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Revīzijas darba grupa
ERP īpašajos ziņojumos tiek atspoguļoti rezultāti, kas iegūti, revidējot ES politikas jomas un
programmas vai vadības aspektus konkrētās budžeta jomās. ERP atlasa un izstrādā šos revīzijas
uzdevumus tā, lai tiem būtu pēc iespējas lielāka ietekme, konkrēti, tiek ņemts vērā risks, kādam
pakļauta lietderība vai atbilstība, attiecīgo ienākumu un izdevumu apjoms, paredzamie notikumi, kā arī
politiskās un sabiedrības intereses.
Šo ziņojumu sagatavoja IV revīzijas apakšpalāta, kura revidē tirgu regulējumu un konkurētspējīgu
ekonomiku. Par ziņojumu atbildīgais loceklis ir šīs apakšpalātas vecākais loceklis Baudilio Tomé
Muguruza. Ziņojuma sagatavošanā viņam atbalstu sniedza locekļa biroja darbinieki Daniel Costa de
Magalhães, Ignacio García de Parada Miranda un Simon Dennett, direktors Zacharias Kolias un
darbuzdevuma vadītāja Kamila Lepkowska. Revīzijas darba grupā piedalījās Efstathios Efstathiou,
Athanasios Koustoulidis, Adrian Savin, Giuseppe Diana, Marion Schiefele un Natalia Krzempek.

No kreisās uz labo: Daniel Costa de Magalhães, Giuseppe Diana, Marion Schiefele, Adrian Savin, Kamila
Lepkowska, Simon Dennett, Baudilio Tomé Muguruza, Ignacio García de Parada Miranda, Efstathios
Efstathiou, Zacharias Kolias un revidente Natalia Krzempek.
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SAĪSINĀJUMI
AMN: aizdevumu mehānisma nolīgums
APS: aktīvu pārvaldīšanas sabiedrība
ARDP: administratīvās reformas darbības programma 2007.–2013. gada plānošanas
periodam
ĀTI: ārvalstu tiešie ieguldījumi
DGGJ: Darba grupa Grieķijas jautājumos
ECB: Eiropas Centrālā banka
ECFIN ĢD: Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts
EEP: Eiropas ekonomikas prognozes
EFPM: ekonomikas un finanšu politikas memorands
EFSF: Eiropas Finanšu stabilitātes instruments
EFSM: Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisms
EK: Eiropas Komisija
EKP: ekonomikas korekciju programma
EKS: Eiropas kontu sistēma
ENFIA nodoklis: vienots nodoklis par nekustamo īpašumu
ESAO: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
ESM: Eiropas Stabilizācijas mehānisms
FD: finansējuma deficīts
GAM: Grieķijai paredzētais aizdevumu mehānisms
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GB: Grieķijas Banka
HFSF: Grieķijas Finanšu stabilitātes fonds
IKP: iekšzemes kopprodukts
INA: ienākumus nenesoši aizdevumi
LESD: Līgums par Eiropas Savienības darbību
NATA: nodarbinātības aizsardzības tiesību akti
PBDNP: pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra
PPC nodeva: uzņēmuma Public Power Corporation nodeva
PSI: privātā sektora iesaiste
SM: saprašanās memorands
SVF: Starptautiskais Valūtas fonds
Tiesa: Eiropas Savienības Tiesa
TSM: tehniskais saprašanās memorands
Valsts parādzīmes: īstermiņa parāda instrumenti, kas emitēti uz vienu gadu vai īsāku termiņu
VDI: vienības darbaspēka izmaksas
VIĢS: Valsts ieņēmumu ģenerālsekretariāts
VKP: vienots kontaktpunkts
VP: valsts pārvalde
VUM: vienotais uzraudzības mehānisms
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KOPSAVILKUMS
Par šo ziņojumu
I.

Palāta pētīja, kā Eiropas Komisija ir pārvaldījusi visas trīs ekonomikas korekciju

programmas Grieķijai, ņemot vērā izmantoto dažādo finansiālās palīdzības instrumentu
iestāžu sistēmu. Attiecībā uz notiekošo programmu galvenā uzmanība revīzijā tika pievērsta
izstrādes aspektiem. Finansējums pirmajai programmai (GAM, 2010. gads) bija
110 miljardi EUR, otrajai (EFSI, 2012. gads) — 172,6 miljardi EUR, bet trešajai (ESM,
2015. gads) — 86 miljardi EUR. 2017. gada vidū Grieķijai joprojām bija vajadzīgs ārējs
finansiāls atbalsts, un Palāta konstatēja, ka programmu mērķi tika sasniegti tikai ierobežotā
apmērā. Kopumā programmas bija izstrādātas tā, lai reformu Grieķijā varētu īstenot ar
panākumiem, tomēr Palāta konstatēja nepilnības. Palāta sniedz Komisijai vairākus
ieteikumus attiecībā uz turpmākajām atbalsta programmām.
Par Grieķijas korekciju programmām
II.

Kopš iestāšanās eurozonā Grieķija guva labumu no ekonomikas uzplaukuma, ko

veicināja vieglā piekļuve aizņēmumiem un dāsnā fiskālā politika. Tomēr globālā finanšu krīze
2008. un 2009. gadā atklāja valsts vājās vietas: pieaugošo makroekonomikas nelīdzsvarotību,
lielo valsts un ārējo parādu, vājo ārējo konkurētspēju, ilgtnespējīgo pensiju sistēmu un vājās
iestādes. Kopā ar atklājumiem par oficiālās statistikas datu nepatiesu sniegšanu tas viss
ietekmēja starptautisko uzticību. Cena, kas Grieķijai bija jāmaksā, lai līdzekļus aizņemtos
finanšu tirgos, kļuva ilgtnespējīga, un 2010. gada aprīlī valsts lūdza finansiālu palīdzību
eurozonas dalībvalstīm un SVF.
III.

Pirmā ekonomikas korekciju programma Grieķijai tika apstiprināta 2010. gadā, un tā

ietvēra finansējumu 110 miljardu EUR apmērā. Tomēr, neraugoties uz veiktajiem fiskālajiem
un strukturālajiem pasākumiem un parāda pārstrukturēšanu 2012. gadā, ar to nepietika, lai
valsts varētu atgriezties pie tirgus finansējuma. Tāpēc tika apstiprinātas vēl divas
programmas — par 172,6 miljardiem EUR 2012. gadā un par 86 miljardiem EUR 2015. gadā.
IV.

Korekciju programmu mērķis bija novērst ekonomikas nelīdzsvarotību Grieķijā un

tādējādi nepieļaut Grieķijas ekonomikas krīzes kaitīgo ietekmi uz pārējo eurozonu. Ar to
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palīdzību bija paredzēts panākt stabilu un ilgtspējīgu ekonomisko un finansiālo stāvokli
Grieķijā un atjaunot tās spēju sevi pilnībā finansēt finanšu tirgos. Palīdzībai tika piemēroti
politikas nosacījumi, par kuriem Grieķijas iestādes vienojušās ar aizdevējiem. Šie nosacījumi
aptvēra faktiski visas Grieķijas valsts funkcijas un trīs galvenos mērķus: fiskālo stabilitāti,
finanšu stabilitāti un izaugsmes atjaunošanu. Eiropas Komisija pārbaudīja Grieķijas atbilstību
nosacījumiem un ziņoja par to.
V.

Komisija pārvaldīja korekciju programmas sadarbībā ar Eiropas Centrālo banku katras

programmas Eiropas aizdevēju vārdā, kas attiecībā uz pirmo programmu bija eurozonas
dalībvalstis, uz otro programmu — Eiropas Finanšu stabilitātes instruments — un uz trešo
programmu — Eiropas Stabilizācijas mehānisms.
Par revīziju
VI.

Palāta pētīja, vai Komisija pienācīgi pārvaldīja korekciju programmas Grieķijai.

Konkrētāk, Palāta meklēja atbildes uz turpmāk minētajiem jautājumiem.

VII.

•

Vai Komisija bija ieviesusi atbilstošus pasākumus, lai pārvaldītu programmas?

•

Vai politikas nosacījumi tika pienācīgi izstrādāti un efektīvi īstenoti?

•

Vai korekciju programmu galvenie mērķi tika sasniegti?
Ņemot vērā ERP pilnvaras veikt ECB vadības darbības efektivitātes revīziju, Palāta

centās pārbaudīt Bankas līdzdalību Grieķijas ekonomikas korekciju programmās. Tomēr
ECB apšaubīja Palātas pilnvaras šajā jautājumā; tā nesniedza pietiekami daudz pierādījumu,
un tāpēc mēs nevarējām ziņot par ECB lomu Grieķijas programmās.
Palātas konstatējumi
VIII. Kad tika uzsākta Grieķijas programma, Komisijai nebija pieredzes šāda procesa
pārvaldībā. Procedūras tika izveidotas gandrīz pēc gada, tomēr tās koncentrējās uz
dokumentu, informācijas plūsmu un izmaksu grafika apstiprināšanas formālo kārtību. Nebija
konkrētu iekšēju Komisijas pamatnostādņu par programmu nosacījumu faktisko izstrādi,
piemēram, darbības jomas vai detalizācijas pakāpes ziņā. Neraugoties uz nosacījumu
pieaugošo skaitu, pirmajā un otrajā programmā to relatīvā nozīme nebija pietiekami noteikta
par prioritāti un tie netika iekļauti valsts plašākā stratēģijā. Komisija gan ieviesa
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funkcionējošu sistēmu nosacījumu novērtēšanai, tomēr Palāta konstatēja būtiskas
nepilnības, it īpaši saistībā ar strukturālo reformu īstenošanas novērtēšanu.
IX.

Neraugoties uz sarežģīto institucionālo kārtību programmās, darbības aspekti attiecībā

uz Komisijas sadarbību ar programmu partneriem, galvenokārt SVF un ECB, netika oficiāli
apstiprināti.
X.

Programmu izstrādes kopējo ekonomisko struktūru veidoja finansējuma deficīta

aprēķini un makroekonomikas prognozes. Komisija regulāri atjaunināja šajā saistībā veikto
analīzi, un tās veiktās prognozes bija tikpat precīzas kā citām starptautiskām organizācijām.
Tomēr Palāta konstatēja nepilnības dokumentācijā, pieņēmumu pamatošanā un kvalitātes
kontrolē.
XI.

Padziļināta analīze par reformu izstrādi un īstenošanu četrās svarīgās politikas jomās

(nodokļu sistēma, valsts pārvalde, darba tirgus un finanšu nozare) atklāj neviendabīgu ainu.
Nodokļu un valsts pārvaldes reformas nodrošināja fiskālos ietaupījumus, bet strukturālo
komponentu īstenošana bija vājāka. Darba tirgus ir kļuvis elastīgāks un konkurētspējīgāks,
taču turpmākas regulatīvās izmaiņas joprojām tiek īstenotas trešajā programmā. Finanšu
nozare tika būtiski pārstrukturēta, bet tas izmaksāja vairāk nekā 45 miljardus EUR, kas tika
iepludināti banku sistēmā un no kuriem varēs atgūt tikai nelielu daļu. Visās politikas jomās
vairākas svarīgas reformas tika īstenotas ar lielu nokavēšanos vai to īstenošana nebija
efektīva.
XII.

Kopumā nosacījumi bija izstrādāti tā, lai reformu varētu īstenot ar panākumiem, tomēr

Palāta konstatēja nepilnības. Daži būtiski pasākumi nebija pietiekami pamatoti vai pielāgoti
konkrētām nozares nepilnībām. Attiecībā uz citiem pasākumiem Komisija vispusīgi neapsvēra
Grieķijas īstenošanas spējas izstrādes procesā un tādējādi attiecīgi nepielāgoja darbības jomu
un termiņus. Palāta arī konstatēja gadījumus, kad nosacījumu darbības joma bija pārāk
šaura, lai novērstu galveno nelīdzsvarotību nozarē, un novēloti tika iekļauti pasākumi
galvenās nelīdzsvarotības novēršanai programmā.
XIII. Komisija neveica pirmo divu programmu visaptverošu novērtējumu, lai gan šāda
analīze varētu noderēt, koriģējot reformas procesu. Grieķijai 2017. gada vidū joprojām ir
vajadzīgs ārējs finansiāls atbalsts, kas nozīmē to, ka ar iepriekšējām programmām, arī
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īstenošanas nepilnību dēļ, neizdevās atjaunot valsts spēju finansēt savas vajadzības tirgos.
Programmu konkrētie mērķi tika sasniegti tikai ierobežotā apmērā.
•

Izaugsmes atjaunošana: programmu īstenošanas laikā IKP samazinājās par vairāk
nekā ceturto daļu, un izaugsme Grieķijā netika atjaunota 2012. gadā, kā tas bija
sākotnēji paredzēts.

•

Fiskālā stabilitāte: tika veikta plaša mēroga fiskālā konsolidācija saistībā ar strukturālo
bilanci. Tomēr, ņemot vērā nelabvēlīgās makroekonomiskās attīstības tendences un
esošā parāda procentu izmaksas, parāda un IKP attiecība turpināja pieaugt.

•

Finanšu stabilitāte: programmas nodrošināja īstermiņa finanšu stabilitāti, bet nespēja
novērst banku bilanču krasu pasliktināšanos, ko galvenokārt izraisīja nelabvēlīgas
makroekonomiskās un politiskās attīstības tendences, un banku spēja nodrošināt
finansējumu reālajai ekonomikai tika ierobežota.

Palātas ieteikumi
XIV. Eiropas Komisijai
a) jāuzlabo atbalsta programmu izstrādes procedūras, it īpaši aprakstot, ko ietver
ikviens analītiskais darbs, kas vajadzīgs, lai pamatotu nosacījumu saturu;
b) labāk jānosaka nosacījumu prioritātes un jānorāda nelīdzsvarotības novēršanai
steidzami vajadzīgie pasākumi, kas ir būtiski programmu mērķu sasniegšanai;
c)

ja tas ir svarīgi attiecīgās ekonomikas nelīdzsvarotības novēršanai, jānodrošina, ka
programmas ir iekļautas valsts vispārējā izaugsmes stratēģijā;

d) jāievieš skaidras procedūras un vajadzības gadījumā jānosaka galvenie darbības
rādītāji, lai nodrošinātu, ka programmu uzraudzība tiek sistemātiski un precīzi
dokumentēta;
e) jau no paša sākuma vispusīgāk jārisina datu iztrūkuma problēma;
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f)

jācenšas panākt vienošanos ar programmu partneriem par to lomu un sadarbības
metožu precizēšanu un pārredzamību;

g)

labāk jādokumentē pieņēmumi un izmaiņas ekonomiskajos aprēķinos, kas ir
programmu izstrādes pamatā;

h) sistemātiskāk jānovērtē dalībvalsts administratīvā spēja īstenot reformas un
vajadzība pēc tehniskās palīdzības. Nosacījumi jāpielāgo šīs analīzes rezultātiem;
i)

jāuzlabo analītiskais darbs pie programmu izstrādes. Tai it īpaši jāapskata
pasākumu atbilstība un īstenošanas laiks, ņemot vērā konkrēto situāciju
dalībvalstī;

j)

jāveic starpposma novērtējums secīgām programmām, kuru kopējais ilgums
pārsniedz trīs gadus, un rezultāti jāizmanto, lai novērtētu to izstrādes un
uzraudzības kārtību;

k)

jāanalizē pienācīga atbalsta un uzraudzības sistēma periodā pēc programmas
beigām.
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IEVADS
Trīs ekonomikas korekciju programmas Grieķijai
1.

Sākoties globālajai finanšu krīzei, starptautiskā vide krasi mainījās. Krīze prasīja vēl

nepieredzētus finanšu iestāžu glābšanas pasākumus un citu ārkārtēju monetāro un fiskālo
politiku. Tomēr krīzei sekoja globāla ekonomikas lejupslīde un parāda krīze Eiropā. Lai gan
valstīm ar stabiliem pamatiem izdevās salīdzinoši īsā laikā atgriezties uz izaugsmes ceļa,
valstis ar makroekonomikas nelīdzsvarotību un strukturālām nepilnībām saskārās ar lielām
grūtībām 1.
2.

Globālās finanšu krīzes kontekstā makroekonomikas nelīdzsvarotības uzkrāšanās, lielais

valsts un ārējais parāds, vājā ārējā konkurētspēja, ilgtnespējīgā pensiju sistēma un vājās
iestādes — tas viss kopā padarīja Grieķiju īpaši neaizsargātu pret pastiprināto izvairīšanos no
riska starptautiskajos tirgos. Šie faktori, kā arī atklājumi par oficiālās statistikas datu
nepatiesu sniegšanu un 2008. un 2009. gada fiskālo datu būtiskā pārskatīšana negatīvi
ietekmēja tirgus dalībnieku uzticēšanos. Tā rezultātā vadošās kredītreitingu aģentūras
samazināja valsts reitingu (no A līmeņiem 2008. gada beigās līdz C līmeņiem 2011. gadā). Uz
šo negatīvo tendenci tirgus reaģēja asi: Grieķijas parāda finansējuma izmaksas iepriekšējās
nedēļās pirms valsts lūguma pēc finansiālas palīdzības pieauga līdz ilgtnespējīgam līmenim.
3.

Zaudējot piekļuvi tirgum par pieņemamu cenu, Grieķija 2010. gada 23. aprīlī eurozonas

dalībvalstīm un SVF 2 lūdza finansiālu palīdzību. Neraugoties uz Grieķijas veiktajiem
fiskālajiem un strukturālajiem pasākumiem, ar pirmo ekonomikas korekciju programmu
(EKP) nepietika, lai valsts varētu atgriezties pie tirgus finansējuma, tāpēc 2012. un 2015. gadā
tika apstiprinātas vēl divas programmas (sk. 1. tabulu).

1

Līdztekus Grieķijai kopš 2008. gada starptautisku finansiālu palīdzību lūdza vēl četras eurozonas
valstis (Portugāle, Īrija, Spānija un Kipra) un trīs valstis ārpus eurozonas (Latvija, Ungārija un
Rumānija).

2

Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) ir 189 valstu organizācija, kuras galvenais mērķis ir
nodrošināt starptautiskās monetārās sistēmas stabilitāti. Cita starpā SVF izsniedz aizdevumus
dalībvalstīm, kuras saskaras ar faktiskām vai potenciālām maksājumu bilances problēmām, ar
nosacījumu, ka tiks īstenota politika, kuras mērķis ir novērst pamatā esošās problēmas.
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1. tabula. Grieķijas ekonomikas korekciju programmas
Programma

Instru
ments

Sākums

Beigas

Kopējais
finansējums
(miljardi EU
R)

Izmaksātais
eurozonas
atbalsts
(miljardi EUR)

Izmaksātais SVF
atbalsts
(miljardi EUR)

Grieķija I

GAM(1)

2010

2012

110

52,9

20,7 (17,541 SDR)

Grieķija II

EFSI

2012

2015

172,6

141,8

11,6 (10,2 SDR)

Pagaidu
finansējums

EFSM

2015

2015

7,16

7,16

—

Grieķija III

ESM

2015

Notiekoš 86
a (2018)

39,4(2)

—

1

Divpusēji aizdevumi, ko iesaistīto eurozonas dalībvalstu vārdā koordinē Komisija.

2

Līdz 2017. gada jūlijam.

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas/ESM datiem.
4.

Pirmā korekciju programma tika parakstīta 2010. gada maijā (sk. 1. attēlu

un I pielikumu). Bija domāts, ka tā darbosies līdz 2013. gada jūnijam ar finansējumu
110 miljardu EUR apmērā (no SVF un eurozonas dalībvalstīm), kas paredzēts, lai segtu
ekonomikas finansējuma vajadzības un atbalstītu banku sistēmu (sk. 1. tabulu). Apmaiņā
pret to Grieķija piekrita īstenot strukturālo reformu programmu, aptverot ekonomikas,
fiskālo, finanšu un darba tirgus politiku. Pirmā programma beidzās priekšlaicīgi — 2012. gada
martā, jo ilgtnespējīgais parāda līmenis un saimnieciskās darbības sarukums, kas bija lielāks
par gaidīto, atklāja, ka ir vajadzīgs turpmāks finansējums. Līdz tam laikam bija izmaksāti
73,6 miljardi EUR.
5.

Otrā finansiālās palīdzības pakete ar eurozonas dalībvalstīm un SVF tika apstiprināta

2012. gada martā ar kopējo finansējumu 172,6 miljardu EUR apmērā. Eurozonas valstis galu
galā ieguldīja 141,8 miljardus EUR aizdevumu veidā no Eiropas Finanšu stabilitātes
instrumenta (EFSI), kas tika izveidots šim mērķim. Otrās programmas svarīgs elements bija
privātā sektora iesaiste (PSI), saskaņā ar kuru privātie ieguldītāji nodrošināja aptuveni
107 miljardus EUR, norakstot daļu no to turējumā esošā parāda vērtības.
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6.

Pēc otrās programmas beigām 2014. gada decembrī un abu tās pagarinājumu beigām 3,

kā arī ņemot vērā notiekošās sarunas par trešo finansiālās palīdzības paketi, 2015. gada jūlijā
Grieķijai tikai piešķirts pagaidu aizdevums no Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisma.
Ņemot vērā neskaidro situāciju, 2015. gada jūnijā tika ieviesti kapitāla brīvas aprites
ierobežojumi, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti (sk. II pielikumu). Grieķijas iestādes un
eurozonas partneri 2015. gada augustā vienojās par trešo programmu kā par valsts
aizdevumu no Eiropas Stabilizācijas mehānisma (ESM). Paredzēts, ka programma darbosies
līdz 2018. gadam. SVF Valde 2017. gada 20. jūlijā pēc Grieķijas pieprasījuma principā
apstiprināja piesardzības rezerves vienošanos 1,6 miljardu EUR apmērā, kurai bija vajadzīgas
papildu garantijas. Līdz 2017. gada septembrim SVF nebija veicis izmaksas.

3

Attiecīgi 2015. gada februāra un jūnija beigās.
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1. attēls. Grieķijas krīzes hronoloģija

40
Visas 3 kredītreitingu
aģentūras uzskata, ka
Grieķija nepilda maksājumu
saistības

Ilgtermiņa procentu likmes Grieķijas
obligācijām (%)

35

25

Trijotnes paziņojums par
Grieķijas gūtajiem
panākumiem

Izsludināts
budžeta
projekts
Vienošanās par
1. pārskatīšana
1. EKP

5. pārskatīšanas
atlikšana
Samazinātas
ārkārtas aizdevumu
likmes

0
1.6.2009.

Fi nanšu notikumi

Izmaiņas valdībā
/ jauni taupības
pasākumi

Neizdodas
izveidot valdību

S&P samazina reitingu
uz spekulatīvo
kategoriju
Apstiprināts
2010. g.
budžets

2013. g. taupības
budžets

Diskonts un
paziņojums par
referendumu

Vecās Atēnu lidostas
(8. jūn.) un Pirejas ostas
(12. aug.) privatizācija

Negatīvs
referenduma
rezultāts

Jauni fiskālie
pasākumi

15

Avots: ERP.

Tiek izveidota
valdība

2012. g. budžeta
projekts

20

5

Vienošanās par
2. EKP

Atkāpjas
premjerministrs, tiek
izveidota jauna
koalīcijas valdība

30

10

PSI

Vienošanās
par 3. EKP

Banku brīvdiena
Tiek izveidota
jauna koalīcijas
valdība

Valdība
atkāpjas

Jauna pensiju
sistēmas reforma
Apstiprināts
2017. g. budžets

Paziņojums par otro
glābšanas pasākumu
kopumu
Darbinieku
atlaišana valsts
sektorā

Fitch samazina reitingu uz
Moody's samazina
spekulatīvo kategoriju
reitingu uz spekulatīvo
kategoriju
Pirmās
aizdevuma
izmaksas

1.6.2010.

1.6.2011.

1. banku
rekapitalizācija

1.6.2012.

Ekonomikas korekciju programmas (EKP)

1.6.2013.

Pol i tiskie notikumi

2. banku
rekapitalizācija

1.6.2014.

Paziņojums, ka ir
vajadzīga jauna
vienošanās
Paziņojums par
referendumu

1.6.2015.

Tiek izveidota
koalīcijas
valdība

Balsošana par
priekšdarbiem

1.6.2016.

3. banku
rekapitalizācija
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Programmu mērķi
7.

Grieķijas korekciju programmu galvenā intervences loģika bija novērst ekonomikas

nelīdzsvarotību Grieķijā un tādējādi nepieļaut Grieķijas ekonomikas krīzes kaitīgo ietekmi uz
pārējo eurozonu. Šim nolūkam programmu mērķis bija panākt stabilu un ilgtspējīgu
ekonomisko un finansiālo stāvokli Grieķijā un atjaunot tās spēju sevi pilnībā finansēt finanšu
tirgos. Lai sasniegtu šo mērķi, Grieķijas programmas 4 bija vērstas uz trim galvenajiem
uzdevumiem, kurus Grieķija apņēmās veikt, izmantojot visaptverošu reformas pasākumu
kopumu:
A) atjaunot finanšu tirgus dalībnieku uzticēšanos un fiskālo stabilitāti: programmās bija
paredzēti stingri fiskālie pasākumi (tostarp pensiju, veselības aprūpes sistēmas un
valsts pārvaldes izdevumu samazināšana), kā arī nodokļu politikas un nodokļu
administrācijas reformas. Fiskālo reformu mērķis bija veicināt uzticēšanos, atgūt
piekļuvi tirgum un ievirzīt parāda un IKP attiecību uz ilgtspējīgas attīstības ceļa;
B) nodrošināt finanšu nozares stabilitāti: programmas ietvēra finansiālu atbalstu
Grieķijas bankām, izmantojot Grieķijas Finanšu stabilitātes fondu (HFSF), lai
nodrošinātu to steidzamās vajadzības pēc kapitāla. Reformas aptvēra arī tādas jomas
kā nozares pārstrukturēšana un konsolidācija, ienākumus nenesošu aizdevumu (INA)
administrēšana, pārvaldība, uzraudzība un likviditāte;
C) veicināt ekonomikas izaugsmi un atjaunot konkurētspēju: izmantojot strukturālās
reformas, programmu mērķis bija uzlabot izmaksu konkurētspēju un vispārējo
uzņēmējdarbības vidi. Tas tika darīts ar nolūku veicināt Grieķijas pāreju uz tādu
izaugsmes modeli, kas ir vairāk balstīts uz ieguldījumiem un eksportu. Reformas
aptvēra tādas jomas kā darba un produktu tirgi, valsts pārvalde, tiesību sistēma un
izglītība.

4

Visām trim programmām bija vienādi mērķi. Trešajā programmā valsts pārvaldes modernizācija
tika noteikta kā daļa no īpaša mērķa, atzīstot attiecīgo reformu nozīmi, bet pirmajā un otrajā
programmā valsts pārvaldes reforma bija ietverta arī mērķī “Izaugsme un konkurētspēja”.

17

Programmu partneri un Eiropas iestāžu loma
8.

Pirmās divas programmas tika izstrādātas diskusiju laikā starp Grieķijas iestādēm un tā

dēvēto trijotni, ko veido Komisija, ECB un SVF (trešajā programmā sauktas par “iestādēm”).
Nekāda formāla kārtība, kas nosaka to sadarbību, nebija izveidota. Trešās programmas
izstrādē un uzraudzībā saskaņā ar līgumu 5 bija iesaistīts arī ESM. Lai gan SVF nav devis
ieguldījumu trešās programmas finansējumā, tas joprojām pilnībā piedalās diskusijās par
nosacījumu apjomu un korekcijām.
9.

Komisijas uzdevums visās programmās ir ciešā sadarbībā ar citiem partneriem darboties

eurozonas dalībvalstu vārdā. Saskaņā ar Grieķijai paredzēto aizdevumu mehānismu (GAM)
Komisija bija atbildīga par programmas koordinēšanu un īstenošanu eurozonas dalībvalstu
vārdā un atbilstīgi to norādījumiem, sniedzot atbalstu, kā arī apspriežot un parakstot
aizdevumu mehānisma nolīgumu (AMN) un saprašanās memorandu (SM) par politikas
nosacījumiem ar Grieķiju. Ar EFSI pamatnolīgumu un ES regulu 6, ko piemēro otrajai
programmai, Komisijai ir uzticēti līdzīgi pienākumi. ESM līgumā ESM Valde ir aicināta piešķirt
Eiropas Komisijai mandātu “risināt sarunas saziņā ar ECB par ekonomikas politikas
nosacījumiem, kas saistīti ar katru finansiālo palīdzību”.
10. ECB uzdevums visās programmās ir strādāt sadarbībā ar Komisiju, lai novērtētu
finansiālās palīdzības politikas nosacījumus un regulāri uzraudzītu, kā virzās šo nosacījumu
izpilde. Attiecībā uz pirmo programmu Eiropadome jau 2010. gada 11. februārī aicināja
Komisiju sadarbībā ar ECB uzraudzīt reformas pasākumu īstenošanu. EFSI pamatnolīgumā,
ESM līgumā un ES regulā 7 ir līdzīgā veidā noteikta ECB loma attiecībā uz otro un trešo
programmu. Šajā kontekstā ECB sniedza konsultācijas un zināšanas dažādās politikas jomās.
Kopš vienotā uzraudzības mehānisma izveides (2014. gada novembrī) tā ir arī piedalījusies
apspriedēs ar iestādēm un Grieķijas iestādēm. Turklāt laikposmā no 2010. līdz 2016. gadam

5

Līgums par Eiropas Stabilizācijas mehānisma izveidi, 12. un 13. punkts.

6

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regula (ES) Nr. 472/2013 par to
eurozonas dalībvalstu ekonomiskās un budžeta uzraudzības pastiprināšanu, kurās ir vai kurām
draud nopietnas finanšu stabilitātes grūtības (OV L 140, 27.5.2013., 1. lpp.).

7

Regula (ES) Nr. 472/2013.
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neatkarīgi no programmu procesa ECB publicēja vairākus atzinumus par Grieķijas iestāžu
iesniegtajiem tiesību aktu projektiem, tā kā tie varēja būtiski ietekmēt finanšu stabilitāti 8.
Programmu izstrādes process
11. Grieķijai piešķirtajai finansiālajai palīdzībai tika piemēroti politikas nosacījumi 9, kas
nostiprināti Grieķijas ekonomikas korekciju programmās un organizēti atbilstoši šo
programmu galvenajiem mērķiem (fiskālajiem, finanšu un strukturālajiem). Programmas
izstrādes procesu Grieķijas iestādes oficiāli uzsāka, aizdevējiem iesniedzot dokumentu
kopumu (sk. 1. izcēlumu), kas attiecībā uz katru pārskatīto programmu tika atjaunināts10.
Apstiprinot programmu dokumentus un lēmumus par aizdevumiem, SVF un Eiropas aizdevēji
palika neatkarīgi (sk. 2. attēlu).
1. izcēlums. Dokumentu kopums, ko Grieķijas iestādes iesniedza attiecībā uz pirmo un otro
programmu
– Nodomu vēstule, kurā norādītas galvenās politikas saistības, programmas finansējums un
turpmākie pasākumi programmas izstrādes procesā.
– Ekonomikas un finanšu politikas memorands (EFPM), kurā aprakstīta Grieķijas iestāžu īstenojamā
politika, kas vispirms saskaņota ar SVF un kalpo par pamatu SVF veiktajiem atbilstības
novērtējumiem.
– Saprašanās memorands par īpašiem ekonomikas politikas nosacījumiem (SM), kurā norādīti sīki
izstrādāti ekonomikas politikas pasākumi, kas vispirms saskaņoti ar Komisiju un kalpo par kritērijiem
politikas darbības rezultātu novērtēšanai, veicot ceturkšņa pārskatīšanu saskaņā ar eurozonas
finansiālās palīdzības programmu.

8

Pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Savienības darbību (127. un 282. pants) un 2. pantu
Padomes 1998. gada 29. jūnija Lēmumā 98/415/EK par to, kā valstu iestādes apspriežas ar
Eiropas Centrālo banku par tiesību aktu projektiem (OV L 189, 3.7.1998., 42. lpp.).

9

Ar konkrētu politiku saistītu reformu vai juridisku izmaiņu īstenošanas nosacījumi.

10

Attiecībā uz pirmo un otro programmu vēstules tika adresētas Eurogrupas priekšsēdētājam,
Komisijas priekšsēdētāja vietniekam un ECB priekšsēdētājam. Tāda pati vēstule vienlaikus tika
nosūtīta SVF.

19
– Tehniskais saprašanās memorands (TSM), kurā izklāstītas rādītāju definīcijas, novērtēšanas
metodes un informācijas prasības.
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2. attēls. Programmas izstrādes process

A

Programmas laika skala

Programmas
apspriešana

1.
pārskatīšana

Lēmumi par
finansiālās
palīdzības
piešķiršanu

Β

Atbilstības
ziņojums
Lēmumi par
programmas
turpināšanu

Kādi lēmumi tiek pieņemti?

Katrai pārskatīšanai visi
lēmumi nav vajadzīgi.
Piemēram, ja nav veiktas
būtiskas
izmaiņas
(piemēram,
fiskālajos
mērķos),
Padomes
lēmums nav jāgroza.
Tomēr SM atjauninājums
tika
sistemātiski
apstiprināts pēc katras
pabeigtās pārskatīšanas.

…

2.
pārskatīšana

Katrs lēmums
ietver trīs
atsevišķas
darbības

N
pārskatīšana

Atbilstības
ziņojums
Lēmumi par
programmas
turpināšanu

ES ekonomisko
parametru
noteikšana
programmai

Detalizētas
reformu
programmas
izstrāde

Finanšu lēmumi

• Palīdzības programmas
finansējums, ko
apstiprinājusi Eurogrupa
un Grieķija
• Maksājumu veikšana,
pamatojoties uz
Komisijas un SVF
atbilstības ziņojumiem

Padomes
lēmums
• Deficīta mērķi
• Plašas strukturālo
reformu jomas
Noteikta
saprašanās
memorandā, ko
apspriedusi
Eiropas Komisija
un apstiprinājusi
Grieķija un
Eurogrupa

Eurogrupas
vienošanās1

Eurogrupas
vienošanās1

1

Attiecībā uz pirmo programmu lēmumi tika pieņemti ar Eurogrupas vienprātīgu vienošanos,
izņemot Grieķiju. Attiecībā uz otro un trešo programmu lēmumus oficiāli pieņēma EFSI un ESM
valde, pamatojoties uz Eurogrupas vienprātīgu vienošanos, izņemot Grieķiju.
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C

Darbību secība

ES tiesību akti
un Komisijas
veiktā analīze

Noteiktas Komisijas
sarunu grupas
pilnvaras

Politikas
kopsavilkums

Eurogrupas
nostāja
EDG
priekšsēdētājs

Veikts vienlaikus ar
SVF un ECB
darbiniekiem

Sarunu vai
pārskatīšanas
apmeklējums

atjauninājums

+

EDG priekšsēdētājs
komisārs
Mijiedarbība ar citiem partneriem, lai
saskaņotu nostājas un tādējādi panāktu
kopīgu vienošanos

Programmas dokumenti
Paskaidrojums
vai atbilstības
ziņojums

Ja vajadzīgas izmaiņas
reformu programmā
SM projekts

Ja ir jāmaina
Padomes nosacījumi

+

Padomes
lēmuma
projekts

Komisijas veiktā iekšējā pārskatīšana

Komisāru kolēģijas
lēmums

Vienošanās Ekonomikas un finanšu komitejā un
Eurogrupas darba grupā

Eurogrupas vienošanās
(atkarībā no nozīmes)

SM
(atjauninājuma)
parakstīšana

Maksājums
(attiecīgā
gadījumā)

Avots: ERP.

sarunu pilnvaras

Padomes
lēmums

Citi partneri

SVF
ECB
ESM
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12. Programmas dokumenti tika izstrādāti sarunu procesā ar Komisiju, Starptautisko Valūtas
fondu 11 un Eiropas Centrālo banku; tas notika sarunu apmeklējumu veidā 12. Komisijas sarunu
pilnvaras tika iepriekš noteiktas politikas kopsavilkumā, kurā analizēta situācija Grieķijā
attiecībā uz galvenajām politikas jomām un ierosināti pasākumi, kurus varētu iekļaut
programmā. Sarunu vajadzībām Komisijas dienesti sagatavoja makroekonomikas prognozi,
kas ir programmas pamatā. Pabeidzot katru pārskatīšanu, Komisija to publicēja kopā ar
makroekonomiskā un finansiālā stāvokļa kvalitatīvo analīzi, atbilstības novērtējumu un
oficiālajiem programmas dokumentiem.
13. Pēc sarunu pabeigšanas Padome apsprieda Grieķijas iestāžu iesniegto tekstu,
pamatojoties uz Komisijas sniegtajiem dokumentiem 13, un saskaņā ar LESD 126. un
136. pantu izdeva lēmumu 14. Pēc Padomes lēmuma pieņemšanas Komisijas priekšsēdētāja
vietnieks (ko pilnvarojuši pārējie komisāri) parakstīja galīgo saprašanās memorandu
aizdevēju dalībvalstu (pirmajai programmai) vai EFSI (otrajai programmai) vārdā. Aizdevuma
tehniskie un juridiskie aspekti (tādi kā vidējā dzēšanas termiņa aprēķins, procentu likmes,
izmaksas un atmaksas kārtība) tika noteikti aizdevuma līgumā (pirmajai programmai) 15 vai
EFSI finanšu palīdzības līgumā (otrajai programmai).
14. Trešā programma tika apstiprināta ar saprašanās memorandu starp Eiropas Komisiju
(kura darbojās ESM vārdā), Grieķijas Republiku un Grieķijas Banku. Trešo programmu pēc

11

Līdz 2017. gada pavasarim SVF nebija panācis vienošanos par savu finansiālo līdzdalību trešajā
programmā. Tomēr tas pilnībā iesaistījās sagatavošanas procesā.

12

Pārskatīšanas misijās devās Komisijas, SVF un ECB augstākā līmeņa darbinieki. To mērķis bija:
1) atjaunināt prognozes un novērtējumu par valsts situāciju galvenajās politikas jomās;
2) novērtēt atbilstību nosacījumiem; 3) pārskatīt politikas nosacījumus nākamajai pārskatīšanai.

13

Kopā ar programmas dokumentu projektu Komisija iesniedza Padomei Komisijas paziņojumu
Padomei saskaņā ar Padomes 2010. gada 10. maija Lēmumu 2010/320/ES, ar ko nosaka
atbilstību nosacījumiem, un Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes
Lēmumu 2010/320/ES (LESD, 126. un 136. pants).

14

No otrās programmas trešās pārskatīšanas (2012. gada decembrī) nekādi īpaši Padomes lēmumi
par programmu pārskatīšanām netika izdoti, jo tās būtiski nemainīja politikas prasības.

15

Aizdevuma līgumu sagatavoja Eiropas Komisija, kas pārvaldīja aizdevuma darbības. Aizdevuma
līgums pirmajai programmai tika noslēgts uz divpusējas vienošanās pamata starp eurozonas
dalībvalstīm un Grieķiju.
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tam apstiprināja Padome. Aizdevuma finanšu noteikumi tika definēti finanšu palīdzības
līgumā, un izmaksu apstiprināja ESM Valde, pamatojoties uz Komisijas sniegtajiem atbilstības
ziņojumiem (kopā ar ECB).
15. Eurogrupa 16 visā programmu periodā sniedza politiskas norādes attiecībā uz procesu un
jo īpaši panāca vienošanos par programmu uzsākšanu, galvenajiem politikas nosacījumiem,
finanšu piešķīrumu un galvenajiem finansēšanas nosacījumiem. Eurogrupai palīdzēja
Eurogrupas darba grupa 17, ar kuru tā apspriedās par programmu izstrādes jautājumiem un
kas pieņēma lēmumus par līdzekļu izmaksu pirmajai un otrajai programmai (attiecībā uz
trešo programmu to darīja ESM Valde).
REVĪZIJAS PIEEJA
16. Palāta pētīja, vai Komisija pienācīgi pārvaldīja korekciju programmas Grieķijai. Šī revīzija
papildina divus agrākos īpašos ziņojumos, kuros novērtēts, kā Komisija pārvaldīja grūtībās
nonākušajām valstīm sniegto finansiālo palīdzību saskaņā ar maksājumu bilances un Eiropas
finanšu stabilizācijas mehānismu (īpašais ziņojums Nr. 18/2015)18, un analizēta tehniskās
palīdzības sniegšana Grieķijai (īpašais ziņojums Nr. 19/2015). Palāta revīzijā aplūkoja
turpmāk minētos apakšjautājumus.
a)

Vai Komisija bija ieviesusi atbilstošus pasākumus, lai pārvaldītu programmas?

b)

Vai politikas nosacījumi tika pienācīgi izstrādāti un efektīvi īstenoti?

c)

Vai korekciju programmu galvenie mērķi tika sasniegti?

16

Eurogrupa ir neoficiāla struktūra, kurā eurozonas dalībvalstu finanšu ministri apspriež
jautājumus saistībā ar viņu pārstāvēto valstu kopīgajiem pienākumiem attiecībā uz euro.

17

Darba sagatavošanas struktūra, kurā darbojas eurozonas dalībvalstu, Ekonomikas un finanšu
komitejas, Komisijas un Eiropas Centrālās bankas pārstāvji.

18

Šajā ziņojumā ir sniegta sīkāka, ar konkrēto politiku saistīta Grieķijas ekonomikas korekciju
programmu analīze salīdzinājumā ar revīzijas darbu, kas veikts attiecībā uz piecām programmas
valstīm Palātas īpašā ziņojuma Nr. 18/2015 kontekstā. Taču secinājumi un ieteikumi abos
ziņojumos pēc būtības ir līdzīgi, jo ECFIN ĢD attiecīgās programmas pārvaldīja paralēli. Tomēr
Palāta norāda, ka Grieķijas programma darbības jomas un lieluma ziņā bija unikāla un tās
pārvaldība bija īpašs izaicinājums.
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17. Revīzija aptvēra visu trīs Grieķijas ekonomikas korekciju programmu pārvaldību, ko
veikusi Komisija, bet attiecībā uz notiekošo trešo programmu galvenā uzmanība tika
pievērsta izstrādes aspektiem. Programmu nosacījumu izstrādes, uzraudzības un īstenošanas
revīzija tika veikta, pamatojoties uz izlasi, kurā ietverti visi galvenie programmu mērķi. Palāta
arī pētīja Komisijas sadarbību ar programmu partneriem, bet ne SVF 19 un ESM 20 darbības.
Netika veikta arī Grieķijas iestāžu darbību revīzija, ietverot iesaistes jautājumus, kas varēja
ietekmēt īstenošanas procesu. Revīzijas tvēruma ierobežojumu dēļ ziņojumā nav aplūkota
ECB līdzdalība (sk. 20. punktu).
18. Palāta neveica ES augsta līmeņa politisko lēmumu revīziju, piemēram, par pamatojumu
piešķirt finansiālu palīdzību Grieķijai, un ierobežoja revīzijas tvērumu vairākos aspektos.
Netika izskatīts hipotētiskais scenārijs, ka finansiālā palīdzība netiek piešķirta. Palāta
nevērtēja arī to, vai Padome izvēlējās atbilstošākos finanšu piešķīrumus, deficīta mērķus un
fiskālos plānus krīzes atrisināšanai. Netika vērtēti Grieķijai piešķirto aizdevumu finansēšanas
nosacījumi, parāda atvieglojumu savlaicīgums un atbilstība vai parāda atmaksājamība. Palāta
novērtēja Komisijas makroekonomikas prognozes un finansējuma deficīta aprēķinus. Veicot
revīziju attiecībā uz Komisijas sadarbību ar citiem partneriem, Palāta nevērtēja, vai šāda
iesaistīšanās bija pamatota.
19. Revīzijas pierādījumi tika vākti, detalizēti pārbaudot dokumentus, kas attiecas uz
ES finansiālās palīdzības programmām (programmu dokumentus, Komisijas iekšējās analīzes,
izklājlapas formātā veidotās prognozes un citu organizāciju veiktos novērtējumus un
pētījumus), veicot uz novērtējuma tabulu balstītu programmu nosacījumu analīzi un
iztaujājot Komisijas darbiniekus, valstu iestādes, tādas kā nozaru ministrijas, Grieķijas Banku,
uzņēmumu apvienības un ieinteresētās personas, kā arī SVF, ESM un ESAO darbiniekus.
19

SVF līdzdalību Grieķijas ekonomikas korekciju programmā novērtēja Neatkarīgais novērtēšanas
birojs, “The IMF and the Crises in Greece, Ireland, and Portugal” [SVF un krīzes Grieķijā, Īrijā un
Portugālē], 2016. gads.

20

ESM ir starpvaldību organizācija, ko finansē eurozonas dalībvalstis. Tā revīziju veic Revidentu
padome (tostarp viens revidents no ERP), bet ERP kā tādai nav tiesību revidēt ESM. Šī problēma
ir norādīta Eiropas Revīzijas palātas ES pārskatatbildības un publiskā sektora revīzijas pasākumu
vispārējā stāvokļa apskatā (2014. g.). Iestādes līdzdalība Grieķijas programmās ir aplūkota nesen
publicētajā novērtējuma ziņojumā “The EFSF/ESM financial assistance” [EFSI/ESM finansiālā
palīdzība].
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Tvēruma ierobežojums attiecībā uz ECB līdzdalību
20. Ņemot vērā ERP pilnvaras veikt ECB vadības darbības efektivitātes revīziju 21, Palāta
centās pārbaudīt Bankas līdzdalību Grieķijas ekonomikas korekciju programmās 22.
ECB apšaubīja Palāta pilnvaras šajā jomā, un dokumenti, kurus ECB mums sniedza,
nenodrošināja pietiekamus pierādījumus revīzijas darba veikšanai 23. Šā tvēruma
ierobežojuma dēļ Palāta nevarēja ziņot par ECB līdzdalību Grieķijas ekonomikas korekciju
programmās.
APSVĒRUMI
I DAĻA. GRIEĶIJAS EKONOMIKAS KOREKCIJU PROGRAMMU PĀRVALDĪBA
21. Grieķijas ekonomikas korekciju programmu pārvaldība ietvēra vairākus sarežģītus
iekšējos procesus Komisijā, veidojot horizontālu struktūru ar konkrētu politiku saistītai
analīzei un atbilstības novērtējumiem (sk. II daļu). Kopumā var izšķirt šo horizontālo procesu
trīs veidus:
-

programmu izstrādes un uzraudzības procesuālā kārtība — programmu pārvaldības
principu un tehnisko aspektu, kā arī lēmumu pieņemšanas procedūru noteikšana;

-

sadarbība ar programmu partneriem — pienākumu sadale, saziņa un darbību
koordinēšana ar SVF, ECB un ESM;

21

Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pants kopā ar ECBS un ECB statūtu 27. panta
2. punktu. Palātas revīzijas pilnvaru ierobežojumi attiecībā uz ECB tika aplūkoti
ES pārskatatbildības un publiskā sektora revīzijas pasākumu vispārējā stāvokļa apskatā (2014. g.).

22

Eiropas Parlaments īpaši lūdza Palātu analizēt ECB lomu finansiālās palīdzības programmās
(sk. Eiropas Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa rezolūciju par Revīzijas palātas īpašajiem
ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi
(2016/2208)).

23

ECB uzskata, ka ir sniegusi ERP rakstiskas atbildes un attiecīgos dokumentus par savu līdzdalību
Grieķijas programmās atbilstoši tiesiskajā regulējumā noteiktajām ERP pilnvarām veikt
ECB vadības darbības efektivitātes revīziju. Ar līdzīgām problēmām iegūt pierādījumus no ECB
Palāta saskārās, veicot vienotā uzraudzības mehānisma revīziju (Īpašais ziņojums Nr. 29/2016,
29. punkts).
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-

ekonomiskā pamatanalīze — makroekonomikas prognožu un finansējuma deficīta
aprēķinu sagatavošana, programmu galveno ekonomisko pieņēmumu izvirzīšana.

Programmu nosacījumu izstrādes un uzraudzības kārtība
Steidzamība programmu uzsākšanas brīdī
22. Grieķijas sākotnējās ekonomikas korekciju programmas izstrādes un institucionālā
kārtība ir jāskata, ņemot vērā steidzamību, ar kādu šī programma tika izveidota. Tūlītējais
iemesls finansiālās palīdzības lūgumam bija vajadzība aizņemties deviņus miljardus EUR, lai
atmaksātu parādu, kura termiņš bija 2010. gada 19. maijs. Tā kā 2010. gada pavasarī tirgus
finansējuma izmaksas Grieķijas parādam pieauga līdz ilgtnespējīgam līmenim, Grieķijas
valdībai īsā laikā bija jāatrod alternatīvs finansējums 24 (detalizētu krīzes hronoloģiju
sk. 1. attēlā un I pielikumā).
23. Ņemot vērā paredzamās grūtības saistībā ar piekļuvi tirgus finansējumam, lai atmaksātu
īstermiņa parādu, Eurosamitā 25 2010. gada 25. martā tika panākta vienošanās par Grieķijai
sniedzamā finansiālā atbalsta noteikumiem. Oficiālo lūgumu pēc finansējuma Grieķijas
iestādes iesniedza 2010. gada 23. aprīlī, t. i., mazāk nekā vienu mēnesi pirms veicamās
izmaksas. Pirmā Grieķijas ekonomikas korekciju programma tika parakstīta 2010. gada
3. maijā. Ņemot vērā dziļo un plašo nelīdzsvarotību Grieķijas ekonomikā, tas bija ļoti īss laiks,
lai izstrādātu visaptverošu programmu, kurā ietvertas visas nepilnības.
Izstrādes procedūras un rezultāti
24. Komisijas vispārējās procedūras makrofinansiālās palīdzības programmu pārvaldībai
pirmo reizi tika izveidotas 2011. gada aprīlī, t. i., 11 mēnešus pēc Grieķijas programmas
uzsākšanas un trīs pārskatīšanu pabeigšanas. Šajā dokumentā ir noteikta iekšējā kārtība
informācijas un apstiprināšanas plūsmām Komisijā, ar Padomi un programmas partneriem.

24

Jau janvārī pēdējā piekļuve tirgiem nodrošināja 5 miljardus EUR par augstu cenu (6,2 %). No
2010. gada janvāra līdz aprīlim divgadīgo obligāciju ienesīguma starpība pieauga no 347 līdz
1552 bāzes punktiem.

25

Eurosamiti ir eurozonas valstu vai to valdību vadītāju sanāksmes.
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Piemēram, tajā ir noteikta galveno programmas dokumentu (politikas kopsavilkumu,
atbilstības ziņojumu, SM projektu un attiecīgā gadījumā ieteikumu projektu Padomes
lēmumiem) apstiprināšanas kārtība. Komisija arī sagatavoja ceļvežus par katru finansēšanas
mehānismu, izklāstot formālo procedūru ceļā uz līdzekļu izmaksu.
25. Tomēr procedūras neattiecās uz programmu nosacījumu saturu. Nebija konkrētu iekšēju
Komisijas pamatnostādņu par programmas nosacījumu izstrādi darbības jomas, detalizācijas
pakāpes un to pamatošanai vajadzīgā analītiskā darba dziļuma aspektā 26.
26. Galvenie darba dokumenti, kas ir programmas nosacījumu pamatā, bija politikas
kopsavilkumi. Šie politiski orientētie dokumenti tika izdoti attiecībā uz katru pārskatīšanu un
kalpoja par pamatu sarunām par programmu pārskatīšanu (ar zināmu elastību). Politikas
kopsavilkumu pārskatīšanas process Komisijas procedūrās bija noteikts, bet netika
dokumentēts.
27. Vairākas reizes Komisijas darbinieki sagatavoja analītiskus dokumentus, pamatojot
politikas kopsavilkumus un apstiprinot nosacījumu izstrādi noteiktās jomās. Tomēr tas netika
darīts sistemātiski attiecībā uz visām programmām un visās politikas jomās (sk. 3. attēlu).

26

Šāda veida pamatnostādnes ir SVF (piemēram, “Pamatnostādnes par nosacījumiem”, 2002. gada
septembris).
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3. attēls. Programmu izstrādes dokumentēšana — piemēri

Padziļināta
analīze

Analītiskie
trūkumi
Da rba ti rgus reformas —
va i rā ku izskatīto reformas
i espēju dokumentēšana.

Nepi etiekams riska
novērtējums par
pa sākumiem, kas attiecas uz
regl amentētām profesijām.

Na v a nalītiska dokumenta
pa r nodokļu administrēšanu
pi rma jā programmā.
Eks porta veicināšana — l aba
pi rms krīzes nelīdzsvarotības
a na līze.

Na v novērtēta
ma kroekonomiskā ietekme,
ko ra da i eņēmumu ziņā
nei trāla nodokļu sloga
novi rzīšana no darbaspēka uz
pa tēriņu (otrā programma).

Avots: ERP.
28. Palāta konstatēja dažas problēmas nosacījumu izstrādē vairākās politikas jomās:
•

vairāki programmu nosacījumi bija aprakstīti vispārīgā un nenoteiktā veidā, un tie
nebija izmērāmi, it īpaši programmu uzsākšanas brīdī. Piemēram, eksporta
veicināšanas jomā tādi nosacījumi kā “pasākumu pieņemšana, lai veicinātu publiskā
un privātā sektora partnerības” vai “pasākumi, lai stiprinātu eksporta veicināšanas
politiku” neietvēra nekādas skaidras vai konkrētas darbības. Finanšu nozarē otrajā
programmā bija nosacījums izveidot īstenošanas plānu, lai uzlabotu ienākumus
nenesošu aizdevumu (INA) iekasēšanu, un šajā saistībā līdz 2013. gada jūlija beigām
izvirzīt mērķus likvidācijas procesā esošām bankām. Šo nosacījumu varēja dažādi
interpretēt, un tāpēc īstenošana būtiski aizkavējās;

•

ar laiku nosacījumi kļuva precīzāki. Otrajā programmā būtiski pieauga to skaits un
detalizācijas pakāpe. Daļēji tas bija īstenošanas problēmu un kavēšanās rezultāts.
Taču lielā detalizētība bija pārbaudījums iestāžu administratīvajai spējai un
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līdzdalībai, jo nosacījumi ne vienmēr tika pietiekami pārrunāti un saskaņoti izstrādes
posmā 27;
•

lielāka detalizētība nāca kopā ar ex ante skaidrības trūkumu par katra programmas
nosacījuma relatīvo nozīmi. Daži nosacījumi tika atzīti par īpaši svarīgiem tikai
ex post posmā, kad tie netika savlaicīgi izpildīti un tad tika noteikti par priekšdarbiem
programmas pārskatīšanas laikā. Tika skaidri noteikts, ka šie nosacījumi ir jāizpilda
pirms aizdevuma daļas izmaksas 28. Trešajā programmā svarīgos nosacījumus apzīmē
kā “galvenos nodevumus”.

Vispārējā izaugsmes stratēģija
29. Programmām bija skaidri vidēja termiņa mērķi, un galvenais sagaidāmais rezultāts bija
atjaunot Grieķijas piekļuvi tirgus finansējumam, tāpēc uzmanības centrā bija fiskālā
konsolidācija. Tomēr programmas nebalstījās uz vispārēju Grieķijas virzītu izaugsmes
stratēģiju, kas varētu aptvert plašāku darbības jomu nekā programmas, kaut arī Komisija bija
pielikusi pūliņus šajā jautājumā. Ilgtermiņa stratēģija varēja būt efektīvāka, lai koordinētu
korekciju procesu un pasākumu izstrādi dažādās attiecīgajās politikas jomās.
30. Stratēģijas trūkums īpaši attiecas uz eksporta veicināšanas jomu. Ar to saistītie
programmu pasākumi, kas bija vērsti uz cenu konkurētspēju un administratīvo slogu, nebija
pietiekami plaši, lai veicinātu pāreju uz tādu izaugsmes modeli, kas būtu vairāk balstīts uz
eksportu, un nenovērsa visas nepilnības, kas konstatētas pirms programmas izstrādes
veiktajā analīzē. Proti, pirmajā programmā nebija ierosināta visaptveroša stratēģija nozarēm
ar konkurences priekšrocībām, ņemot vērā Grieķijas ekonomikas īpašo struktūru. Tomēr
otrajā programmā bija iekļauti nozares nosacījumi. Nekonsekventi izstrādātu pasākumu un

27

Piemēram, nebija vienprātības par nodokļu administrācijas vēlamo autonomijas līmeni attiecībā
pret Finanšu ministriju (darba un resursu plānošanas un lēmumu pieņemšanas ziņā).
Neraugoties uz šajā jomā pieņemto nosacījumu skaita pieaugumu, programmas mērķis netika
sasniegts (t. i., trešajā programmā tiek kārtoti neatrisinātie autonomijas jautājumi).

28

Pirmajā programmā nodokļu administrēšanas jomā nekādi priekšdarbi nebija ietverti, savukārt
otrajā programmā 10 % “unikālo” nosacījumu attiecībā uz nodokļu administrēšanu bija
priekšdarbi. Trīs ceturtdaļas no tiem otrajā programmā nebija sākotnēji iekļautas.
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nepietiekamas politikas jomu savstarpējās koordinācijas gadījumi (sk. 2. izcēlumu) norāda uz
skaidri formulētas stratēģijas trūkumu arī Grieķijas programmu izstrādē kopumā.
2. izcēlums. Trūkumi politikas jomu savstarpējā koordinācijā
Produktu tirgus reformas pret darba tirgus un nodokļu reformām. Neraugoties uz būtiskajām darba
tirgus reformām un darbaspēka izmaksu kraso samazināšanos, cenas līdz 2013. gadam pietiekami
nesamazinājās. Tas norāda, ka ar produktu tirgus reformām neizdevās novērst tirgus neelastību
programmas agrīnajos posmos. Turklāt ierobežotās cenu korekcijas daļēji atspoguļoja augstākus
netiešos nodokļus un nodevas, kas saistītas ar fiskālo konsolidāciju, tādējādi samazinot strukturālo
reformu efektivitāti saistībā ar to ietekmi uz cenām un izaugsmi. Nodokļu reformas korekciju
programmās prasīja panākt kompromisu, un sākotnējos posmos fiskālā konsolidācija bija īstermiņa
prioritāte, jo Grieķijas publiskā sektora deficīts bija ievērojams.
Banku finansiālā stiprība pret fiskālajiem pasākumiem. Pēc tam, kad 2012. gadā bankas izrādījās
nepietiekami finansētas un Grieķijas valsts kredītreitings tika pilnībā diskontēts, netika veikts
novērtējums par to, kā fiskālie pasākumi papildus ietekmētu banku debitoru maksātspēju un tādējādi
banku aizdevumu tirgus vērtību. Piemēram, netika analizēts, kā augstāki periodiskie īpašuma nodokļi
ietekmētu nekustamā īpašuma cenas un aizdevumus mājokļu iegādei.
Uzņēmējdarbības vides reformas pret nodokļu reformām. Nebija stratēģiska ceļveža, lai stimulētu
potenciālos izaugsmes dzinējspēkus Grieķijā, un to atspoguļoja izaugsmi veicinošas fiskālās
konsolidācijas stratēģijas trūkums. Nebija riska novērtējuma par to, kā potenciālie/alternatīvie fiskālie
pasākumi (piemēram, izdevumu samazinājums pret nodokļu palielinājumu) un to hronoloģiskā secība
ietekmētu IKP izaugsmi, eksportu un bezdarbu.

Politiskā nestabilitāte programmu periodā
31. Vēl viena problēma, kas ietekmēja programmu pārvaldību, bija apstāšanās un
atsākšanas pieeja reformām, ko zināmā mērā veicināja politiskā nestabilitāte valstī. No
2009. gada oktobra līdz 2015. gada janvārim Grieķija piedzīvoja sešas vēlēšanas, kā arī
valdības maiņu bez vēlēšanām 2011. gada novembrī (sk. I pielikumu). Ik reizi bija vajadzīgs
laiks, lai jaunā vadība no jauna apliecinātu apņemšanos īstenot reformas un pieeju tām, kā
arī pārskatītu sadarbības kārtību ar iestādēm. Arī 2015. gada jūlijā notikušais referendums
par pasākumu kopumu pastiprināja nenoteiktību par programmas nākotni un veicināja
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ekonomisko nestabilitāti 29. Ilgstošās politiskās sarunas un neskaidrība par programmas
turpināšanos apgrūtināja programmu vienmērīgu pārvaldību un reformu īstenošanu.
32. Programmu pārskatīšanas faktiskais laiks būtiski atšķīrās no sākotnējā ceturkšņa grafika,
atspoguļojot īstenošanas kavējumus un grūtības vienoties par jauniem pasākumiem
(sk. 2. tabulu). Šajā saistībā grūtākais bija pāreja no otrās uz trešo programmu, kad starp
pēdējo pabeigto pārskatīšanu un jaunās programmas apstiprināšanu pagāja 16 mēneši. Lai
gan otrā programma netika pabeigta 30, pāreja ietvēra tās divkāršu pagarināšanu un pagaidu
aizdevumu no EFSM.

29

Grieķija izsludināja banku brīvdienas, jo pēc paziņojuma par referendumu no bankām tika
masveidā izņemti līdzekļi un pie bankomātiem veidojās garas rindas.

30

Neraugoties uz ieilgušajām sarunām, ar Grieķijas iestādēm netika panākta vienošanās par
reformām, kas vajadzīgas, lai pabeigtu otrās programmas pēdējās pārskatīšanas.
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2. tabula. Grieķijas ekonomikas korekciju programmu pārskatīšanas
Gads

Pārskatīšana

Ziņojuma
datums

Pārskatīšanas ilgums
(mēnešos)

1. programma

2010. g.
maijs

1. pārskatīšana

2010. g.
augusts

3

2. pārskatīšana

2010. g.
decembris

4

3. pārskatīšana

2011. g.
februāris

2

4. pārskatīšana

2011. g. jūlijs

5

5. pārskatīšana

2011. g.
oktobris

3

2. programma

2012. g.
marts

5

1. pārskatīšana

2012. g.
decembris

9

2. pārskatīšana

2013. g.
maijs

5

3. pārskatīšana

2013. g. jūlijs

2

2014

4. pārskatīšana

2014. g.
aprīlis

9

2015

3. programma

2015. g.
augusts

16

2016

Papildu SM

2016. g.
jūnijs

10

2010

2011

2012

2013

Avots: ERP.
Uzraudzības procedūras
33. Programmu nosacījumu atbilstības uzraudzības process tika atspoguļots Komisijas
vispārējās procedūrās makrofinansiālās palīdzības programmu pārvaldībai, bet tikai attiecībā
uz procesuālajiem aspektiem (t. i., pienākumu sadali un atbilstības ziņojuma apstiprināšanas
procesu). Tomēr Komisijai nebija procedūras, kas nosaka galvenās prasības attiecībā uz
uzraudzības darbības jomu, veidu un dokumentēšanu.
34. Galvenais uzraudzības instruments tam, kā Grieķija ievēroja programmu nosacījumus,
bija “atbilstības tabula”, un to īstenoja kopā ar iestādēm. Pirmajā un otrajā programmā šis
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dokuments bija neatņemama daļa no dokumentu kopuma, kas tika publicēts pēc katras
pārskatīšanas. Atbilstības tabulu aizpildīja un pārbaudīja Komisijas darbinieki, un pēc tam
kopā ar citiem programmas dokumentiem tā tika iesniegta Eurogrupas darba grupai. Tomēr
pārskatīšanas procesi netika dokumentēti. Turklāt Komisija oficiāli ziņoja Padomei, kā tā
uzraudzīja nosacījumus, kas īpaši minēti Padomes lēmumos.
35. Tabulās parasti bija norādīts katra programmas nosacījuma atbilstības statuss, kas īpaši
jāpārbauda un īsi jāpamato (norādot juridisko pamatu, pašreizējo stāvokli un katras
kavēšanās iemeslus). Tomēr ne visi nosacījumi tika šādā veidā vai savlaicīgi sistemātiski
uzraudzīti. Tā kā otrā programma nav pabeigta, pēdējā (ceturtajā) pārskatīšanā pievienotie
nosacījumi nav oficiāli novērtēti. Komisija sekoja līdzi notikumiem Grieķijā, tostarp,
sagatavojot politikas kopsavilkumus starp otro un trešo programmu. Pirmajā atbilstības
ziņojumā attiecībā uz trešo programmu (publicēts 2016. gada jūnijā) atbilstības tabula nebija
ietverta, lai gan līdz 2016. gada jūnijam bija jāizpilda vairāki nosacījumi.
Uzraudzības prakse
36. Attiecībā uz lielāko daļu analizēto nosacījumu Komisija varēja pierādīt, ka tā novērtēja
atbilstību programmu nosacījumiem un tai bija labs pamats, lai to darītu. Vairākās politikas
jomās Komisija padziļināti pārskatīja tiesību aktus, uz kuriem attiecās nosacījumi, un sekoja
līdzi tam, vai tika veikti vajadzīgie grozījumi. Dažos gadījumos Komisija izmantoja ārējo
ekspertu pakalpojumus (piemēram, reglamentēto profesiju jomā), lai nodrošinātu
visaptverošu novērtējumu, un atbilstoši grozīja attiecīgos nosacījumus turpmākajās
programmu pārskatīšanās.
37. Lai gan Komisija regulāri uzraudzīja formālo atbilstību programmu nosacījumiem un
ziņoja par to, Palāta laiku pa laikam konstatēja tādas nepilnības kā neesoši vai neprecīzi
novērtējumi (sk. III pielikumu). Turklāt Komisijas atbilstības ziņojumos reizēm trūka
skaidrības attiecībā uz nosacījumu novērtēšanu. Ziņojot par neatbilstību programmu
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nosacījumiem, tika izmantoti daudzi un dažādi termini 31, un tas radīja neskaidrību attiecībā
uz novērtējuma vispārējo nozīmi.
38. Tomēr dažos gadījumos formāla atbilstība kādam nosacījumam (piemēram, konkrēta
tiesību akta pieņemšana) nenodrošināja šā nosacījuma efektīvu izpildi, t. i., nedeva gaidītos
rezultātus. Piemērs ir labāka regulējuma programmas īstenošana. Pēc tam, kad 2012. gadā
tika pieņemts attiecīgais tiesību akts, faktiskās nepilnības joprojām saglabājās, kā ESAO
norādīja publikācijā “Regulatory Policy Outlook 2015” 32.
39. Kopumā, lai gan Komisija uzraudzīja programmu kvantitatīvo mērķu sasniegšanu (t. i.,
valsts sektorā nodarbināto skaita, algu izmaksu un vadītāju amatu skaita samazināšana), tai
bija ierobežoti instrumenti, lai pārbaudītu, vai tika pienācīgi veiktas strukturālās reformas. Šo
problēmu pastiprināja grūtības piekļūt visaptverošiem datiem. Palāta konstatēja īpašu datu
iztrūkumu nodokļu (sk. IV pielikuma A daļu) un reglamentēto profesiju jomā (nepilnīgi dati
par ierobežojumiem tādām pamatprofesijām kā juristi, notāri, inženieri un arhitekti). Datu
iztrūkums programmās netika pilnībā novērsts, lai gan pēdējās pārskatīšanās bija vērojami
daži uzlabojumi. Attiecībā uz lielāko daļu strukturālo nosacījumu Komisija spēja uzraudzīt
juridisko izmaiņu pieņemšanu, bet tai trūka pienācīgu darbības rezultātu rādītāju un mērķu,
lai novērtētu reformu īstenošanu.
40. Pienācīgu darbības rādītāju trūkums neļāva Komisijai, piemēram, pārbaudīt efektivitātes
mērķu sasniegšanu saistībā ar centrālās pārvaldes reorganizāciju. Finanšu nozarē tikai
2014. gada aprīlī otrajā programmā tika ieviests nosacījums, saskaņā ar kuru Grieķijas Bankai
bija jānosaka galvenie darbības rādītāji, lai uzraudzītu banku panākumus lielo INA portfeļu
samazināšanā. Turklāt finanšu nozarē Komisija pilnībā neizmantoja novērotājas statusu HFSF

31

Piemēram, “nav ievērots”, “notiekošs”, “nav ievērots, gūti panākumi”, “ievērots un notiekošs”,
“daļēji ievērots”, “lielā mērā ievērots” un “nokavēts”.
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Piemēram, saskaņā ar šo programmu tiešām tika formāli izveidots Labāka regulējuma birojs, bet
tam joprojām trūka darbinieku un nebija tiesību noraidīt priekšlikumu projektus, kuriem
pievienoti slikti izstrādāti regulatīvās ietekmes novērtējumi.
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lēmumu pieņemšanas struktūrās, kas sniedza papildu iespēju nodrošināt atbilstību
programmu nosacījumiem 33.
Sadarbība ar programmu partneriem
41. Nosacījumus tehniskajā līmenī galvenokārt izstrādāja Komisija (koordinatora lomu
uzņemoties ECFIN ĢD) un SVF, apspriežoties ar ECB. Trešajā programmā kā ceturtais
institucionālais partneris darbojās ESM. Galīgajos SM tekstos tika atspoguļota vienošanās,
kas panākta šajās iestādēs, kā arī starp iestādēm un Grieķijas iestādēm, saskaņā ar kuru
visām pusēm bija attiecīgi jāpielāgo sava nostāja.
42. Nebija nekādu pamatnostādņu vai īpašu procedūru sadarbībai starp iestādēm, un
process netika oficiāli dokumentēts (piemēram, protokolā), kas ietekmēja tā pārredzamību.
Tomēr attiecīgās programmas darba grupas izveidoja neoficiālu sadarbības kārtību. Darba
grupas regulāri sazinājās pa tālruni un e-pastu, kā arī rīkoja sanāksmes. Tās apmainījās ar
informāciju, datiem un sākotnējo analīzi un pārrunāja alternatīvas programmu izstrādes
iespējas. Komisija un SVF dalījās programmas dokumentu projektos, lai nodrošinātu
nosacījumu saskaņotību. Visu trīs iestāžu darbinieku zināšanu un pieredzes daudzveidība ļāva
sagatavot rūpīgākus novērtējumus un prognozes, tādējādi samazinot kļūdu un izlaidumu
risku programmu izstrādē un atjauninājumos.
43. ECB un Grieķijas Banka pielāgoja dažus savus instrumentus programmu ekonomikas
politikai 34. Tomēr programmās nebija skaidri norādīts, cik lielā mērā likviditātes
nodrošināšana Grieķijai bija atkarīga no programmu nosacījumu izpildes 35 un kā šis atbalsts
tika ņemts vērā, lai novērtētu makroekonomikas prognozes un finansējuma deficītu.
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Palāta konstatēja vienu konkrētu gadījumu 2013. gadā, kad Komisija HFSF struktūrās nebija
pārliecinoši apšaubījusi divu banku iespējamu apvienošanu. Šis darījums tika izjaukts tikai vēlāk,
taču kavēšanās dēļ tika zaudēta iespēja vienu no šīm bankām daļēji rekapitalizēt ar privātajiem
līdzekļiem (galu galā to pilnībā rekapitalizēja HFSF).

34

Piemēram, izmantojot 2010. gada maijā izveidoto vērtspapīru tirgu programmu attiecībā uz
valsts obligāciju pirkšanu sekundārajā tirgū, kā arī ārkārtas likviditātes palīdzību, kas no
2010. gada ieviesta maksātspējīgām bankām.

35

ECB 2015. gada 4. februārī nolēma atcelt atbrīvojumu, kas attiecas uz Grieķijas valsts obligāciju
pieņemšanu par aizdevuma nodrošinājumu, tādējādi automātiski paaugstinot īstermiņa
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Programmu ekonomiskie pieņēmumi
44. Makroekonomikas prognozes un finansējuma deficīta aprēķins bija divi galvenie procesi,
kas noteica programmu izstrādes un pārveidošanas ekonomisko struktūru (sk. 3. izcēlumu).
Šo analīzi Komisija veica katrai programmai un sagatavoja atjauninājumu katrai
pārskatīšanai. Visas programmu pārvaldībā iesaistītās iestādes savu ekonomisko analīzi veica
atsevišķi, bet galīgais rezultāts atspoguļoja panākto vienprātību.
3. izcēlums. Programmu izstrādes pamatā esošo ekonomisko procesu galvenās iezīmes
Makroekonomikas prognozes ir Komisijas precīzākā aplēse par galvenajām ekonomikas attīstības
tendencēm valstī, kas balstīta uz pieņēmumu, ka programmas nosacījumi tiks pilnībā izpildīti.
Prognozes atspoguļo izmaiņas reālajā ekonomikā (IKP un tā komponenti, darba tirgus tendences), kā
arī fiskālo plānu (parāds un deficīts) kā daļu no parāda atmaksājamības novērtējuma. Prognozes
ietver procesu, kas mijiedarbojas ar Komisijas parastajām prognozēm, bet ir arī plašāks par tām. Pat
ja atšķiras laiks, prognozes, kas ietvertas ekonomikas korekciju programmās, var balstīties uz
jaunākajām pieejamajām Eiropas ekonomikas prognozēm, kuras darbinieki izmanto par pamatu.
Finansējuma deficīta aprēķins — Grieķijas finansējuma vajadzību novērtējums, kas veikts, lai
nodrošinātu, ka finansējuma deficītu var segt ar programmā paredzēto finansiālo palīdzību.
Finansējuma deficīts ir valdības finansējuma vajadzības, kuras aprēķina kā starpību starp izdevumiem
un ieņēmumiem no avotiem, kas nav programmas palīdzība.

Metodikas priekšrocības un trūkumi
45. Makroekonomikas prognozēm izmantotās izklājlapas sniedza skaidru un detalizētu
informāciju par vēsturiskajiem datiem un prognozēm attiecībā uz dažādiem
makroekonomikas rādītājiem. Galveno makroekonomikas un fiskālo rādītāju prognožu
tendences atbilda to komponentu prognozēm un balstījās uz visdažādākajiem informācijas
avotiem. Komisija izmantoja jaunākos pieņēmumus par starptautiskās ekonomikas un
tehnisko rādītāju dinamiku. Tomēr Komisija skaidri neiekļāva dažus faktorus, kurus parasti

aizņēmumu izmaksas bankām. Nebija skaidrs, vai šis lēmums tika pieņemts, to saskaņojot ar
otrajā programmā iesaistītajiem partneriem. Vēlāk tajā pašā mēnesī Eurogrupa nolēma otro
programmu pagarināt par četriem mēnešiem (līdz 2015. gada jūnija beigām).
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izmanto makroekonomiskajos modeļos, un pietiekami neintegrēja makroekonomikas un
fiskālās prognozes (sk. 4. izcēlumu).
4. izcēlums. Komisijas prognozēšanas metodikas trūkumi
Vispusīgums — makroekonomikas prognozēs nebija skaidri iekļauti daži faktori (piemēram,
potenciālais ražošanas apjoms un inflāciju nekāpinošs bezdarba līmenis). Komisija arī
nedokumentēja, kā šie faktori tika izmantoti vērtēšanas posmā un kuri Eiropas ekonomikas prognožu
elementi tika izmantoti programmas prognozē.
Prognožu saskaņošana — Komisija atsevišķi sagatavoja makroekonomikas un fiskālās prognozes un
tās neintegrēja vienā modelī. Tāpēc abu prognožu savstarpējo ietekmi varēja saskaņot tikai uz
novērtējuma pamata.
Pieeja parāda atmaksājamības analīzei — parāda ilgtermiņa ceļu, kas izteikts procentos no IKP,
noteica ar mehānisku un plaši izmantotu parāda uzkrāšanās procedūru. Šai pieejai trūkst iekšēja
mehānisma, kas nosaka mijiedarbību starp parāda ceļu un saimniecisko darbību (preču un
pakalpojumu ražošanu un sniegšanu, izplatīšanu un patēriņu).

46. Kopumā finansējuma deficīta metodikas sarežģītība programmu īstenošanas gaitā
pieauga, un otrās programmas izklājlapas ietvēra daudz sarežģītākus aprēķinus, vērtējumus
un modelēšanas rīkus. Tika paplašināts arī finansējuma deficīta aprēķina tvērums, lai vēlāk
programmas īstenošanas gaitā ņemtu vērā papildu faktorus un elementus, lai gan daži
metodikas trūkumi saglabājās (sk. V pielikumu). Attiecībā uz trešo programmu metodika lielā
mērā palika nemainīga.
47. Komisijai nebija procedūru finansējuma deficīta aprēķinu uzsākšanai, apstiprināšanai,
reģistrēšanai, apstrādei un ziņošanai par tiem. Kvalitātes kontrole pēc būtības bija
neformāla, un Palāta konstatēja būtiskas nepilnības izklājlapu kontroles vidē 36. Visu trīs
programmu īstenošanas laikā šajā ziņā nebija nekādu uzlabojumu.
48. Lai gan tika izmantoti daudzi avoti, datiem netika norādīta atsauce vai datums. Tas
radīja saskaņošanas problēmas, un Palāta nevarēja pārbaudīt, vai visos gadījumos tikusi
36

Piemēram, nebija izmaiņu/versiju/pieejas kontroles, ievaddatu saskaņošanas un iekšējās
analītikas, lai nodrošinātu saskaņotību un datu integritāti.
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izmantota visjaunākā informācija. Pirmās programmas finansējuma deficīta rezultātu
pārskatā Palāta konstatēja vairākas kļūdas. Tās neietekmēja finansējuma deficīta kopējo
summu, bet norāda uz nepietiekamu Komisijas iekšējo kvalitātes kontroles kārtību 37.
Jutības testi un pieņēmumu pamatošana
49. Komisija regulāri uzraudzīja likviditātes situāciju Grieķijā, kā arī atjaunināja datni, ko tā
izmantoja finansējuma deficīta aprēķināšanai starp pārskatīšanām. Publiskajos programmas
dokumentos nebija aprakstīti testi, ko veic, lai noteiktu finansējuma deficīta aprēķina jutību
pret dažādiem iznākumiem vai notikumiem, bet šāda analīze tika veiktas Komisijas darba
dokumentos. Komisija veidoja scenārijus, izmantojot dažādus elementus, tādus kā dažāda
veida izmaksu grafiks, ieņēmumi no privatizācijas un nokavēto maksājumu veikšana. No
otras puses, attiecībā uz makroekonomikas prognozēm scenāriju analīze netika veikta.
Prognozēs netika sistemātiski ietverti ārējie satricinājumi Grieķijas ekonomikai, tādi kā
būtiska euro vērtības krišanās vai preču cenu strauja samazināšanās, kas programmu laikā
faktiski īstenojās.
50. Attiecībā uz pieņēmumu un dokumentācijas pamatošanu Palāta konstatēja nepilnības
abos procesos. Attiecībā uz finansējuma deficītu programmu dokumentācijā bija ietverts
punkts par finanšu līdzekļu pārvaldību un programmu finansēšanu. Tomēr komentāri bieži
vien bija aptuveni un neizskaidroja izmaiņas, kas veiktas finansējuma deficīta aprēķina
atjauninājumos. Vairākos gadījumos konkrētajiem pieņēmumiem, kas bija pamatā
finansējuma deficīta aprēķinam, bija vajadzīgs skaidrs pamatojums38. Trešajā programmā
pamatojuma sniegšanas problēmas saglabājās. Komisija piekrita SVF ierosinājumam vēlamās
likviditātes rezerves palielināt līdz 8 miljardiem EUR. Tomēr Komisija nevarēja pamatot šo
konkrēto likviditātes rezervju līmeni un atsaucās uz iepriekšējo pieredzi, kas gūta citās
programmās.

37

Piemēram, sākotnējā finansējuma deficīta aprēķinā kopējās parāda refinansēšanas vajadzības
bija novērtētas par zemu un 2010. gada decembra aprēķinā dzēstā parāda skaitļi nesummējās.

38

Piemēram, valsts uzņēmumu finansējuma vajadzību novērtējums, paļaušanās uz skaitļiem, kas
balstīti uz uzkrājumiem, nevis uz faktiskajām vajadzībām pēc naudas līdzekļiem, tirgus
finansējuma nosacījumi un atlikumu plūsmu korekciju līmenis.
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51. Strukturālo reformu ietekmi iekļaujot makroekonomikas prognozēs, Komisija paļāvās uz
spriedumu, kas nebija dokumentēts. Turklāt, tā kā fiskālās un makroekonomikas prognozes
tika veidotas atsevišķi, nebija iespējams pārbaudīt, kā Komisija noteica un kvantitatīvi
novērtēja fiskālās politikas ietekmi uz makroekonomikas prognozēm.
Precizitāte un korekcijas
52. Jo īpaši pirmajā programmā Komisijas prognoze krietni par zemu novērtēja krīzes
dziļumu (sk. VI pielikumu). Galvenokārt tas bija tāpēc, ka par zemu tika novērtēts privātā
patēriņa un ieguldījumu apjoma samazinājums. Tomēr Komisijas makroekonomikas
prognozes bija kopumā tikpat precīzas kā citām organizācijām 39, un tās daļēji ietekmēja
Grieķijas iestāžu nepatiesi sniegtie statistikas dati par periodu pirms programmām. Attiecībā
uz 2010. un 2011. gadu Komisijas sākotnējā prognoze par zemu novērtēja vispārējo valsts
bilanci, kas ir pretstatā 2012. un 2013. gadam.
53. Finansējuma deficīta aprēķini deva Grieķijai ļoti mazu rīcības brīvību attiecībā uz
likviditātes rezervēm, kas izteiktas kā kases stāvoklis. Programmu periodā tās kopumā
samazinājās, bet bez pamatojuma. Tika pat prognozēts, ka 2014. gada pirmā ceturkšņa
beigās rezerves būs nulle. Vidējais kases stāvoklis, kas bija 3 miljardi EUR, atbilda tikai
11 primāro izdevumu dienām. Tomēr, palielinot likviditātes rezerves, būtu jāveic korekcijas
programmas kopējā finansējumā vai jāievieš turpmāki fiskālie pasākumi programmā.
54. Ņemot vērā ierobežotās likviditātes rezerves un fiskālās situācijas pasliktināšanos,
Grieķija aizņēmās īstermiņā, emitējot valsts parādzīmes vai atliekot maksājumus un
palielinot nokavēto maksājumu apjomu. Emitējamo valsts parādzīmju daudzums starp
dažādiem finansējuma deficīta aprēķiniem būtiski atšķīrās un kalpoja par galveno koriģējošo
mainīgo lielumu, lai vajadzīgajā līmenī uzturētu Grieķijas ekonomikas finansējumu.
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Šajā saistībā Palāta veica statistikas pētījumu, salīdzinot Komisijas makroekonomikas prognozi
pirmajai un otrajai programmai ar citu organizāciju prognozēm un alternatīviem
makroekonomikas modeļiem. Salīdzinošā analīze, kas tika veikta kā prognožu sacensības
(forecast racing), kopumā atklāja, ka ECFIN ĢD prognožu precizitāte ir salīdzināma ar
konkurējošo iestāžu prognozēm.
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II DAĻA. REFORMU IZSTRĀDE UN ĪSTENOŠANA
55. Finansiālais atbalsts, kas izmaksāts saskaņā ar visām trim ekonomikas korekciju
programmām Grieķijai, bija atkarīgs no tādu reformu īstenošanas, kas saistītas ar trim
programmu mērķiem, t. i., fiskālajiem, finanšu un ar izaugsmi saistītajiem. Reformu konkrētā
izstrāde un darbības joma programmu īstenošanas laikā attīstījās, bet jau no sākuma tā bija
ļoti plaša. Programmas aptvēra faktiski visas Grieķijas valsts funkcijas, un dažos gadījumos
bija vajadzīgas lielas strukturālās pārmaiņas. Programmu nosacījumu izpilde visās politikas
jomās būtiski kavējās (sk. VII pielikumu).
56. Palātas veiktā analīze, kas aprakstīta šajā ziņojuma iedaļā, aptvēra vairākas politikas
jomas un koncentrējās uz tām, kurām ir lielākā ietekme programmas mērķu sasniegšanas
ziņā. Šī daļa ietver iedaļas, kas veltītas nodokļu, valsts pārvaldes, finanšu nozares un darba
tirgus reformām, bet citas politikas jomas, uz kurām attiecas Palātas veiktā revīzija, ir ņemtas
vērā I un III daļā aprakstītajā analīzē (sk. 4. attēlu). 40
4. attēls. Revidētās politikas jomas

Fiskālā stabilitāte
• Nodokļu sistēma
• Valsts pārvaldes
reforma
• Pensiju reforma1

1

Finanšu stabilitāte

Izaugsmes veicināšana

• Finanšu nozares
reformas:
• Nozares
pārstrukturēšana un
rekapitālizācija
• Pārvaldība un aktīvu
kvalitāte

• Darba tirgus reformas
• Eksporta veicināšana1
• Reglamentētās
profesijas1

Analīzes rezultāti ir ņemti vērā politikas jomu savstarpējos konstatējumos (I un III daļa).

Avots: ERP.
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Citas svarīgas reformu jomas, kas nav ietvertas Palātas veiktajā analīzē, ir veselības aprūpes
sistēma, izglītība, tiesu iestādes un rūpniecība.
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57. Attiecībā uz katru politikas jomu revīzijas darbs aptvēra šādus aspektus:
-

politikas nosacījumu izstrāde (pasākumu pamatojums un analītiskais pamats,
atbilstība, specifika un laika noteikšana), kā arī

-

īstenošana un rezultāti (atbilstība politikas nosacījumiem un panākumi reformu
īstenošanā konkrētajās jomās, uz kurām attiecas programmas nosacījumi). Savukārt
reformu plašāka ietekme (izaugsmes, fiskālās un finanšu stabilitātes ziņā) ir aplūkota
ziņojuma III daļā, lai to nošķirtu no īpašo nosacījumu rezultātiem, kas aprakstīti
II daļas turpmākajās iedaļās.

Nodokļu sistēma
58. Grieķijas fiskālās bilances ilgtspējīga uzlabošana un izaugsmes veicināšana bija vieni no
visu trīs ekonomikas korekciju programmu galvenajiem mērķiem. Šos vidēja termiņa mērķus
atbalstīja arī SVF. Lai tos sasniegtu, programma ietvēra nosacījumus, kuru mērķis bija
palielināt nodokļu ieņēmumus un uzlabot nodokļu administrēšanas efektivitāti nodokļu
iekasēšanā (t. i., “reformas, lai uzlabotu valdības spēju gūt ieņēmumus”). Revīzijas darbā
Palāta galveno uzmanību pievērsa izmaiņām nodokļu sistēmā (ieskaitot sociālās iemaksas) un
valsts pārvaldes reformām, lai uzlabotu nodokļu ieņēmumu iekasēšanu.
Nosacījumu izstrāde — nodokļu politika
Nodokļu pasākumu kopums un stabilitāte
59. Vispārējos politikas ieteikumos par fiskālo konsolidāciju (piemēram, ESAO) un Grieķijas
nodokļu sistēmas novērtējumos pirms krīzes tika uzskatīts, ka par prioritārajiem nodokļu
pasākumiem būtu jānosaka pasākumi, kas attiecas uz patēriņa nodokļiem (netiešajiem
nodokļiem) un nodokļu bāzes paplašināšanu, jo tiem ir mazāka negatīvā ietekme uz
ekonomikas izaugsmi. Pretēji šiem novērtējumiem pirmās programmas laikā prioritāte tika
piešķirta nodokļu likmju paaugstināšanai un pagaidu nodokļiem, nevis nodokļu bāzes
paplašināšanai, jo tika sagaidīts, ka šie pasākumi palīdzēs ātri sasniegt īstermiņa fiskālos
mērķus.
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60. Nodokļu bāzes paplašināšanas pasākumi tika galvenokārt ietverti otrajā un trešajā
programmā, un dažiem no tiem bija vajadzīgas ievērojamas nodokļu kodeksu reformas. Kā
paredzēts, nodokļu ieņēmumu pieaugums pirmo divu programmu laikā galvenokārt balstījās
uz netiešajiem nodokļiem (proti, tika paaugstinātas netiešo nodokļu likmes un ieviests
periodisks īpašuma nodoklis ar plašu bāzi). Tomēr dažu netiešo nodokļu (piemēram,
enerģijas/piesārņojuma nodokļu) likmju palielinājums radīja papildu spiedienu uz uzņēmumu
ražošanas izmaksām.
61. Programmu nosacījumi radīja ievērojamu nestabilitāti nodokļu politikā, kas ietekmēja
visus galvenos nodokļu veidus, un pat pārmaiņu virziens nepalika stabils (piemēram, pirmā
programma atbalstīja vienotu nodokļa režīmu iedzīvotāju ienākuma avotiem, savukārt otrās
programmas virziens bija pretējs; sk. IV pielikuma B daļu). Nestabilitāte zināmā mērā bija
saistīta ar administratīvās spējas problēmām nodokļu politikas izstādes jomā un ar
trūkumiem tās īstenošanā, kā to atzina Komisija, tāpēc bieži bija jāveic korekcijas
programmas nosacījumiem. Pirmajā programmā nestabilitāti radīja arī pieprasījums pēc
ad hoc un steidzamiem nodokļu pasākumiem, lai sasniegtu deficīta mērķus. Problēmu
pastiprināja arī Komisijas sākotnējās stratēģijas trūkums nodokļu politikas jomā un datu
iztrūkumi (sk. IV pielikuma A daļu), lai gan programmu īstenošanas laikā uzlabojums bija
acīmredzams.
Pasākumu pamatošana
62. Nodokļu politikas nosacījumu pamatošana netika sistemātiski dokumentēta 41. Būtiskais
PVN un akcīzes nodokļa likmes palielinājums 2010. gadā tika pamatots ar vajadzību pēc
fiskālās konsolidācijas un saskaņots ar iestādēm, bet nebija pētījuma par tādu alternatīvu
nodokļu pasākumu ietekmi kā periodiskais nekustamā īpašuma nodoklis 42 ar plašu bāzi, kas
tika ieviests 2011. gadā saskaņā ar papildu fiskālo plānu. Dokumentēšana izstrādes posmā

41

Piemēram, netika pamatots šāds nosacījums: “valdība veic grozījumus tiesību aktos, lai mazinātu
nodokļu šķēršļus uzņēmumu apvienošanas un iegādes gadījumā, tādus kā uzkrāto zaudējumu
nepārnešana, kopā ar uzņēmumu un “pārmērīga labuma” (Likums 3522/2006, 11. pants)
sarežģīto aprēķināšanu sabiedrību ar ierobežotu atbildību nodošanas gadījumā” (pirmā
programma, 2010. gada maijs).

42

ESAO uzskatīja, ka šim nodoklim būs mazākā nelabvēlīgā ietekme uz izaugsmi.
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laika gaitā uzlabojās, jo attiecīgās iestādes nodrošināja labākus datus (piemēram, iedzīvotāju
ienākuma nodokļa reformu modelēšana otrās programmas laikā un PVN likmes palielinājuma
modelēšana trešajā programmā).
Nosacījumu izstrāde — nodokļu saistību izpilde
63. Vairākas starptautiskās iestādes (SVF, ESAO un Komisija) norādīja uz būtiskajām
problēmām ar nodokļu saistību izpildi Grieķijā pirmskrīzes periodā. Pirmās programmas
rezultāti nodokļu saistību izpildes jomā bija vāji 43, un tos var skaidrot ar trim vispārējām
problēmām: i) nosacījumiem tika piešķirta ierobežota prioritāte, un tie nebija ne skaidri
noteikti, ne pietiekami rūpīgi izstrādāti (sk. 5. izcēlumu), ii) pašu iestāžu plānu īstenošana
attiecībā uz nodokļu nemaksāšanas novēršanu bija vāja un iii) Komisijas veiktā uzraudzība
balstījās uz nepietiekamiem datiem un kritērijiem (sk. I daļu).
5. izcēlums. Problēmu piemēri nodokļu saistību izpildes pasākumu izstrādē
Novēlota iekļaušana programmās
Nosacījumi attiecībā uz pirmo programmu ierobežotu prioritāti piešķīra konkrētiem nodokļu
nemaksāšanas novēršanas pasākumiem. Vairāki svarīgi pasākumi tika iekļauti tikai otrajā programmā
(nodokļu maksātāju identifikācijas numuru unifikācija, IT sistēmas ieviešana, lai savstarpēji savienotu
visas nodokļu iestādes, banku kontu centrālā reģistra izveide) vai trešajā programmā (piemēram,
elektronisko maksājumu veicināšana un atvieglošana, nodokļu un sociālā nodrošinājuma iemaksu
parādnieku publicēšana).
Pasākumu tvērums nebija visaptverošs
Veicot salīdzinošo novērtēšanu ar citām dalībvalstīm, ir redzams, ka Grieķijā varēja tikt apsvērti
konkrētāki pasākumi, piemēram, dalītā maksājuma mehānisms PVN darījumiem ar valsts iestādēm un
elektronisko fiskālo ierīču intensīvāka izmantošana.

43

Komisija pati atzina vājos panākumus nodokļu saistību izpildes jomā 2010. un 2011. gadā.
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Nepietiekama sākotnējā detalizācijas pakāpe
Sākotnējā pirmajā programmā tika aicināts pieņemt “tiesību aktus, ar ko uzlabo nodokļu
administrēšanas un kontroles efektivitāti”, bet nebija iekļauts konkrētu saskaņotu pasākumu
saraksts. Nosacījums balstījās uz 2010. gada maijā sniegtajiem SVF tehniskās palīdzības ieteikumiem,
bet tie netika pilnībā transponēti.

64. Lielākā daļa nosacījumu attiecībā uz nodokļu administrēšanas stiprināšanu tika iekļauti
otrajā un trešajā programmā, tādējādi novēršot dažas izstrādes nepilnības pirmajā
programmā. Vairumā gadījumu šie nosacījumi balstījās uz Darba grupas Grieķijas jautājumos
(DGGJ) ieteikumiem un uzlaboja skaidrību, bet arī būtiski palielināja detalizācijas pakāpi 44. Šo
tendenci skaidroja ar to, ka iepriekšējie nosacījumi netika pienācīgi izpildīti. Dažiem
nosacījumiem bija arī nereāli izpildes termiņi (sk. IV pielikuma C daļu).
Īstenošana un rezultāti
65. Programmās apstiprināto nodokļu politikas pasākumu rezultātā nodokļu slogs 45
ekonomikai laikposmā no 2010. līdz 2014. gadam pieauga (par 5,3 % no IKP) un papildu
nodokļu pasākumu dēļ turpināja pieaugt arī trešās programmas laikā. Tas nozīmē, ka
īstenotie pasākumi pastāvīgi palīdzēja uzlabot valsts finanses. Pieaugums bija lielāks nekā
citās programmu valstīs un ļāva Grieķijai 2014. gada beigās sasniegt vidējo (nesvērto)
nodokļu sloga līmeni eurozonas dalībvalstīs (sk. 5. attēlu). Straujākais pieaugums bija
vērojams 2010.–2012. gadā, kas bija Grieķijas ekonomikas krīzes dziļākais posms.

44

Saprašanās memorandos attiecībā uz nodokļu administrēšanu bija ietverti 32 unikāli nosacījumi
pirmajā programmā un 194 nosacījumi otrajā programmā. Šis lielais detalizētības palielinājums
neatspoguļojas SVF nosacījumos, kas šajā jomā ietvēra 6 strukturālus kritērijus pirmajā
programmā un 14 kritērijus otrajā programmā.

45

Ieņēmumi no nodokļiem un sociālajām iemaksām (saskaņā ar Eurostat sniegtajiem datiem),
izņemot nosacītās sociālās iemaksas, kā daļa no IKP. Pēc būtības šis rādītājs neietver arī
neiekasētās summas, jo nodokļu un sociālo iemaksu uzskaiti Grieķija veic, izmantojot laikā
koriģēto naudas summu metodi.
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5. attēls. Nodokļu slogs eurozonas programmu valstīs (% no IKP)
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Avots: ERP, pamatojoties uz Eurostat datiem (2017. gada pavasaris).
66. Līdz otrās programmas beigām Komisija uzskatīja, ka Grieķija bija izpildījusi daudzus
nosacījumus nodokļu nemaksāšanas un iekasēšanas jomā, tomēr to ieguldījums fiskālajā
konsolidācijā bija ierobežots 46. Tas bija saistīts ar to, ka dažas reformas netika pienācīgi
īstenotas, bija vajadzīgs ilgāks laiks, lai tās atspoguļotos statistikā, vai to efektivitāti
ietekmēja nestabilā nodokļu vide. Programmu darbības rādītāji attiecībā uz nodokļu
administrēšanu uzrāda nestabilu un daļēju uzlabojumu nodokļu pārbaužu skaita un
iekasēšanas līmeņa ziņā specializētajos revīzijas centros, lai gan mērķi laikposmā no 2012.
līdz 2014. gadam tika sasniegti reti (sk. IV pielikuma D daļu). Neraugoties uz parādu
norakstīšanas un iekasēšanas pasākumiem, laikposmā no 2010. līdz 2014. gadam nodokļu
parādi pieauga vidēji par aptuveni 8,2 miljardiem EUR gadā (4,2 % no IKP). Programmās
nebija noteikts rādītājs aplēsto nedeklarēto nodokļu (“nodokļu iztrūkuma”) vai nedeklarētā

46

Proti, PVN ieņēmumi kā daļa no IKP laikposmā no 2009. līdz 2014. gadam neuzlabojās atbilstoši
sākotnēji prognozētajam, neraugoties uz vairākiem likmes palielinājumiem un nemainīgu privātā
patēriņa daļu iekšzemes kopproduktā.

46

darba uzraudzībai, bet aplēstais PVN iztrūkums 47 uzrādīja, ka izvairīšanās no nodokļu
maksāšanas pirmās programmas laikā pieauga un situācija 2014. gadā salīdzinājumā ar
2010. gadu mazliet uzlabojās.
Valsts pārvaldes reforma
67. Valsts pārvaldes (VP) reformas mērķis bija uzlabot efektivitāti, samazinot valsts
pārvaldes izdevumus un tajā pašā laikā palielinot piedāvāto sabiedrisko pakalpojumu
kvalitāti. Tāpēc programmas ietvēra fiskālos un strukturālos komponentus. Trešajā
programmā valsts pārvaldes reformas nozīme tika uzsvērta vēl vairāk, to nosakot par īpašu
programmas pīlāru. Revīzijas darbs bija vērsts uz efektivitātes pieaugumu, īstenojot reformu
valsts pārvaldes centrālajā līmenī.
Nosacījumu izstrāde
Valsts pārvaldes reformas īstermiņa prioritātes un stratēģiskā perspektīva
68. Fiskālās krīzes apstākļos pirmās programmas galvenā prioritāte valsts pārvaldes jomā
bija fiskālā konsolidācija 48. Strukturālie nosacījumi pastiprinājās otrajā programmā, bet
nebija balstīti pienācīgā stratēģiskajā plānošanā. VP nosacījumi strukturālajām reformām
nebija daļa no plašākas, visu valdību aptverošas reformu programmas, kas tos secīgi
piemērotu saskaņotā un plānotā veidā. Valsts pārvaldes strukturālās reformas neietvēra
svarīgus faktorus, kurus Komisija pati bija noteikusi par vajadzīgiem, lai sekmīgi izstrādātu
visaptverošu valsts pārvaldes reformu, t. i., paraugprakses apmaiņu ES līmenī, ieinteresēto
personu un pilsoniskās sabiedrības iesaisti, reformu nepārtrauktību un stabilitāti
(sk. VIII pielikuma A daļu).
69. Otrajā programmā 2013. gadā Grieķijas iestādēm tika izvirzīta prasība iesniegt valsts
pārvaldes reformu stratēģiju un rīcības plānu, tomēr šī prasība netika sinhronizēta ar
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“Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 member states” [Pētījums un ziņojumi par
PVN iztrūkumu ES 28 dalībvalstīs] (TAXUD ĢD, 2016. gads).

48

Algas un pensijas 2009. gadā veidoja trīs ceturtdaļas no visiem primārajiem izdevumiem un bija
dinamiski augošs izdevumu elements kopš 2000. gada. Laikposmā no 2000. līdz 2008. gadam
algu izdevumi pieauga par gandrīz 100 % un 2009. gadā vēl par 7,5 %.
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programmas pamatpasākumiem (Grieķijas valsts sektora reorganizācija sākās 2012. gadā —
divus gadus pirms stratēģijas iesniegšanas). Šis plāns netika īstenots, un 2015. gadā trešajā
programmā tika pieprasīta jauna trīs gadu stratēģija VP reformām.
Reformu vispusīgums
70. Pirmajā programmā ESAO tika aicināta veikt centrālās pārvaldes funkcionālu pārbaudi,
lai palīdzētu noteikt valsts pārvaldes reformu prioritātes un izveidot konkrētai valstij
pielāgotu pieeju. Lai gan pārbaudē tika skaidri norādīti trūkumi Grieķijas pārvaldē un tās
politikas jomas, kurās vajadzīgs administratīvs atbalsts, 13 no ESAO ieteikumiem nosacījumos
tika iekļauti ar nokavēšanos (sk. 6. izcēlumu). Ieteikumu izpilde netika sistemātiski
uzraudzīta, un nebija sistēmas, lai sekotu līdzi panākumiem reformu vai tādu stratēģiju
īstenošanā, kuru mērķis bija risināt datu vākšanas un pārvaldības jautājumus
(sk. VIII pielikuma B daļu).
6. izcēlums. Piemēri par ESAO ieteikumu novēlotu īstenošanu
IKT plāns savstarpējās izmantojamības nodrošināšanai starp dažādām centrālās pārvaldes nodaļām
programmā tika ietverts vienu gadu pēc ESAO ziņojuma publicēšanas un — cilvēkresursu un
komunikācijas stratēģiju gadījumā — pēc diviem gadiem.

71. Grieķijas valsts pārvaldes trūkumu novēršanai ES instrumenti (galvenokārt
administratīvās reformas darbības programma (ARDP), ko finansē Eiropas Sociālais fonds)
bija pieejami jau pirms pirmās programmas sākuma. Lai gan Komisija zināja, cik šīs
problēmas ir dziļas, programmas neietvēra īpašus pasākumus institucionālo spēju
uzlabošanai 49. Šajā ziņā zināmu atbalstu, lai gan ierobežotā apmērā un mērogā, koordinēja
DGGJ 50. Turpretī ARDP spēju veidošanas projekti, kas tika īstenoti jau 2010. gadā, ar
programmas nosacījumiem nebija saistīti, un programmas periodā daži tika atcelti.
Nosacījumu vispusīgums un koordinācija ar citiem instrumentiem (ietverot tehnisko

49

Institucionālās spējas parasti aptver trīs intervences dimensijas attiecībā uz 1) struktūrām un
procesiem, 2) cilvēkresursiem un 3) pakalpojumu sniegšanu.
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TP lielums un ieguldījums VP reformu jomā bija ierobežots. Finansiālais atbalsts bija
750 000 EUR. Tomēr šis līgums netika pilnībā izpildīts (37 % no pieejamā budžeta un 44 % no
visām 620 cilvēkdienām, kas bija pieejamas laikposmā no 30.1.2013. līdz 1.1.2014.).
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palīdzību) uzlabojās trešajā programmā, it īpaši tāpēc, ka tika izveidota skaidra saikne starp
tehnisko palīdzību un programmu.
Pasākumu pamatošana
72. Neraugoties uz Komisijas analītisko darbu attiecībā uz valsts pārvaldes reformu izstrādi,
dažu konkrētu pasākumu pamatojums nebija apmierinošs. Proti, Komisija nespēja sniegt
kvantitatīvu/kvalitatīvu analīzi par abiem galvenajiem reformu mērķiem (t. i., laikposmā no
2011. līdz 2015. gadam samazināt valsts sektorā nodarbināto skaitu par 150 000 un līdz
2014. gadam pabeigt 15 000 darbinieku obligāto aiziešanu 51).
73. Nepietiekama pamatojuma problēma attiecās arī uz reformu secību un termiņiem. Lai
gan Komisija nespēja sniegt analīzi, kas šajā saistībā būtu pamatā programmu izstrādei, dažu
nosacījumu izpildes termiņi galu galā izrādījās pārāk vērienīgi un neņēma vērā īstenošanas
spējas. Piemēram, noteiktais termiņš jaunas personāla novērtēšanas sistēmas izveidei un
īstenošanai visā valsts pārvaldē bija 11 mēneši, lai gan ESAO/SIGMA salīdzinošajā pētījumā
par VP sistēmām sešās ES dalībvalstīs šādu reformu sagatavošanai ierosinātais optimālais
termiņš bija 1,5 līdz 3 gadi. Otrajā programmā valsts pārvaldes darbinieku novērtēšana
netika paredzēta. Tāpēc trešajā programmā tika izvirzīts jauns nosacījums, proti, ka četru
mēnešu laikā (līdz 2015. gada novembrim) ir jāpieņem tiesību akti par jaunu un modernu
darbības rezultātu novērtēšanas sistēmu. Primārie tiesību akti tika pieņemti 2016. gada
februārī, bet līdz 2016. gada jūnijam (septiņus mēnešus vēlāk) bija jāievieš papildu
sekundārie tiesību akti. Pirmā novērtēšana tiks veikta līdz 2017. gada jūnijam — gandrīz
divus gadus pēc trešās programmas sākuma.
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Darbinieku skaita samazinājums par 150 000 bija paredzēts kā pastāvīgs, un to īstenoja,
izmantojot atbiruma noteikumu “viens jauns darbinieks uz pieciem aizejošiem”, pagaidu līgumu
skaita samazināšanu, darbaspēka rezervi, priekšlaicīgas pensionēšanās un pensiju shēmas un
darbā pieņemšanas kontroli. Attiecībā uz 15 000 darbinieku obligātās aiziešanas shēmu atlaistā
personāla vietā varēja pieņemt jaunus darbiniekus, kuru profils bija labāk piemērots valsts
pārvaldes vajadzībām.
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Īstenošana un rezultāti
74. Grieķijas valsts pārvaldes reformas ļāva sasniegt programmu mērķi samazināt izmaksas.
Valsts sektorā nodarbināto kopējā skaita samazināšanas mērķis tika sasniegts 2013. gadā,
t. i., divus gadus pirms termiņa, attiecībā uz jauno darbinieku pieņemšanu darbā piemērojot
atbiruma noteikumu, samazinot līgumdarbinieku skaitu un izmantojot priekšlaicīgas
pensionēšanās shēmas. Valsts sektorā nodarbināto skaits no 2009. līdz 2015. gadam
samazinājās par vairāk nekā 225 000 (sk. 6. attēlu).
6. attēls. Valsts pamatsektorā nodarbinātie un vispārējās valdības algu izdevumi, 2009.–
2015. gads
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Avots: Eiropas Komisija, Apografi datubāze, Eurostat.
75. Fiskālo rezultātu ziņā valsts nodarbinātības ikgadējās izmaksas laikposmā no 2009. līdz
2015. gadam samazinājās par 37,9 % (9,6 miljardiem EUR). Līdz 2015. gadam algu līmenis
valsts sektorā pielīdzinājās vidējam līmenim eurozonā (9,1 % no IKP eurozonā un 9 %
Grieķijā; sk. 7. attēlu). Tomēr šie ietaupījumi palielināja izdevumus pensiju sistēmā.
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7. attēls. Valsts sektora darbinieku atalgojums procentos no IKP
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76. Valsts pārvaldes reformas strukturālajiem komponentiem atbalsts valsts līmenī bija
ierobežots, un tos nelabvēlīgi ietekmēja politiskā nestabilitāte (sk. 31. un 32. punktu). Tāpēc
tie deva daudz mazāk reālu rezultātu nekā fiskālie pasākumi. Pirmās programmas
nenodrošināja lielus panākumus valsts struktūru reorganizācijas, cilvēkresursu pārvaldības
un civildienesta depolitizācijas ziņā (sk. 7. izcēlumu). Savukārt pozitīvo norišu vidū ir minama
Valdības reformu padomes, Valdības darba koordinācijas ģenerālsekretariāta, Vienoto
maksājumu aģentūras un valsts nodarbinātības uzskaites datubāzes izveide.
7. izcēlums. Valsts pārvaldes reforma — strukturālie aspekti
Valsts struktūru novērtēšana — saskaņā ar 2011. gada jūlijā pārskatīto pirmo programmu pēc
pirmajām 153 struktūrām bija jānovērtē vēl 1500 valsts struktūras, ietverot vispusīgu salīdzinošās
vērtēšanas procedūru, bet šajā ziņā nekādas darbības netika veiktas.

51
Cilvēkresursu pārvaldība un depolitizācija — pasākumi (vadītāju atlase un personāla novērtēšanas
sistēma) tika ieviesti vēlu (2013. gadā) otrajā programmā un netika īstenoti. Trešajā programmā
ieviesa vadības un augstākās vadības, tostarp ģenerālsekretāru un publisko un privāto tiesību
subjektu personāla, depolitizāciju.
Atalgojuma sistēma — mērķis pirmajā programmā bija mazināt fiskālo slogu, bet tikai otrajā
programmā tika ieviesti nosacījumi, lai labāk atspoguļotu darbinieku prasmes un atbildību; tomēr tie
netika īstenoti. Trešajā programmā 2015. gadā tika pieprasīta jauna vienotās atalgojuma sistēmas
reforma. Tās mērķis bija fiskāli neitrālā veidā pārveidot atalgojuma sistēmu, lai labāk atspoguļotu
dažādu darbu veikšanai vajadzīgās prasmes un atbildību.

Finanšu nozares reformas
77. Iekšzemes finanšu stabilitātes nodrošināšana bija viens no galvenajiem visu Grieķijas
ekonomikas korekciju programmu pīlāriem. Lai sasniegtu šo mērķi, programmas ietvēra
nosacījumus finanšu nozares stabilitātes un noturības stiprināšanai, palielinot banku
kapitālu, saglabājot pietiekamu likviditāti, risinot jautājumus saistībā ar ienākumus
nenesošiem aizdevumiem (INA) un uzlabojot pārvaldību un uzraudzību (sk. 8. izcēlumu un
informāciju par programmu stratēģijām un galvenajiem nosacījumiem attiecībā uz finanšu
nozari IX pielikuma A daļā). Palātas veiktā analīze bija vērsta uz pasākumiem, kas veikti, lai
pārstrukturētu un rekapitalizētu banku sektoru, un uz reformām, kas attiecas uz pārvaldību
un aktīvu kvalitāti, it īpaši INA.
8. izcēlums. Finanšu nozares reformu galvenie aspekti
Grieķijas Finanšu stabilitātes fonds (HFSF) — HFSF izveide ar mērķi veicināt Grieķijas banku sistēmas
finanšu stabilitāti, vajadzības gadījumā nodrošinot pamatkapitālu.
Banku rekapitalizācija un noregulējums — pirmajā programmā bija iezīmēti 10 miljardi EUR banku
kapitāla intervencēm, izmantojot HFSF, taču galu galā šos līdzekļus izmantoja pavisam minimāli.
Otrajā programmā banku rekapitalizācijas un noregulējuma izmaksu segšanai no HFSF tika iezīmēti
50 miljardi EUR. Papildu rezerve līdz pat 25 miljardu EUR apmērā šim pašam mērķim tika paredzēta
trešajā programmā.
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Likviditāte — pietiekamas likviditātes saglabāšana banku sistēmā saskaņā ar Eurosistēmas
noteikumiem. Vidējā termiņā — ilgtspējīga banku finansējuma modeļa izveide, pakāpeniski
samazinot banku paļaušanos uz centrālās bankas aizņēmumu.
Ienākumus nenesoši aizdevumi (INA) — maksātnespējas regulējuma un banku INA pārvaldības
spējas stiprināšana, INA pārdošanas un apkalpošanas tirgus izveide un likvidācijas procesā esošo
banku pārvaldības uzlabošana.
Pārvaldība un uzraudzība — HFSF, banku un Grieķijas Bankas pārvaldības stiprināšana. Uzlabojumi
iekšzemes uzraudzībā un regulēšanā.

78. Neraugoties uz zemo pieprasījumu pēc aizdevumiem programmu periodā, visas
programmas nodrošināja ļoti ierobežotu skaitu finanšu nozares reformu 52, lai tieši risinātu
jautājumu par kredītresursu pieejamības samazināšanos Grieķijā banku kredītu piedāvājuma
vai kredītu izmaksu ziņā. Kredītresursu pieejamības ierobežojumi ir apgrūtinājuši centienus
atjaunot Grieķijas ekonomikas konkurētspēju, jo vietējie MVU ir saskārušies ar lielām
grūtībām piekļūt kredītam.
Nosacījumu izstrāde
79. Komisijas veiktā analīze ne vienmēr pietiekami pamatoja dažu politikas iespēju riskus.
Piemēram, 2013. gada banku rekapitalizācijas kontekstā Komisija apsvēra vairākas iespējas,
kā piesaistīt privātos ieguldītājus. Tā kā Komisija secināja, ka Grieķijas iestāžu priekšlikumi
ietvēra pārmērīgus vērtspapīru vērtības palielināšanas mehānismus (“sweeteners”)
privātajiem ieguldītājiem, tā galu galā izvēlējās garantiju izdošanu 53. Tomēr analīze vispusīgi
neapzināja dažus garantiju riskus, tādus kā to iespējamā ietekme uz banku akciju cenām
(sk. IX pielikuma B daļu).
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Lai gan programmās bija izvirzīti nosacījumi uzlabot MVU piekļuvi finansējumam, finanšu
nozares reformas tikai paredzēja Izaugsmes institūta izveidi. Turklāt šim nolūkam piešķirtā
summa (aptuveni 200 miljoni EUR) salīdzinājumā ar Grieķijas uzņēmumu finansējuma
vajadzībām bija maza.

53

Garantija ir vērtspapīrs, kas tās turētājam dod tiesības līdz termiņa beigām pirkt izdevēja
uzņēmuma bāzes akcijas par noteiktu cenu.
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Banku sektora pārstrukturēšana un rekapitalizācija
i)

Kapitāla vajadzību novērtējumi

80. Kapitāla vajadzību novērtējumi, kas bija paredzēti pirmajās divās programmās, ne
vienmēr balstījās uz pietiekami piesardzīgiem pieņēmumiem. Piemēram, pat IKP izaugsmes
nelabvēlīgais scenārijs, kas tika izstrādāts 2011. gada janvārī, bija pozitīvāks nekā faktiskais
ekonomikas sniegums par 4,6 procentpunktiem, 7,8 procentpunktiem un
4,7 procentpunktiem attiecīgi 2011., 2012. un 2013. gadā 54. Turklāt otrās programmas
līdzekļu atlikums (aptuveni 11 miljardi EUR) daļēji ietekmēja Komisijas analīzi par kapitāla
vajadzību papildu novērtējumu, ko 2014. gada sākumā veica Grieķijas Banka.
ii)

Dzīvotspējas novērtējums

81. Saskaņā ar otrās programmas nosacījumu Grieķijas Bankai bija jānovērtē, kuras no
15 vietējām bankām ir dzīvotspējīgas un tādējādi tiesīgas uz rekapitalizāciju, izmantojot
programmas līdzekļus. Pārējās bankas tiktu noregulētas, ja vien nebūtu iespējams piesaistīt
privāto kapitālu. Programmā netika izvirzīta prasība Grieķijas Bankai nodrošināt procesa
pietiekamu pārredzamību. Piemēram, bankām nebija piekļuves savam novērtējumam un tā
pamatā esošajiem aprēķiniem.
iii)

Banku rekapitalizācija 2014. un 2015. gadā

82. Saskaņā ar otrās un trešās programmas nosacījumiem 2014. un 2015. gada
rekapitalizācijas procesā HFSF varēja izmantot tikai kā galēju atbalsta līdzekli
(sk. IX pielikuma B daļu). Tas nozīmē, ka privātā sektora interešu gadījumā HFSF nevarēja
piedalīties banku rekapitalizācijā, lai līdz minimumam samazinātu publisko līdzekļu turpmāku
iepludināšanu. Tāpēc rekapitalizācijas procesā bija vērojams liels spiediens uz akciju cenu

54

Kopš krīzes sākuma Grieķijas bankām ir veikti seši kapitāla vajadzību novērtējumi. Parasti tos
veic, pamatojoties uz diviem scenārijiem (pamata un nelabvēlīgo), kas attiecas uz izmaiņām
galvenajos makroekonomikas rādītājos. Jāatzīmē, ka visos gadījumos Komisijai bija svarīga loma
scenāriju izstrādē (sk. arī ERP īpašo ziņojumu Nr. 5/2014, 58. punktu un 1. izcēlumu). Otrās
programmas ex post novērtējumā SVF konstatēja nepilnības kapitāla vajadzību novērtējumos
(Valsts ziņojums Nr. 17/44, 2017. gada februāris, 39. punkts un 19. attēls).
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samazināšanu, būtiski samazinot HFSF līdzdalību 55, kas pēc 2013. gada rekapitalizācijas jau
bija vairākuma kapitāldaļu īpašnieks.
Aktīvu kvalitāte — ienākumus nenesoši aizdevumi
83. INA pārvaldības gadījumā aktīvu pārvaldīšanas sabiedrības (APS) izveide ir viens no
starptautiskajā līmenī izplatītākajiem risinājumiem. Tomēr Grieķijas programmās šāds
risinājums netika izmantots finansējuma ierobežojumu un tādu citu faktoru dēļ kā
ienākumus nenesošu aizdevumu diversifikācija visās nozarēs, pārvaldības jautājumi un
ES apsvērumi attiecībā uz valsts atbalstu. Neraugoties uz potenciālajiem ierobežojumiem,
Komisijas aplēses par APS finansējuma vajadzībām nebija pietiekami konkrētas, lai sniegtu
visaptverošu novērtējumu par šā pasākuma piemērotību Grieķijas kontekstā.
84. Pirmajās divās programmās uzsvars tika likts uz banku rekapitalizāciju un likviditātes
atbalsta sniegšanu, bet netika paredzēti efektīvi pasākumi INA pārvaldības jomā (piemēram,
pirmā programma tikai ietvēra apņemšanos pārskatīt maksātnespējas tiesību aktus). Ar otro
programmu tika mēģināts risināt INA problēmu, galvenokārt paļaujoties uz banku iekšējo INA
pārvaldību, kas, lai gan būtiska, izrādījās visumā neefektīva 56. Otrās programmas īstenošanas
laikā banku INA pārvaldības spējai tika piešķirta augstāka prioritāte, bet reālas reformas
iekšējās pārvaldības procesu uzlabošanai tika ieviestas tikai no trešās programmas.
85. Attiecībā uz uzņēmumu un personu maksātnespēju Grieķijā nosacījumi pirmajā un
otrajā programmā pēc būtības joprojām bija vispārīgi, un tiesību aktu grozījumi, kas tika
pienācīgi ieviesti, lai risinātu jautājumus saistībā ar problemātiskiem aktīviem, vairākumā
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2014. gadā privātie ieguldītāji iegādājās akcijas četrās lielākajās bankās par cenu, kas bija par
7 % līdz 23 % zemāka salīdzinājumā ar noslēguma cenu. 2015. gadā diskonta likme bija
ievērojami augstāka, t. i., 34 % līdz 93 %, jo augstā nenoteiktības līmeņa dēļ minimālā cena
pirms tam netika noteikta.

56

Problēmas ietvēra rīcības kodeksa par INA pārvaldību īstenošanas atlikšanu līdz 2015. gada
beigām, mazāk aktīvu aizdevumu portfeļa pārvaldību (bankas galvenokārt koncentrējās uz
īstermiņa risinājumiem, problēmas risināšanu atliekot uz nākotni) un vāju sadarbību starp
bankām. Bezdarbība tika konstatēta arī gadījumos, kad bankas bija denonsējušas aizdevumu
līgumus, par kuriem nebija uzsākta tiesvedība.
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gadījumu bija ar ierobežotu darbības jomu un neefektīvi 57. Daudzām reformām bija
raksturīga fragmentāra pieeja un atšķirīgas politikas prioritātes, kas bieži vien bija par
iemeslu pretrunīgiem politikas mērķiem. Dažos gadījumos tās pat tika veiktas, pienācīgi
neapspriežoties ar ieinteresētajām personām un neveicot ietekmes analīzi. Maksātnespējas
regulējuma sarežģītība INA problēmu vēl vairāk pastiprināja, nevis risināja, balstoties uz
saskaņotu un centralizētu stratēģisko satvaru ar skaidrām politikas prioritātēm. Izstrādājot
regulējumu, netika ņemta vērā arī tiesu sistēmas ierobežotā spēja efektīvi risināt lielu
daudzumu lietu. Šīs sarežģītības un spēju problēmu dēļ pieauga nepaveikto darbu apjoms,
tādējādi izplatot stratēģisko saistību nepildīšanu un morālo risku visā sistēmā
(sk. 9. izcēlumu).
9. izcēlums. Personu maksātnespēja
Tiesiskais regulējums attiecībā uz personu maksātnespēju radīja situāciju, ka tiesu sistēmu
pārplūdināja aptuveni 200 000 pieteikumu, jo milzīgā nepaveikto darbu apjoma dēļ, kas varētu
turpināties līdz pat 15 gadiem, debitoriem tika piešķirts maksājumu moratorijs. Problēmu saasināja
nepietiekamie norādījumi tiesnešiem un izstrādes problēmas pirms 2015. gadā pieņemtajiem tiesību
aktiem (trešās programmas nosacījums), piemēram, prasība debitoriem, kuri gaida savas lietas
izskatīšanu tiesā, maksāt minimālu summu vai nemaksāt neko.
Tādējādi regulējums nebija mērķtiecīgi izstrādāts, jo prasībām neatbilstošie debitori tāpat pieteicās
maksātnespējas shēmai, lai izvairītos no kreditoru darbībām līdz laikam, kad tiks izskatīta viņu lieta.
Mērķtiecīgi nevirzītie mājsaimniecību maksātnespējas noteikumi arī nelabvēlīgi ietekmēja
maksājumu kultūru starp aizņēmējiem. Grieķijas Banka un vietējās bankas lēš, ka sestā daļa
uzņēmumu un vismaz ceturtā daļa mājsaimniecību ir stratēģiskie saistību nepildītāji.

86. Tikai trešajā programmā tika iekļauts nosacījums izveidot darbojošos INA apkalpošanas
un pārdošanas tirgu. Tomēr vairāki būtiski šķēršļi netika novērsti ne ar 2015. gada beigās
pieņemtajiem tiesību aktiem, ne diviem turpmākiem grozījumiem 2016. gadā (kas attiecās
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Gan ECB, gan arī SVF konstatēja vairākus šķēršļus INA noregulējumam (ECB, “Stocktake of
national supervisory practices and legal frameworks related to NPLs” [Valsts uzraudzības
prakses un ar INA saistītā tiesiskā regulējuma novērtējums], III pielikums, 2016. gada
septembris, un SVF, valsts ziņojums Nr. 17/41, 2017. gada februāris, 3.–15. lpp.).

56

arī uz ienākumus nesošiem aizdevumiem), un tiesiskais regulējums nekļuva mazāk
apgrūtinošs.
87. To īpašas likvidācijas procesā esošo banku gadījumā, kuras galvenokārt nodarbojās ar
ienākumus nenesošiem aizdevumiem, darbības ilgu laiku bija sadrumstalotas, samazinot
efektivitāti INA iekasēšanas un pamatdarbības izmaksu ziņā. Piemēram, darbību
konsolidācija (no 16 struktūrām izveidojot vienu) bija nosacījums tikai trešajā programmā, un
to īstenoja vairāk nekā trīs gadus pēc ārējo konsultantu sākotnējā priekšlikuma. Likvidācijas
procedūrā tika izmantoti 13,5 miljardi EUR no programmu finansējuma, ko nodrošināja HFSF
(sk. 3. tabulu), un vēl 1,7 miljardi EUR no valsts noguldījumu garantiju fonda.
Pārvaldība
i)

Banku pārvaldība

88. Lai gan finanšu nozares reformu nozīme pirmās programmas īstenošanas gaitā pieauga,
pašā programmā nebija ietverti nosacījumi banku pārvaldības uzlabošanai. Tomēr ar
pārvaldību saistītas problēmas (piemēram, aizdevumi saistītām pusēm uz ārpustirgus
noteikumu pamata) pastāvēja jau labu laiku pirms krīzes, jo Grieķijas banku korporatīvā
pārvaldība jau no sākuma bija caurmērā būtiski zemākā līmenī nekā citās Eiropas valstīs.
89. Saskaņā ar otro programmu četras lielākās Grieķijas bankas (sistēmiskas nozīmes
bankas) tika rekapitalizētas, galvenokārt izmantojot programmas līdzekļus, kurus nodrošina
HFSF, tomēr neveicot to privātās pārvaldības pietiekamu pārbaudi. Pretēji starptautiskajai
praksei, izmaiņas līdzdalībā, kas 2013. gadā noveda pie gandrīz pilnīgas iekšzemes banku
sektora nacionalizācijas, vairākumā banku valžu neatspoguļojās. Faktiski dažos gadījumos
pārvaldības kontrole palika vēsturisko akcionāru rokās, un HFSF nebija tiesību novērtēt viņu
pieredzi, reputāciju un neatkarību. Nosacījums par banku korporatīvās pārvaldības
novērtēšanu tika iekļauts tikai trešajā programmā, kad HFSF bija jāpārbauda visi bankas
valdes locekļi.
90. Šim nolūkam un arī lai novērstu iespējamo politisko vai uzņēmumu iejaukšanos, trešā
programma paredzēja stingrākus atlases kritērijus attiecībā uz banku valdes locekļu
kvalifikāciju un pieredzi. Tomēr kritēriji ļāva izvēlēties tikai kandidātus ar specializāciju banku
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un finanšu jomā; šāda prasība nebija pilnībā saskaņota ar starptautisko praksi un ES/VUM
prasībām, kas principā veicina daudzveidību valdē un kolektīvās zināšanas.
91. Finanšu nozares reformas nebija pietiekami vērstas arī uz mazākas nozīmes banku
pārvaldību un iekšzemes uzraudzību. 2016. gada martā — gandrīz sešus gadus pēc pirmās
programmas ieviešanas — Grieķijas Banka un VUM veica kādas bankas pārbaudi uz vietas,
atklājot nopietnas iekšējās problēmas pārvaldības, riska pārvaldības un aizdevumu prakses
jomā.
ii)

HFSF pārvaldība

92. Ar pirmo programmu tika izveidota sākotnējā HFSF pārvaldības struktūra, kas
nenodrošināja lielāku neatkarību no iestādēm. Neraugoties uz otrās programmas
nosacījumu, ka HFSF ir vajadzīga divu līmeņu pārvaldības struktūra (t. i., ko veido
Ģenerālpadome un Valde), neatkarības problēmas turpināja pastāvēt. Trešā programma šo
trūkumu novērsa, koncentrējoties uz HFSF augstākā līmeņa vadītāju atlases procesu. Tomēr
otrās un trešās programmas piedāvātie risinājumi nenodrošināja efektīvu pienākumu un
pilnvaru sadali starp abām lēmumu pieņemšanas struktūrām. HFSF lēmumu pieņemšanas
process arī radīja nopietnas bažas par pārredzamību. Piemēram, 2013. gadā HFSF
apstiprināja akciju kontrolpaketes pārdošanu kādā bankas meitasuzņēmumā, lai gan
darījums nebija balstīts uz konkursa procedūru ar vairākiem pretendentiem.
93. Programmu nosacījumu dēļ HFSF augstākā līmeņa vadītāji bieži mainījās (34 cilvēki
pirmajos sešos gados, tostarp 4 priekšsēdētāji un 4 galvenie izpilddirektori); šī prakse ietvēra
zināšanu trūkuma risku un samazinātu ietekmi bankās, kurās HFSF bija akcionārs.
Sagaidāmie finanšu rezultāti
94. Līdz 2016. gada decembrim HFSF Grieķijas banku sektorā bija iepludinājis
45,4 miljardus EUR ar paredzamajiem zaudējumiem 36,4 miljardu EUR apmērā
(sk. 3. tabulu). Kopumā akciju tirgus vērtības pieauguma dēļ sistēmiskas nozīmes bankās
laika gaitā varētu tikt atgūta tikai neliela paredzamo zaudējumu daļa, un sagaidāms, ka
lielākā daļa no programmu līdzekļiem, kas piešķirti vietējām bankām, paliks daļa no Grieķijas
valsts parāda.
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3. tabula. Sagaidāmie rezultāti no intervences Grieķijas banku sektorā (miljardos EUR,
2016. gads)
Izmantotie
līdzekļi

Atgūtie līdzekļi

Aplēstā
atgūstamā
summa

Paredzamie
zaudējumi

Sistēmiskas nozīmes
bankas

31,91

2,72

3,83

25,4

Likvidācijas procesā
esošās bankas

13,5

0,5

1,9

11,0

Kopā

45,4

3,2

5,7

36,4

1
2
3

Tostarp līdzekļi, kas izmantoti kapitāla iepludināšanai divās pagaidu kredītiestādēs (pagaidu bankās).
Tostarp ieņēmumi no garantijām, nosacīti konvertējamo obligāciju izpirkšanas un attiecīgajiem procentiem.
Tostarp banku akciju patiesā vērtība un nosacīti konvertējamo obligāciju patiesā vērtība.

Avots: HFSF finanšu pārskatu projekts, 2016. gada decembris.
Darba tirgus reformas
95. Programmās paredzēto darba tirgus reformu vispārējais mērķis bija uzlabot darba tirgus
darbības rezultātus, cita starpā veicinot darbaspēka izmaksu ātru korekciju. Ar darba tirgus
reformām bija paredzēts veicināt izmaksu konkurētspējas atjaunošanu Grieķijas ekonomikā
un apturēt darbvietu likvidēšanu lejupslīdes laikā. Attiecībā uz darbaspēka izmaksām otrajā
programmā tika izvirzīts indikatīvs mērķis — vienības darbaspēka izmaksas (VDI) 2012.–
2014. gadā samazināt par 15 %.
96. Kopš programmu uzsākšanas 2010. gadā tās ietvēra plašu pasākumu klāstu Grieķijas
darba tirgus neelastības novēršanai. Tie ir vērsti uz sarunām un darba samaksas veidošanu,
minimālās algas noteikšanu un līmeni, nodarbinātības aizsardzības tiesību aktiem un darba
laika elastību. Paralēli liberalizācijas pasākumiem aizvien lielāks uzsvars, sākot no otrās
programmas, tika likts uz cīņu pret nedeklarētu darbu un uz aktīvu darba tirgus politiku, kas
vērsta tieši uz darbvietu radīšanu, bet šie aspekti šajā revīzijā netika ietverti.
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Nosacījumu izstrāde
Reformu pamatojums un analītiskais pamats
97. Politikas kopsavilkumos un citos darba dokumentos tika pamatota Komisijas pieeja
darba tirgus reformām un sniegta alternatīvo iespēju analīze (piemēram, kā samazināt
vienības darbaspēka izmaksas vai veidot sistēmu darba samaksas noteikšanai sarunu ceļā).
Tomēr šajā analīzē, it īpaši izstrādes sākumposmā, Komisija neņēma vērā dažus riskus. Proti,
netika novērtēts, kā reformas varētu ietekmēt darba tirgus “pelēko zonu”, lai gan daži
pasākumi šajā saistībā ietvēra paaugstinātu risku 58. Sociālā ietekme tika novērtēta tikai
trešajai programmai, taču analīze pēc būtības bija aprakstoša un netika mēģināts kvantitatīvi
novērtēt ietekmi vai sloga sadali ne attiecībā uz konkrētiem pasākumiem, ne arī uz visām
darba tirgus reformām kopā.
98. Komisija dokumentēja plašu informācijas apmaiņu un politiskās diskusijas ar
ieinteresētajām personām (tostarp Grieķijas iestādēm, uzņēmumu asociācijām un citiem
nevalstiskiem partneriem), SVF un starp saviem dienestiem. Attiecībā uz trijotnes partneru
panākto kompromisu — dažos gadījumos dominēja Komisijas viedoklis (privātajā sektorā
netika samazinātas algas, kā to bija atbalstījis SVF), bet citos pārsvaru guva SVF (piemēram,
pēc pirmā reformu viļņa turpinājās nodarbinātības aizsardzības tiesību aktu liberalizācija).
Pēdējā gadījumā Komisija nespēja pilnībā pamatot atkāpšanos no sākotnējās nostājas.
Pasākumu atbilstība
99. Dažos gadījumos konkrētu nosacījumu izstrādē netika ņemtas vērā arī Grieķijas
ekonomikas īpašās iezīmes, sevišķi mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu pārsvars.
Piemēram, darba samaksas noteikšanas sarunu reforma sākotnēji paredzēja iespēju sarunas
veikt uzņēmuma līmenī, lai gan tām joprojām bija vajadzīga formāla darbinieku pārstāvība.
Tā kā maziem uzņēmumiem bieži vien nav šādas kārtības, tie nevarēja šīs reformas izmantot.
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Piemēram, minimālās algas samazināšana palielina stimulu daļu algas (kas pārsniedz minimālo)
maksāt neoficiāli, lai samazinātu nodokļus un sociālā nodrošinājuma iemaksas. Taču tika ieviesti
īpaši pasākumi, lai vērstos pret neoficiālo darba tirgu.
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Šis jautājums tika risināts tikai vēlāk pirmajā programmā, ieviešot “personu biedrības” 59, kas
ļāva darba samaksas sarunas veikt tieši ar darbiniekiem uzņēmuma līmenī.
Laiks
100. Darba tirgus reformas tika uzsāktas 2010. gadā, un pirmo reformu vilni (darba samaksas
noteikšanas sarunas un nodarbinātības aizsardzības tiesību akti) Grieķijas iestādes īstenoja
neilgi pēc programmas apstiprināšanas. Tomēr, lai gan 2010.–2016. gadā tika īstenoti vairāki
programmas pasākumi, tās pašas tēmas tika ietvertas sarunās par trešo programmu. Šīs
tendences norāda uz problēmām ar reformu īstenošanas laiku un secību, ne tikai uz novēlotu
īstenošanu (sk. 10. izcēlumu).
10. izcēlums. Darba tirgus reformu īstenošanas laiks
Daži elementi, kas bija būtiski, lai sistēma darba samaksas noteikšanai sarunu ceļā būtu efektīva, tika
ietverti tikai otrajā programmā (piemēram, tika izveidotas personu biedrības un ierobežota to līgumu
automātiskā pagarināšana, kuru darbības laiks beidzas, ja nevar panākt kompromisu par
atjaunošanu).
Termiņš pirmajai nominālajai minimālās algas samazināšanai bija 2012. gads. Jauno minimālās algas
noteikšanas sistēmu bija paredzēts piemērot tikai pēc otrās programmas darbības beigām.
Reformu īstenošanas termiņi dažos gadījumos (galvenokārt saskaņā ar otrās programmas trešo
pārskatīšanu) bija pārāk īsi, piemēram, darba noteikumu pārskatīšanai un visu spēkā esošo darba
tiesību aktu apkopošanai tika noteikts viens un tas pats termiņš.

Īstenošana un rezultāti
101. Daudzos gadījumos darba tirgus reformu īstenošana salīdzinājumā ar programmās
noteiktajiem termiņiem (līdz 21 mēnesim) aizkavējās vai tos neņēma vērā vispār
(sk. VII pielikumu). Šie nosacījumi bija saistīti ar darba tirgus reformu galvenajiem aspektiem
(piemēram, darba samaksas noteikšanas sarunām un NATA).
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Darbinieku pārstāvības forma arodbiedrību trūkuma gadījumā.
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102. Neraugoties uz īstenošanas nepilnībām, Palāta konstatēja dažus uzlabojumus rādītājos,
kas liecina par lielāku elastību un darba tirgu konkurētspēju:
-

nodarbinātības aizsardzības tiesību akti kļuva mazāk ierobežojoši. Tomēr 2013. gadā
(t. i., pēc tam, kad tika ieviestas galvenās reformas) rādītājs joprojām bija virs ESAO
vidējā līmeņa (sk. 8. attēlu);

-

tika samazināta minimālā alga no 863 EUR 2010. gadā līdz 684 EUR 2012. gadā;

-

tika būtiski koriģētas vienības darbaspēka izmaksas. VDI samazinājums par 14,1 %
2010.–2015. gadā bija lielākais starp visām ES dalībvalstīm. Tomēr otrās
programmas mērķis bija 2012.–2014. gadā VDI samazināt par aptuveni 15 %. Šis
indikatīvais mērķis netika sasniegts, jo attiecīgajā laikposmā VDI tika koriģētas par
10,9 %.

8. attēls. Nodarbinātības aizsardzības tiesību aktu ierobežojošā rakstura saliktais rādītājs
13,00
12,50

12,07

12,07

12,00
11,50

11,11
10,78

11,00

10,70

10,50
10,00
9,50

9,47

9,50

9,46

9,39

9,31

2009

2010

2011

2012

2013

9,00

Avots: ERP, pamatojoties uz ESAO datiem.

Grieķija
ESAO
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III DAĻA. PROGRAMMU MĒRĶU SASNIEGŠANA
103. Septiņi gadi, trīs programmas un izmaksātā palīdzība vairāk nekā 265 miljardu EUR
apmērā (vairāk nekā 150 % no Grieķijas IKP) atspoguļo vēl nebijušu Grieķijai sniegtā
eurozonas un SVF kopīgā atbalsta dimensiju. Jau šie skaitļi vien norāda uz to, ka
programmām neizdevās novērst dziļo ekonomikas nelīdzsvarotību vai dot iespēju Grieķijai
izpildīt savas finansiālās saistības bez ārēja atbalsta. Tomēr tās nodrošināja finansējuma un
saimnieciskās darbības nepārtrauktību Grieķijā.
104. Grieķijas ekonomikas korekciju programmām bija mērķi trīs jomās:
-

fiskālā stabilitāte,

-

finanšu stabilitāte un

-

izaugsmes atjaunošana.

105. Septiņu gadu laikā Komisija nav mēģinājusi ar vidusposma vai ex post novērtējumu
palīdzību visaptveroši izvērtēt, cik lielā mērā tika sasniegti pirmās vai otrās programmas
mērķi. Šādu novērtējumu veikšana bija ierasta prakse attiecībā uz citām Komisijas
pārvaldītajām atbalsta programmām, un, sniedzot noderīgu pieredzi, tā būtu īpaši svarīga
Grieķijas gadījumā, kur tika īstenotas trīs programmas pēc kārtas.
106. Šajā ziņojuma iedaļā ir analizēta programmu trīs galveno mērķu sasniegšana, pēc
iespējas izmantojot īpašos mērķus, kas noteikti pašās programmās. Šajā analīzē Palāta iet
tālāk par konkrēto pasākumu rezultātu novērtēšanu (kas aprakstīta II daļā) un pievēršas
plašākai ietekmei, ko nevar sasaistīt ar atsevišķiem programmu nosacījumiem. Šāda analīze
palīdz izprast vispārējās ekonomikas norises Grieķijā, īstenojot visas trīs ekonomikas
korekciju programmas, lai gan jāuzsver, ka attiecīgās norises ietekmēja ne tikai programmu
izstrāde un īstenošana, bet arī vairāki citi faktori. To vidū ir politiskā nenoteiktība, kas
aizkavēja reformu īstenošanu, ietekmēja tirgus dalībnieku uzticēšanos un tādējādi
samazināja programmu efektivitāti.
Fiskālās stabilitātes nodrošināšana
107. Grieķijas ekonomikas krīze sākās kā parāda krīze, un fiskālās stabilitātes atjaunošana,
ietverot valsts spēju finansēt savas vajadzības tirgū, bija programmu prioritārais mērķis.
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Piekļuve tirgiem
108. Pirmā programma paredzēja, ka Grieķija atgūs piekļuvi finanšu tirgiem 2014. gadā un
finansēs savas parādsaistības par kopumā 60 miljardiem EUR 2015. gadā. Grieķijas valsts
2014. gadā savas vajadzības finanšu tirgos finansēja divos gadījumos, kaut arī tikai par
kopumā 4,5 miljardiem EUR. Šī summa veidoja mazāk nekā 5 % no otrās programmas kopējā
finansējuma (110 miljardi EUR). Bija vajadzīgas vēl divas palīdzības programmas (trešā
programma beigsies 2018. gadā), jo valsts nebija atguvusi spēju finansēt visas savas
vajadzības tirgū.
Līdzekļu izmantošana un finansējums pēc programmu darbības beigām
109. Pamatojoties uz finansējuma deficīta pēdējo atjauninājumu, ko Komisija veica, pirmo
reizi pārskatot trešo programmu, sagaidāms, ka 2017. gadā Grieķija sasniegs primāro
pārpalikumu 1,4 miljardu EUR apmērā un no 2018. gada janvāra līdz augustam, trešās
programmas pēdējos mēnešos, — 3 miljardus EUR. Tāpēc programmas finansējums par šo
laikposmu tiks izmantots, lai atmaksātu parādu, un ļaus palielināt likviditātes rezerves
(sk. 9. attēlu).
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9. attēls. Grieķijas kapitāla vajadzības (miljardos EUR)

2017. gads
25
Likviditātes rezerves 2,0

20

Repo 3,5

Privatizācija 3,2
Primārā kases bilance 1,4

Nokavēto maksājumu samaksa 2,3

15

10

Parāda apkalpošana
(kapitāls + procenti)
15,3

Ekonomikas
korekciju
programma 18,2

5

0
Līdzekļu izmantošana

Finansējuma avoti

2018. gads (8 mēneši)
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Likviditātes rezerves 4,6

10

5

Privatizācija 1,6
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(kapitāls +
procenti) 8,6

Ekonomikas
korekciju
programma 9,9

0
Līdzekļu izmantošana

Finansējuma avoti

Avots: ERP.
110. Tūlīt pēc programmu darbības beigām Grieķijai būs jāatmaksā ievērojamas parāda
summas (sk. 10. attēlu). 2019. gadā bruto finansējuma vajadzības sasniedz 21 miljardu EUR
kapitāla maksājumos un procentos. Saskaņā ar programmu pieņēmumu parāda atmaksa pēc
to darbības beigām tiks pilnībā finansēta no primārā pārpalikuma un tirgus finansējuma.
Attiecībā uz otro programmu 2014. gadā tika veikts analītisks darbs saistībā ar iespējamo
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satvaru pēc programmas beigām, taču trešajai programmai šāds darbs tiek tikai uzsākts un
tāpēc nav atspoguļots programmas dokumentos.
10. attēls. Grieķijas maksājamais parāds (kapitāla maksājumi; miljardi EUR)
25
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5
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Privātie ieguldītāji

Valsts parādzīmju turētāji

Avots: Bloomberg.
Fiskālā konsolidācija
111. Ņemot vērā fiskālo situāciju krīzes sākumā, bija vajadzīgas ļoti lielas korekcijas.
Vispārējās valdības budžeta deficīts 2009. gadā pārsniedza 15,1 % no IKP salīdzinājumā ar
Stabilitātes un izaugsmes paktā noteikto robežvērtību — 3 %. Programmu galvenie gada
fiskālie mērķi (t. i., nominālais deficīts 60) tika noteikti ar Padomes lēmumiem saskaņā ar
Grieķijas pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru (PBDNP). Programmās bija
noteikti arī citi sīki izstrādāti nominālās fiskālās izpildes kritēriji, kas ietverti EFPM, tomēr
fiskālie plāni, kas šos mērķus atbalstīja, ne vienmēr bija ticami (sk. 11. izcēlumu).
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Pirmajā programmā Padomes lēmumi attiecās uz nominālo deficītu, bet otrajā programmā — uz
primāro deficītu, izņemot banku pasākumus.
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11. izcēlums. Sākotnējā fiskālā plāna ticamības problēmas
Sākotnējās fiskālās programmas (2010. gada maijs) mērķis bija 2014. gadā (t. i., pēc programmas
sākotnējā trīs gadu darbības laika beigām) sasniegt vēl nebijušu primāro pārpalikumu 5 % apmērā no
IKP.
Fiskālā programma novērtēja neprecizētus pasākumus, kas kopumā sasniedza 4,4 % no IKP (34 % no
kopējiem fiskālajiem centieniem) un koncentrējās 2013. un 2014. gadā.
Komisijas aprēķins par PVN bāzes paplašināšanas pasākumiem atšķīrās no SVF aplēsēm:
– SVF prognozēja, ka fiskālais ienesīgums 2013. gadā būs 1,8 % no IKP un to nodrošinās strukturāli
fiskālie pasākumi (tādi kā uzlabota nodokļu administrēšana un labāka budžeta kontrole un procesi).
Šis ienesīgums atbilda neprecizētajiem pasākumiem Komisijas 2013. gada pasākumu aplēsēs;
– atšķirībā no Komisijas SVF nenovērtēja fiskālos pasākumus attiecībā uz 2014. gadu.

112. Attiecībā uz pirmo un otro programmu fiskālie mērķi tika sasniegti tikai 2012. un
2013. gadā (sk. 4. tabulu). Citos gados pietrūka 3 līdz 6 miljardu EUR, neraugoties uz to, ka
Grieķija izmantoja vienreizējus ieņēmumu palielināšanas pasākumus, lai izpildītu deficīta vai
naudas plūsmas prognozes. Pirmajā programmā nemainīgie PBDNP nominālie mērķi netika
sasniegti galvenokārt ekonomikas vides pasliktināšanās dēļ (t. i., nominālo nodokļu
ieņēmumu negaidīta samazināšanās un procentu izdevumu palielināšanās). Nodokļu bāzes
samazināšanas dēļ tika daļēji zaudēti ieņēmumi no svarīgiem nodokļu pasākumiem; parasti
tas attiecās uz PVN ieņēmumiem. Turklāt programmu īstenošanas laikā tika atbalstīta
atbilstība fiskālajiem mērķiem, uzkrājot valsts izdevumu un nodokļu atmaksas parādus.
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4. tabula. Atbilstība atjauninātajiem PBDNP mērķiem
1. programma
Padomes lēmums (2010. g.
maijs): nominālā bilance
(miljardi EUR)
Padomes lēmums (2012. g.
marts): primārā bilance,
izņemot banku pasākumus
(miljardi EUR)
Padomes lēmums (2012. g.
decembris): primārā bilance,
izņemot banku pasākumus
(miljardi EUR)
Padomes lēmums (2015. g.
augusts): primārā bilance (%
no IKP)
Faktiskais rezultāts (pirmā
ex post uzraudzība)
Faktiskais rezultāts (jaunākā
EKS '95 vai EKS 2010)
Starpība (starp
piemērojamo mērķa rādītāju
un faktisko vērtību)
1
Piemērojamais mērķis treknrakstā.

1

2. programma

1

3. programma

2010

2011

2012

2013

2014

-18,5

-17,1

-14,9

-11,4

-6,4

-2

3,7

9,4

-2,9

0

2,8

-22

-20

-2,6

1,5

—

-24,5

-20,1

-2,6

0,6

—

-6

-3

0,3

0,6

—

1

2015

2016

5,7

9

-0,25

0,5

-3,4

3,9

-2,3

-2,05

3,9
3,4

Avots: ERP.
113. Lai gan Grieķija nenodrošināja atbilstību nominālajiem fiskālajiem mērķiem, primārā
strukturālā bilance 61 būtiski uzlabojās. Kopējā korekcija 2009.–2015. gadā pārsniedza 17 %
no IKP. Tas atspoguļoja Grieķijas ļoti dziļo nelīdzsvarotību šajā jomā krīzes sākumā.
114. Neraugoties uz fiskālajiem centieniem, nelabvēlīgas makroekonomiskās situācijas
apstākļos kopējais valsts parāds visā programmu periodā turpināja pieaugt. 2016. gadā
Grieķijas valsts parāds pārsniedza 181 % no IKP salīdzinājumā ar 126,7 % 2009. gadā
(sk. 11. attēlu). Vienīgais gads, kad valsts parāds samazinājās, bija 2012. gads; tas notika,
pateicoties PSI procedūrai, saskaņā ar kuru privātie ieguldītāji tika lūgti piekrist norakstīt
53,5 % no viņu īpašumā esošo Grieķijas valsts obligāciju nominālvērtības. Saskaņā ar pirmās

61

Primārā strukturālā budžeta bilance: faktiskā budžeta bilance bez procentu izdevumiem, cikliskā
komponenta un vienreizējiem vai citiem pagaidu pasākumiem. Strukturālā bilance norāda
budžeta bilances pamata tendenci.
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programmas prognozēm valsts parāds kulmināciju sasniegtu 2013. gadā (149,7 % no IKP
saskaņā ar sākotnējo pirmo programmu un 164,2 % no IKP saskaņā ar otro programmu).
Spēcīgākais veicinošais faktors parāda relatīvajam pieaugumam bija nominālā IKP
samazinājums.
11. attēls. Valsts parāda attiecība pret IKP
190
180
170

177,4

179,7

177,4

2013

2014

2015

181,6

172,1

160

159,6

150
140

146,2

130
120

126,7

110
100
2009

2010

2011

2012

2016

Avots: Eiropas Komisija.
Pensiju sistēmas ilgtspēja
115. Viens no galvenajiem šķēršļiem fiskālās situācijas stabilizēšanai Grieķijā joprojām ir
pensiju sistēmas ievērojamās izmaksas. Secīgi veiktie pensiju samazinājumi nominālos
pensiju izdevumus 2009.–2015. gadā samazināja par 2,5 miljardiem EUR. Tomēr IKP
samazinājuma dēļ pensiju izmaksu īpatsvars iekšzemes kopproduktā 2010.–2015. gadā
sistemātiski pieauga, tādējādi reformu efektivitāte ilgtspējīgas fiskālās korekcijas ziņā bija
ierobežota. Valsts izdevumi pensijām 2016. gadā bija lielākie visā eurozonā (vairāk nekā 16 %
no Grieķijas IKP), savukārt ikgadējais valsts finansējums pensiju sistēmas deficītam
pārsniedza 9 % no IKP (vidējais rādītājs eurozonā bija 2,5 %).
116. Pamatojoties uz prognozēm, kas sniegtas 2012. un 2015. gada ziņojumos par
novecošanu, sagaidāms, ka pirmajās divās programmās paredzētās pensiju reformas dos
dažus pozitīvus rezultātus Grieķijas pensiju sistēmas ilgtspējas ziņā. Saskaņā ar programmu
nosacījumiem laikposmā no 2010. līdz 2060. gadam Grieķijai ir jāierobežo valsts sektora
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pensiju izdevumu pieaugums līdz mazāk nekā 2,5 procentpunktiem no IKP. Ņemot vērā
2015. gada ziņojumu par novecošanu, sagaidāms, ka pensiju reformu rezultātā valsts
izdevumi pensijām kopumā samazināsies par 1,9 procentpunktiem, kas ir labāks rādītājs par
programmās noteikto mērķi. Tomēr tiek prognozēts, ka pensiju izdevumi 2060. gadā
joprojām paliks ļoti augstā līmenī — 14,3 % no IKP.
Finanšu stabilitātes atjaunošana
117. Finanšu nozares reformu panākumi ir atkarīgi arī no programmu ārējiem faktoriem.
Tomēr, pamatojoties uz dažādiem rādītājiem, ir iespējams novērtēt programmu īstenošanas
laikā vērojamās vispārējās norises banku sektorā un tādējādi noteikt, cik lielā mērā ir
sasniegti to vispārējie mērķi. Galvenie aspekti, kas jāņem vērā šajā analīzē, ir maksātspēja,
kredītrisks un aktīvu kvalitāte, likviditāte un rentabilitāte; šie rādītāji bija arī programmu
nosacījumu un Komisijas apstiprināto banku pārstrukturēšanas plānu uzmanības centrā.
Maksātspēja
118. Galvenokārt pateicoties lielajam programmu finansējumam (31,9 miljardi EUR) un
banku sektora pārstrukturēšanai, Grieķijas banku kapitāla rādītāji kopš globālās krīzes
atbilstoši starptautiskajām tendencēm ir būtiski uzlabojušies. Tādējādi galvenais kapitāla
rādītājs (pirmā līmeņa pamata kapitāls) līdz 2016. gadam pieauga līdz 17 %., t. i., virs
ES vidējā (14,2 %) un pirmskrīzes līmeņa (sk. X pielikumu). Tomēr pret Grieķijas valsti izvirzīto
nodokļu prasījumu un ienākumus nenesošu aizdevumu augstais līmenis joprojām raisa bažas
par banku maksātspēju.
Kredītrisks un aktīvu kvalitāte
119. Programmu periodā visu četru lielāko Grieķijas banku kredītreitings būtiski samazinājās,
2015. gadā nokrītot līdz saistību neizpildes statusam 62. Neraugoties uz trešās rekapitalizācijas

62

Moody’s: Caa3, Fitch: RD (ierobežotā saistību neizpilde), S&P: SD (selektīvā saistību neizpilde).
2016. gadā tikai S&P paaugstināja četru lielāko Grieķijas banku kredītreitingu līdz CCC+.
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pabeigšanu, kas nostiprināja banku kapitāla pietiekamību, visi banku reitingi 2016. gadā
palika spekulatīvajā kategorijā 63.
120. Attiecībā uz aktīvu kvalitāti Grieķijas bankām globālās krīzes sākumā 2008. gadā bija
nenomaksāti INA, kuru kopējā vērtība sasniedza 5,5 % no kopējā aizdevumu portfeļa (7 %
2009. gadā), t. i., ievērojami vairāk salīdzinājumā ar vidējo līmeni eurozonā. Nepieredzētās
ekonomikas lejupslīdes, tai sekojošā bezdarba līmeņa pieauguma un nenovērstās aizņēmēju
stratēģiskās saistību neizpildes dēļ programmu īstenošanas laikā INA apjoms strauji pieauga.
2016. gadā nerezultatīvie riska darījumi (pamatojoties uz plašāku definīciju) sasniedza
augstāko līmeni ES (45,9 %) un deviņas reizes pārsniedza ES vidējo rādītāju (5,1 %;
sk. X pielikumu).
Likviditāte
121. Kopš pirmās programmas Grieķijas bankas tika aicinātas mazāk paļauties uz centrālās
bankas aizņēmumu (t. i., Eurosistēmu), jo to likviditātes situācija jau tā bija saspringta. Šajā
kontekstā pirmajai programmai neizdevās samazināt atkarību no centrālās bankas
aizņēmuma, bet otrajai un trešajai programmai tas izdevās. Tomēr 2016. gadā Grieķijas
bankas turpināja saskarties ar stingriem likviditātes nosacījumiem, jo to paļaušanās uz
centrālās bankas finansējumu saglabājās krietni virs 2009. gada līmeņa (sk. 5. tabulu), lai gan
bija zemāka nekā 2015. gada vidū, kad tā sasniedza kulmināciju (150 miljardi EUR). Attiecībā
uz likviditātes standarta avotiem 2016. gadā nebija pierādījumu par stabilu noguldījumu
atgriešanos (salīdzinājumā ar 2009. gadu tas samazinājās gandrīz uz pusi — no
238 miljardiem EUR līdz 121 miljardam EUR), un vietējām bankām joprojām bija ierobežota
piekļuve citiem finansējuma avotiem.
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Spekulatīvā kategorija (BB vai zemāks reitings) nozīmē to, ka varbūtība, ka uzņēmums atmaksās
savu emitēto parāda vērtspapīru vērtību, ir uzskatāma par spekulatīvu.
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5. tabula. Grieķijas banku finansējuma profils (miljardi EUR)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Centrālās bankas
aizņēmums

49,7

97,7

128,7

121,2

73,0

56,0

107,6

66,6

Privātā sektora
noguldījumi

237,5

209,6

174,2

161,5

163,3

160,3

123,4

121,4

Avots: Grieķijas Banka.
Rentabilitāte
122. Programmās noteiktās politikas mērķis bija uzlabot banku rentabilitāti, veicot
padziļinātu konsolidāciju un pārstrukturēšanu. Būtiski samazinot darbinieku un filiāļu skaitu,
vietējās bankas ievērojami uzlaboja izmaksu attiecību pret ienākumiem (51,9 %
salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju 2016. gadā — 65,7 %) un pamatdarbības izdevumus.
Tomēr pēc konsolidācijas tās vēl aizvien lielākajā daļā no iepriekš minētā perioda strādāja ar
zaudējumiem un to darbības rezultāti vairāku rentabilitātes rādītāju ziņā joprojām bija vieni
no sliktākajiem ES (sk. X pielikumu).
123. Kopumā programmas nespēja novērst Grieķijas banku bilanču krasu pasliktināšanos, ko
galvenokārt izraisīja nelabvēlīgas makroekonomiskās un politiskās attīstības tendences. Tika
apdraudēta banku kā starpnieku loma, un reālās ekonomikas finansējuma avoti bija
ierobežoti 64 un dārgi.
Izaugsmes atjaunošana
124. Pēc integrācijas eurozonā 2001. gadā Grieķija piedzīvoja ļoti straujas ekonomikas
izaugsmes periodu, bet tajā pašā laikā būtiski zaudēja konkurētspēju. Tāpēc strukturālās
nelīdzsvarotības un konkurētspējas šķēršļu novēršana bija viens no programmu mērķiem, lai
ilgtermiņā atjaunotu ilgtspējīgu izaugsmi un tādējādi veicinātu fiskālo korekciju. Šis mērķis
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Nenomaksāto aizdevumu summas privātajā sektorā no 2009. līdz 2016. gadam samazinājās par
21,9 %. Tomēr lielā un pieaugošā INA īpatsvara dēļ banku finansējuma faktiskā negatīvā plūsma
bija daudz lielāka.
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netika sasniegts — Grieķija saskārās ar ieilgušu un ārkārtīgi dziļu lejupslīdi ar nopietnām
sekām darba tirgum. Galvenie makroekonomikas rādītāji sistemātiski izrādījās sliktāki
salīdzinājumā ar pieņēmumiem programmās (sk. XI pielikumu).
Ekonomikas izaugsme un tās konteksts
125. Grieķijas ekonomika neatjaunoja izaugsmi tik ātri kā citas eurozonas dalībvalstis,
ieskaitot tās, kuras izmantoja finansiālā atbalsta programmas (piemēram, Īrija un Portugāle).
Dažas nepilnības programmu izstrādē un īstenošanā (sk. II daļu) neveicināja atlabšanu, bet
makroekonomiskā situācija bija saistīta arī ar vairākiem ārējiem faktoriem un dziļo
nelīdzsvarotību, kas bija izveidojusies pirms krīzes. Programmas nesasniedza savus
izaugsmes mērķus, tomēr nav zināms, kāds makroekonomikas scenārijs īstenotos bez šīm
programmām.
126. Grieķijas ekonomika pastāvīgi uzrādīja sliktākus rezultātus salīdzinājumā ar izaugsmes
mērķiem, uz kuriem tika balstītas makroekonomikas prognozes. Laikā no 2009. līdz
2016. gadam Grieķijas ekonomika saruka par vairāk nekā ceturto daļu. Faktiskā IKP izaugsme
2011. un 2012. gadā bija par attiecīgi 6,5 un 8,4 procentpunktiem mazāka salīdzinājumā ar
sākotnējo programmas prognozi (2010. gada maijs) (sk. 12. attēlu). Lai gan pozitīvas
izaugsmes atjaunošana tika prognozēta 2012. gadā, tas faktiski notika 2014. gadā un tikai
vienu gadu. Grieķijas ekonomika uzrādīja sliktākus rezultātus arī salīdzinājumā ar 2012. gada
marta un 2014. gada aprīļa prognozi, lai gan atšķirības bija ievērojami mazākas.
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12. attēls. IKP izaugsme Grieķijā un eurozonā (%)
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Avots: EKP, Eurostat.
127. Programmu periodā (līdz 2015. gadam) Grieķija pastāvīgi sasniedza pozitīvu eksporta
pieaugumu, lai gan tas sekoja dziļam eksporta kritumam 2009. gadā. Salīdzinājumā ar
programmu prognozēm eksporta rādītāji bija kopumā sliktāki, tomēr novirze bija mazāka
nekā IKP prognozē. 2013. gadā eksports bija 2008. gada līmenī, savukārt imports tajā pašā
periodā samazinājās par 30 %, ļaujot Grieķijai atjaunot ārējo līdzsvaru.
128. Tomēr eksporta atgūšanos 2010. gadā nevar pilnībā attiecināt uz programmu reformām.
Dažas svarīgas nozares, piemēram, tūrisms, guva labumu no iekšējās devalvācijas. Tomēr
nozaru analīze liecina, ka Grieķijas eksportu ietekmē arī nozares, kuru stāvokli iekšzemes
cenas un algas neietekmē 65 (piemēram, naftas produkti un jūras transports) un kuru
darbības rezultāti atspoguļo tendences pasaules tirgos, nevis vietējās konkurētspējas
uzlabošanos (sk. XI pielikumu).
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Vērā ņemams izņēmums ir tūrisms, kas guva labumu no iekšējās devalvācijas.
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Cenas un bezdarbs
129. Cenu līmenis nemainījās saskaņā ar programmu prognozēm. Sākotnējā prognoze
(2010. gada maijs) krietni par zemu novērtēja inflāciju 2010.–2011. gadā (arī nodokļu
pasākumu ietekmes dēļ) un neparedzēja deflāciju 2013.–2014. gadā (sk. XI pielikumu).
Tādējādi pirmās programmas laikā pieaugošās cenas palēnināja iekšējās devalvācijas
procesu, liedzot Grieķijai uzlabot savu ārējo konkurētspēju. Atšķirības starp faktiskajām un
prognozētajām cenu līmeņa izmaiņām programmas periodā saglabājās arī vēlāk, tomēr tās
kļuva mazākas.
130. Ņemot vērā ekonomikas lejupslīdi, kas bija dziļāka nekā gaidīts, darba tirgus rezultāti
bija daudz sliktāki salīdzinājumā ar sākotnējiem programmas pieņēmumiem (sk. 13. attēlu).
Augstākais bezdarba līmenis bija 27,5 % 2013. gadā, lai gan sākotnēji tika prognozēts, ka
augstākais līmenis būs 15,2 % 2012. gadā. Bezdarba līmenis bija augstāks arī par turpmākajās
prognozēs paredzēto. Augstākais bezdarba līmenis jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem bija
gandrīz 60 % 2013. gadā, bet nākamajos divos gados tas būtiski nokritās līdz mazāk par 50 %
(sk. XI pielikumu).
13. attēls. Bezdarba līmenis salīdzinājumā ar programmu prognozēm (%)
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Avots: Eurostat un Grieķijas ekonomikas korekciju programmas.
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SECINĀJUMI UN IETEIKUMI
Grieķijas ekonomikas korekciju programmu pārvaldība
131. Pirmā Grieķijas ekonomikas korekciju programma tika izstrādāta ārkārtējas steidzamības
apstākļos, un visu trīs programmu pārvaldību ietekmēja politiskā un ekonomiskā
nenoteiktība. Komisija bija tikai viens no vairākiem partneriem, kas iesaistīti šajā procesā,
uzņemoties pienākumus, kuri noteikti Eurogrupas politiskajās norādēs, un, lai programmas
tiktu apstiprinātas, bija jāpanāk vienošanās starp Grieķijas iestādēm un visām tām iestādēm,
kuras pārstāv aizdevējus (SVF, Komisiju, ECB un ESM trešajā programmā; sk. ievadu, 22., 23.,
31. un 32. punktu).
132. Programmu pārvaldības procedūras Komisija izveidoja gandrīz gadu pēc Grieķijas pirmās
programmas uzsākšanas. Procedūras noteica iekšējo kārtību informācijas un apstiprināšanas
plūsmām Komisijā, Padomē un ar programmas partneriem, bet nesniedza norādījumus par
programmu faktisko izstrādi, piemēram, nosacījumu darbības jomas un detalizācijas pakāpes
ziņā (sk. 24. un 25. punktu).
133. Programmas izstrādes procesa sākuma posmos daži nosacījumi bija nenoteikti un
neietvēra konkrētas darbības. Nosacījumi kļuva skaidrāki otrajā programmā, kad to skaits un
detalizācijas pakāpe pieauga. Tikai trešajā programmā svarīgos nosacījumus Komisija
apzīmēja kā “galvenos nodevumus”, bet pirmajās divās programmās pasākumu relatīvā
nozīme netika norādīta (sk. 26.–28. punktu).
1. ieteikums
Komisijai ir jāuzlabo atbalsta programmu izstrādes vispārējās procedūras, it īpaši aprakstot, ko ietver
ikviens analītiskais darbs, kas vajadzīgs, lai pamatotu nosacījumu saturu, un, ja iespējams, norādot
rīkus, ko izmantot attiecīgās situācijās. Turpmākajās programmās šādi norādījumi palīdzēs Komisijai
organizēt darbu ārkārtas steidzamības apstākļos programmas uzsākšanas posmā.
Izpildes termiņš: 2018. gada beigas
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2. ieteikums
Komisijai ir efektīvāk jānosaka nosacījumu prioritātes un jānorāda nelīdzsvarotības novēršanai
steidzami vajadzīgie pasākumi, kas ir būtiski programmu mērķu sasniegšanai.
Izpildes termiņš: attiecīgā gadījumā nekavējoties

134. Kaut arī Komisija bija pielikusi pūliņus, programmu nosacījumi netika skatīti kontekstā ar
plašāku izaugsmes stratēģiju Grieķijai, kas varētu turpināties arī pēc programmu darbības
beigām. Programmas sākotnējos posmos galvenā uzmanība bija vērsta uz fiskālās stabilitātes
atjaunošanu, taču vēlāk izgaismojās vajadzība pēc šādas stratēģijas. Programmu izstrādē
Palāta konstatēja nepilnības politikas jomu savstarpējā koordinācijā, kā arī gadījumus, kad
programmu pasākumu tvērums nebija visaptverošs. Tas viss ietekmēja strukturālo reformu
efektivitāti, it īpaši to reformu, kuru mērķis bija uzlabot Grieķijas ekonomikas konkurētspēju
(sk. 29. un 30. punktu).
3. ieteikums
Ja tas ir svarīgi attiecīgās ekonomikas nelīdzsvarotības novēršanai, Komisijai ir jānodrošina, ka
programmas tiek iekļautas valsts vispārējā izaugsmes stratēģijā, kas vai nu jau ir ieviesta, vai tiek
izstrādāta kopā ar dalībvalsti programmu īstenošanas laikā. Ja stratēģiju nevar izveidot programmas
uzsākšanas posmā, tā jāizstrādā pēc iespējas ātrāk un jāatspoguļo kādā no nākamajām programmas
pārskatīšanām.
Izpildes termiņš: attiecīgā gadījumā nekavējoties

135. Lai gan Komisijai nebija formalizētu procedūru attiecībā uz uzraudzības darbības jomu,
tā regulāri novērtēja atbilstību programmu nosacījumiem un ziņoja par to. Parasti Komisija
varēja pierādīt, ka tās veiktajiem novērtējumiem ir stabils pamats, tostarp daži papildu
pasākumi, tādi kā detalizētas atsauksmes par tiesību aktu projektiem. Dažos gadījumos
Palāta konstatēja problēmas ar atbilstības uzraudzību, tādas kā neesoši, neprecīzi vai
neskaidri novērtējumi (sk. 33.–37. punktu).
136. Turklāt strukturālo reformu gadījumā formāla atbilstība ne vienmēr nodrošināja
izmaiņas, kas faktiski paredzētas programmās. Būtiski datu iztrūkumi un pienācīgu darbības
rezultātu rādītāju trūkums attiecībā uz lielāko daļu strukturālo nosacījumu vēl vairāk
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ietekmēja Komisijas veiktās uzraudzības nozīmi, konkrēti, spēju labāk saprast reformu
īstenošanu un ietekmi un vajadzības gadījumā veikt koriģējošus pasākumus (sk. 38.–
40. punktu).
4. ieteikums
Komisijai ir jāievieš skaidras procedūras un, vajadzības gadījumā, galvenie darbības rādītāji, lai
nodrošinātu, ka programmu uzraudzība tiek sistemātiski un precīzi dokumentēta. Īstenošanas
uzraudzībai, it īpaši attiecībā uz strukturālajām reformām, jābūt vairāk vērstai uz efektivitāti,
jāsniedzas tālāk par primāro tiesību aktu pieņemšanu un jāpievēršas arī attiecīgu sekundāro tiesību
aktu un citu īstenošanas aktu pieņemšanai. Komisijai ir jāuzlabo reformu īstenošanas un norises
uzraudzības kārtība, lai labāk noteiktu administratīvos vai citus šķēršļus reformu efektīvai īstenošanai.
Komisijai ir jānodrošina, ka tai ir šādu novērtējumu veikšanai vajadzīgie resursi.
Izpildes termiņš: 2018. gada beigas

5. ieteikums
Komisijai jau no paša programmu sākuma ir vispusīgāk jārisina datu iztrūkuma problēma. Tai ir arī
skaidri jānorāda visi dati, kas vajadzīgi, lai uzraudzītu programmas un to rezultātus.
Izpildes termiņš: attiecīgā gadījumā nekavējoties

137. Neraugoties uz sarežģīto institucionālo kārtību programmās, iekšējā darba kārtība
Komisijas sadarbībai ar programmu partneriem, galvenokārt SVF, ECB un ESM, netika oficiāli
apstiprināta. Partneru lomas, pienākumus sadale un darbības metodes nebija pietiekami
pārredzamas. Tomēr iestādes neformāli izveidoja efektīvu sadarbības un informācijas
apmaiņas sistēmu (sk. 41.–43. punktu).
6. ieteikums
Komisijai jācenšas panākt vienošanās ar programmu partneriem, lai precizētu to lomas un sadarbības
metodes, kurām jābūt pārredzamām un pietiekami detalizētām.
Izpildes termiņš: 2018. gada beigas
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138. Programmu izstrāde kopumā balstījās uz makroekonomikas prognozēm un finansējuma
deficīta aprēķiniem, ko Komisija sadarbībā ar programmu partneriem sagatavoja attiecībā uz
katru pārskatīšanu. Komisijas veiktā analīze šajā ziņā bija iekšēji konsekventa un balstīta uz
jaunākajiem datiem. Tomēr Palāta konstatēja vairākus metodikas trūkumus, it īpaši
pieņēmumu dokumentēšanā, novērtēšanā izmantotās informācijas pamatošanā un jutības
testu ierobežotā izmantošanā. Nebija formalizētu kvalitātes procedūru, lai nodrošinātu
aprēķinu pareizību. Makroekonomikas prognozes vairākumā gadījumu par zemu novērtēja
ekonomikas krīzi Grieķijā, bet kļūdas parasti nebija lielākas par tām, ko pieļāva citas
starptautiskās organizācijas (sk. 44.–54. punktu).
7. ieteikums
Komisijai ir labāk jāpamato pieņēmumi un izmaiņas ekonomiskajos aprēķinos, kas ir programmu
izstrādes pamatā, tostarp ar attiecīgu publikāciju starpniecību. Attiecībā uz šādiem procesiem jāveic
pienācīga kvalitātes kontrole. Tas īpaši attiecas uz programmas pārskatīšanu, ko veic mazāk
steidzamos apstākļos nekā programmas uzsākšanas posmā.
Izpildes termiņš: 2018. gada beigas

Reformu izstrāde un īstenošana
139. Finansiālais atbalsts Grieķijai bija atkarīgs no daudzu un dažādu reformu īstenošanas,
kuru mērķis bija novērst fiskālo, finanšu un strukturālo nelīdzsvarotību. Reformu darbības
joma laika gaitā attīstījās, bet jau no sākuma tā aptvēra gandrīz visas Grieķijas valsts
funkcijas, kas nozīmē to, ka dažos gadījumos bija jānovērš ļoti dziļa strukturālā
nelīdzsvarotība. Īpašs izaicinājums bija Grieķijas reformu programma, un tās īstenošanu
ietekmēja politiskā nestabilitāte (sk. 55.–57. punktu).
140. Nodokļu politikas reformas deva fiskālus rezultātus, kuri vairākumā gadījumu bija
atkarīgi no nodokļu likmju izmaiņām vai jauniem nodokļiem. Tas veicināja nodokļu politikas
nestabilitāti, kura bija vērojama vairāku iemeslu dēļ, tostarp ilgtspējīgu reformas centienu
trūkuma dēļ, un bija pretrunā agrākajiem novērtējumiem, kuros prioritāte tika piešķirta
nodokļu bāzes paplašināšanai kā iespējai palielināt nodokļu ieņēmumus. Komisija pietiekami
nepamatoja dažus svarīgus pasākumus (piemēram, PVN vai akcīzes nodokļa palielinājumu),
sniedzot alternatīvo iespēju un to seku analīzi. Nodokļu administrēšanas reformas deva
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mazāk reālu rezultātu; tas ir skaidrojams ar īstenošanas spēju problēmām, kā arī tādām
izstrādes nepilnībām kā novēlota iekļaušana programmās un ierobežota darbības joma
(sk. 58.–66. punktu).
141. Ar fiskālo konsolidāciju pamatoto fiskālo ietaupījumu, kā arī ilgtermiņa strukturālo
pārmaiņu vienlaicīga īstenošana bija izaicinājums valsts pārvaldes reformām, kur pēdējā
izrādījās mazāk sekmīga. Palāta konstatēja, ka galvenie cēloņi, kas saistīti ar izstrādi, bija
nepietiekama uzmanība administratīvajai spējai īstenot reformas un vājā saikne starp
programmām un citiem instrumentiem, tādiem kā struktūrfondu tehniskās palīdzības un
darbības programmas. Komisija nevarēja pamatot valsts pārvaldes reformu galvenos
kvantitatīvos mērķus, kas bija noteikti programmās (sk. 67.–76. punktu).
142. Finanšu reformas nodrošināja īstermiņa stabilitāti nozarē, bet vairākas strukturālās
nepilnības netika vispusīgi novērstas vai tika novēloti iekļautas programmā (piemēram,
ienākumus nenesošu aizdevumu pārvaldība un korporatīvā pārvaldība). Trešās programmas
pasākumi bija vispusīgāki. Palāta arī konstatēja nepilnības riska analīzē, kas bija pamatā
2013. gadā veiktajai banku rekapitalizācijai, un neefektivitāti turpmāko rekapitalizācijas
pasākumu izstrādē. Dažu reformas aspektu secība netika pietiekami koordinēta (sk. 77.–
94. punktu).
143. Komisija varēja pierādīt, ka tā veica darba tirgus reformu padziļinātu analīzi, kas nesa
reālus rezultātus tirgus liberalizācijas ziņā. Tomēr īstenošanu apgrūtināja ievērojama
kavēšanās. Daži nosacījumi, it īpaši programmas uzsākšanas posmā, netika pietiekami
pielāgoti Grieķijas ekonomikas struktūrai, un citi svarīgi pasākumi programmā tika iekļauti ar
nokavēšanos (sk. 95.–102. punktu).
8. ieteikums
Lai mazinātu iespējamās nepilnības, Komisijai ir sistemātiskāk jānovērtē dalībvalstu administratīvā
spēja īstenot reformas. Vajadzība pēc tehniskās palīdzības un iespējamais atbalsts no Komisijas
Strukturālo reformu atbalsta dienesta ir jānovērtē programmas sākuma posmos sadarbībā ar
dalībvalstu iestādēm. Nosacījumu izvēle, detalizācijas pakāpe un izpildes laiks ir jāpielāgo analīzes
rezultātiem.
Izpildes termiņš: attiecīgā gadījumā nekavējoties
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9. ieteikums
Komisijai ir jāuzlabo analītiskais darbs pie reformu izstrādes. Konkrēti, tai jāapskata pasākumu
atbilstība un īstenošanas laiks, ņemot vērā konkrēto situāciju dalībvalstī.
Izpildes termiņš: attiecīgā gadījumā nekavējoties

Programmu mērķu sasniegšana
144. Piedaloties visās trīs ekonomikas korekciju programmās, Grieķija izvairījās no saistību
neizpildes. Tomēr programmas mērķi — fiskālā stabilitāte, finanšu stabilitāte un izaugsmes
atjaunošana — tika sasniegti tikai ierobežotā apmērā. Lai vispusīgi izprastu pamatā esošās
sarežģītās attīstības tendences, būtu noderējis ārējais novērtējums, bet Komisija tādu
neveica (sk. 103.–106. punktu).
145. Attiecībā uz fiskālo stabilitāti programmas nodrošināja būtisku konsolidāciju: primārā
strukturālā bilance 2009.–2015. gadā tika koriģēta par 17 % no IKP. Tomēr tajā pašā
laikposmā IKP samazinājās par vairāk nekā ceturto daļu un bezdarba līmenis pārsniedza
25 %. Tikai 2014. gadā Grieķijas ekonomikas izaugsme bija pozitīva, lai gan saskaņā ar
programmu sākotnējo pieņēmumu ilgtspējīga izaugsmes atjaunošana tika prognozēta no
2012. gada (sk. 107., 111.–113. un 124.–130. punktu).
146. Sliktie makroekonomikas rādītāji kopā ar iepriekš uzkrātā parāda finansējuma izmaksām
nozīmē to, ka visā programmu periodā (izņemot 2012. gadu PSI dēļ) Grieķija pastāvīgi
palielināja parāda un IKP attiecību. Tā arī nespēja finansēt savas vajadzības tirgos. Tūlīt pēc
programmu darbības beigām Grieķijai būs jāatmaksā ievērojamas parāda summas, un
programmas pieņēmums ir tāds, ka tās tiks pilnībā finansētas no primārā pārpalikuma un
tirgus finansējuma. Finansiālā ziņā programmas nodrošināja finanšu sistēmas īstermiņa
stabilitāti, bet nespēja novērst banku bilanču krasu pasliktināšanos, ko galvenokārt izraisīja
nelabvēlīgas makroekonomiskās un politiskās attīstības tendences (sk. 114.–123. un 108.–
110. punktu).
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10. ieteikums
Vismaz pēc programmu darbības beigām tām jāveic ex post novērtējums. Secīgās programmās, kuru
kopējais darbības laiks ievērojami pārsniedz standarta periodu – trīs gadus, ir jāveic vidusposma
novērtējumi, kuru rezultāti jāizmanto, lai novērtētu programmu izstrādes un uzraudzības kārtību.
Izpildes termiņš: 2018. gada beigas

11. ieteikums
Komisijai jāanalizē pienācīga atbalsta un uzraudzības sistēma periodā pēc programmas beigām. Tas
jādara pietiekami agri pirms programmas beigām, un tajā jāņem vērā valsts finansējuma vajadzības.
Izpildes termiņš: nekavējoties

Šo ziņojumu 2017. gada 3. oktobra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada
Revīzijas palātas loceklis Baudilio TOMÉ MUGURUZA.
Revīzijas palātas vārdā —

priekšsēdētājs
Klaus Heiner LEHNE

I pielikums
GRIEĶIJAS EKONOMIKAS KRĪZES HRONOLOĢIJA
Periods pirms programmām
2009
2009. gada 25. maijs

SVF norāda, ka Grieķijas banku sistēmai, šķiet, ir pietiekams kapitāls un likviditātes rezerves, lai
izturētu ekonomikas attīstības gaidāmo palēninājumu.

2009. gada
4. oktobris

Grieķijas parlamenta vēlēšanās uzvar PASOK. Partija iegūst 43,92 % vēlētāju balsu un 160 no
300 vietām parlamentā.

2009. gada
20. oktobris

Jaunais finanšu ministrs atklāj, ka valsts deficīts pieaugs līdz gandrīz 12,5 % no IKP.

2009. gada
22. oktobris

Reitingu aģentūra Fitch samazina Grieķijas kredītreitingu no A uz A-. Tā iemesls ir iespējamība, ka
Grieķijas fiskālais deficīts 2009. gadā sasniegs 12,5 % no IKP.

2009. gada
8. decembris

Reitingu aģentūra Fitch samazina Grieķijas kredītreitingu no A- uz BBB+. Šis samazinājums
atspoguļo bažas par valsts finanšu vidēja termiņa perspektīvu. Saskaņā ar Fitch novērtējumu pirms
valsts parāda slogs nostabilizēsies, tas varētu sasniegt tuvu pie 130 % no IKP.

2009. gada
16. decembris

Reitingu aģentūra Standard and Poor's samazina Grieķijas kredītreitingu.

2009. gada
22. decembris

Grieķijas parlaments pieņem 2010. gada budžetu.

2009. gada
22. decembris

Reitingu aģentūra Moody’s samazina Grieķijas reitingu no A1 uz A2. Šis samazinājums atspoguļo
ļoti ierobežotās īstermiņa likviditātes un vidēja termiņa līdz ilgtermiņa maksātspējas riskus.

2010
2010. gada
21. janvāris

Grieķijas un Vācijas 10 gadu parāda ienesīguma starpība pārsniedz 300 bāzes punktus.

2010. gada
9. februāris

Parlaments apstiprina pirmos fiskālos pasākumus, tostarp visu valsts iestāžu darbinieku algu
iesaldēšanu, prēmiju samazināšanu par 10 % un virsstundu darba samaksas samazināšanu.

2010. gada 3. marts

Parlaments pieņem jaunu vērienīgu fiskālo pasākumu kopumu. Pasākumi ietver:
pensiju iesaldēšanu, PVN standarta likmes palielināšanu no 19 % līdz 21 %, akcīzes nodokļu
palielināšanu degvielai, cigaretēm, alkoholam un luksusprecēm un valsts sektora darbinieku algu
samazināšanu.

2010. gada 9. aprīlis

Fitch samazina Grieķijas kredītreitingu no BBB+ uz BBB-.

2010. gada
12. aprīlis

Eurozonas finanšu ministri piekrīt nākamajā gadā Grieķijai izsniegt aizdevumus līdz
30 miljardu EUR apmērā, un SVF piekrīt šai summai pievienot vēl 15 miljardus EUR.

2010. gada
23. aprīlis

Grieķijas premjerministrs oficiāli lūdz starptautisku atbalstu. Ar Likumu Nr. 3842 tiek veikta
iedzīvotāju ienākuma nodokļa reforma un pieņemti nodokļu nemaksāšanas novēršanas pasākumi.

2010. gada
27. aprīlis

Standard and Poor's samazina Grieķijas kredītreitingu no investīciju kategorijas uz spekulatīvo.

2010. gada
28. aprīlis

Grieķijas un Vācijas 10 gadu parāda ienesīguma starpība pārsniedz 1000 bāzes punktus.
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Pirmā korekciju programma
2010. gada 2. maijs

Grieķijas premjerministrs, SVF un eurozonas valstu vadītāji vienojas par 110 miljardus EUR vērtu
glābšanas pasākumu kopumu, kas tiks īstenots turpmākajos trīs gados. Valdība paziņo par jauno
fiskālo pasākumu kopumu.

2010. gada 6. maijs

Grieķijas valdība pieņem jauno fiskālo pasākumu kopumu. Likumprojekts tiek pieņemts ar
172 balsīm “par” un 121 balsi “pret”. PVN standarta likme no 2010. gada 1. jūlija tiek vēl vairāk
palielināta no 21 % līdz 23 %.

2010. gada 7. jūlijs

Parlaments pieņem pensiju reformu, kas ir svarīga ES/SVF prasība.

2010. gada 13. jūlijs

Grieķijas Finanšu stabilitātes fonda izveide ar mērķi veicināt Grieķijas banku sistēmas finanšu
stabilitāti.

2010. gada
4. oktobris

Grieķija paziņo par budžeta plāna projektu, lai deficītu 2011. gadā samazinātu līdz 7 % no IKP.

2010. gada
15. decembris

Parlaments pieņem likumu par valsts uzņēmumiem, ierobežojot mēnešalgas un par 10 %
samazinot algas virs 1800 EUR.

2010. gada
23. decembris

Grieķijas parlaments apstiprina 2011. gada budžetu.

2011
2011. gada
14. janvāris

Fitch samazina Grieķijas kredītreitingu no BBB- uz BB+.

2011. gada 7. marts

Moody’s samazina Grieķijas kredītreitingu no Ba1 uz B1.

2011. gada 11. marts

ES panāk iepriekšēju vienošanos par Grieķijai izsniegto ārkārtas aizdevumu likmju samazināšanu
par 100 bāzes punktiem pirmajos trīs gados un par aizdevumu atmaksas termiņu pagarināšanu līdz
7,5 gadiem.

2011. gada 29. marts

Ar jaunu likumu tiek pieņemti pasākumi pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Uzņēmumu
ienākuma nodokļa likme tiek samazināta no 24 % līdz 20 %.

2011. gada 20. maijs

Fitch samazina Grieķijas kredītreitingu no BB+ uz B+.
Reitinga samazinājums atspoguļo problēmas, ar kurām saskaras Grieķija, īstenojot fiskālo un
strukturālo reformu programmu, un politisko risku, kas saistīts ar turpmāko fiskālo pasākumu
īstenošanu.

2011. gada 1. jūnijs

Moody's samazina Grieķijas reitingu no B1 uz saistību neizpildes kategoriju (Caa1), jo “aizvien
pieaug iespējamība, ka Grieķija nespēs stabilizēt savu parāda attiecību termiņā, kas noteikts
iepriekš paziņotajos fiskālās konsolidācijas plānos”.

2011. gada 13. jūnijs

Standard and Poor’s arī samazina Grieķijas reitingu uz saistību neizpildes kategoriju.

2011. gada 29. jūnijs

Neraugoties uz sabiedrības demonstrācijām, Grieķijas valdība pieņem jaunos fiskālos pasākumus.
Likumprojekts tiek pieņemts ar 155 balsīm “par” un 138 balsīm “pret”. Pasākumi ietver jaunus
nodokļus (piemēram, jaunu nodokli fiziskām personām, kuru gada ienākumi pārsniedz
12 000 EUR) un jaunus darbinieku algu samazinājumus.

2011. gada 13. jūlijs

Fitch samazina Grieķijas kredītreitingu no B+ uz CCC (saistību neizpildes kategorija).
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2011. gada 15. jūlijs

EBI publicē tās veikto ES mēroga spriedzes testu rezultātus.

2011. gada 25. jūlijs

Moody’s samazina Grieķijas kredītreitingu uz kategoriju Ca-.

2011. gada
8. augusts

Parasto akciju indekss nokrītas zem 1000 punktiem, kas ir zemākais līmenis kopš 1997. gada
janvāra.

2011. gada
24. augusts

Grieķijas Banka iedarbina ārkārtas likviditātes palīdzības mehānismu, lai atbalstītu Grieķijas
bankas.

2011. gada
2. septembris

Iestāžu inspektori atliek Grieķijas programmas piekto pārskatīšanu, jo ir konstatēta kavēšanās
vidēja termiņa fiskālā plāna un strukturālo ekonomisko reformu īstenošanā.

2011. gada
27. septembris

Parlaments pieņem jaunus nodokļu pasākumus (periodiskais īpašuma nodoklis ar plašu bāzi, ar
iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā daļa tiek samazināta no 12 000 līdz 5000 EUR).

2011. gada
20. oktobris

Grieķijas valdība pieņem visaptverošu likumprojektu par uzkrājumiem, ko pavada protesti un
nemieri pie parlamenta ēkas.

2011. gada
27. oktobris

Ieguldītāji piekrīt norakstīt 50 % parādu, konvertējot savas pašreizējās obligācijas jaunos
aizdevumos.

2011. gada
31. oktobris

Grieķijas premjerministrs aicina uz uzticības balsojumu un referendumu, lai apstiprinātu ES samitā
panākto vienošanos par Grieķijas parādu norakstīšanu.

2011. gada
6. novembris

Premjerministrs atkāpjas.

2011. gada
10. novembris

Lucas Papademos kļūst par Grieķijas jauno premjerministru un trīs partiju koalīcijas valdības
vadītāju.

2012
2012. gada
12. februāris

Parlaments pieņem jaunus fiskālos samazinājumus, kurus pavada protesti. Daudzas ēkas Atēnu
centrā nemieru laikā tiek aizdedzinātas.

Otrā korekciju
programma
2012. gada 9. marts

Sekmīgi pabeigta Grieķijas valsts parāda pārstrukturēšana, izmantojot PSI procedūru.

2012. gada 14. marts

Eurozonas finanšu ministri vienojas par otro glābšanas pasākumu kopumu Grieķijai. Vienošanās
ietver 53,5 % norakstījumu tiem, kuri iegulda Grieķijas obligācijās.

2012. gada 6. maijs

Notiek vēlēšanas. Uzvar partija “Jaunā demokrātija”, bet ar mazāku balsu īpatsvaru. Tā kā neviena
partija negūst vairākumu, tiek izsludinātas jaunas vēlēšanas, kam paredzēts notikt jūnija sākumā.

2012. gada 16. maijs

Panagiotis Pikramenos kļūst par pagaidu premjerministru.

2012. gada 17. jūnijs

Notiek pirmstermiņa vēlēšanas. “Jaunā demokrātija” uzvar un saņem 29,7 % balsu, bet negūst
vairākumu parlamentā. Pēc četrām dienām tiek izveidota “Jaunās demokrātijas”, PASOK un DIMAR
koalīcijas valdība. “Jaunās demokrātijas” vadītājs Antonis Samaras kļūst par Grieķijas jauno
premjerministru.

2012. gada 27. jūlijs

Grieķijas Lauksaimniecības bankai piemēro noregulējumu, un Pirejas banka [Piraeus Bank] iegūst
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visus tās stabilos aktīvus.
2012. gada
5. novembris

Grieķijas parlaments pieņem jaunu fiskālo pasākumu kārtu, kas vajadzīga, lai Grieķija saņemtu
starptautiskās finansiālās palīdzības nākamo daļu. Sociālā nodrošinājuma iemaksas tiek
samazinātas par 1,1 procentpunktu.

2012. gada
11. novembris

Grieķija pieņem 2013. gada budžetu.

2013
2013. gada
11. janvāris

Grieķijas parlaments pieņem jaunus nodokļu pasākumus (uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes
paaugstināšana no 20 % līdz 26 %; jauna iedzīvotāju ienākuma nodokļa reforma, palielinot ar
nodokli neapliekamo daļu; ar nodokli neapliekamās kategorijas likvidēšana attiecībā uz
pašnodarbinātām personām; bērnu nodokļu kredītu aizstāšana ar pabalstiem, kas atkarīgi no
ienākumiem, u. c.).

2013. gada
1. februāris

Alpha Bank iegādājas Emporiki Bank no Credit Agricole.

2013. gada 25. marts

Eurogrupa panāk vienošanos ar Kipru, kas ietver Kipras un Grieķijas vienošanos par Kipras banku
Grieķijas filiāļu nodošanu Pirejas bankai.

2013. gada
28. aprīlis

Parlaments apstiprina likumprojektu par 15 000 darbvietu likvidēšanu valsts sektorā līdz nākamā
gada beigām, ieskaitot 4000 darbvietu 2013. gadā.

2013. gada 24. jūnijs

Grieķijas premjerministrs Antonis Samaras veic izmaiņas valdības sastāvā.

2013. gada 17. jūlijs

Grieķijas parlaments apstiprina jaunus taupības pasākumus, tostarp plānu par tūkstošiem
darbinieku atlaišanu un algu samazināšanu civildienestā.

2014
2014. gada 6. marts

Grieķijas Banka izvirza kapitāla prasības Grieķijas banku sektoram (6,4 miljardi EUR 2013.–
2016. gadā, balstoties uz pamatscenāriju).

2014. gada 7. aprīlis

Grieķijas parlaments par vēl 3,9 procentpunktiem samazina sociālā nodrošinājuma iemaksas.

2014. gada
26. oktobris

ECB publicē tās veiktā 130 Eiropas banku visaptverošā novērtējuma rezultātus.

2014. gada
19. decembris

EFSI programma Grieķijai tiek pagarināta par diviem mēnešiem (līdz 2015. gada 28. februārim).

2014. gada
30. decembris

Nespējot ievēlēt jaunu valsts vadītāju, tiek izsludinātas pirmstermiņa vēlēšanas, kas notiks
2015. gada 25. janvārī.

2015
2015. gada
25. janvāris

Pirmstermiņa vēlēšanās uzvar SYRIZA, iegūstot 36,34 % balsu un 149 no 300 vietām.

2015. gada
27. janvāris

Tiek izveidota koalīcijas valdība.

2015. gada

ECB atceļ atbrīvojumu, kas attiecas uz tiesībām Grieķijas obligācijas izmantot par aizdevuma
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4. februāris

nodrošinājumu.

2015. gada
27. februāris

EFSI programma Grieķijai tiek pagarināta par vēl četriem mēnešiem (līdz 2015. gada 30. jūnijam).

2015. gada 18. jūnijs

Eurogrupas priekšsēdētājs paziņo, ka Grieķijas gūtie panākumi nav pietiekami un ir vajadzīgs jauns
līgums.

2015. gada 22. jūnijs

Grieķijas valdība nosūta jaunu priekšlikumu Eurogrupai.

2015. gada 26. jūnijs

Tiek izsludināts Grieķijas referendums, kas notiks 2015. gada 5. jūlijā.

2015. gada 28. jūnijs

Grieķija slēdz savas bankas un ievieš kapitāla kontroli.

2015. gada 30. jūnijs

Grieķija nespēj atmaksāt 1,5 miljardus EUR Starptautiskajam Valūtas fondam.

2015. gada 5. jūlijs

61,3 % grieķu saka “nē” nolīguma projektam, ko Eurogrupas 2015. gada 25. jūnija sanāksmē
iesniedza iestādes.

2015. gada 6. jūlijs

Atkāpjas finanšu ministrs. Par jauno ministru tiek iecelts Euclid Tsakalotos. Banku
brīvdienas tiek pagarinātas.

2015. gada 8. jūlijs

Grieķija iesniedz oficiālu lūgumu ESM par trešo palīdzības programmu (aizdevumu mehānisma
veidā), kas tiks izmantota, lai izpildītu parādsaistības un nodrošinātu finanšu sistēmas stabilitāti.

2015. gada 13. jūlijs

SVF paziņojums par Grieķijas veicamajiem maksājumiem (456 miljoni EUR). Grieķijas iestādes lūdz
pagarinājumu.

2015. gada 15. jūlijs

Grieķijas parlaments pieņem jaunus nodokļu pasākumus (uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes
paaugstināšana no 26 % līdz 29 %; solidaritātes nodokļa likmes paaugstināšana fizisko personu
gada ienākumiem, kuri pārsniedz 30 000 EUR; PVN standarta likmes piemērošanas jomas
paplašināšana). Atkāpjas vairāki ministri.

2015. gada 16. jūlijs

Eurogrupa piešķir 3 gadu ESM stabilitātes atbalstu Grieķijai.

2015. gada 17. jūlijs

Tiek veiktas izmaiņas valdības sastāvā, nomainot ministrus, kuri noraidīja aizdevuma līgumu.
Padome apstiprina pagaidu aizdevumu Grieķijai 7 miljardu EUR apmērā. Banku brīvdienas beidzas.

2015. gada 20. jūlijs

Parāda atmaksa SVF, ECB un Grieķijas Bankai.

2015. gada
19. augusts

Saprašanās memorands, kurā sīki aprakstīti ar finansiālās palīdzības paketi saistīto ekonomisko
reformu pasākumi un saistības.

Trešā korekciju
programma
2015. gada
14. augusts

Parlaments apstiprina trešo glābšanas pasākumu programmu, ko atbalsta piecas no septiņām
politiskajām partijām.
ESM priekšlikums par noteikumiem attiecībā uz pirmo aizdevuma daļu 26 miljardu EUR apmērā
saskaņā ar finanšu palīdzības līgumu Grieķijai.

2015. gada
19. augusts

ESM valde apstiprina ESM programmu Grieķijai — saprašanās memorandu (SM), kurā sīki
aprakstīti ar finansiālās palīdzības paketi saistīto ekonomisko reformu pasākumi un saistības.

2015. gada

Premjerministrs Alexis Tsipras paziņo par valdības atkāpšanos un izsludina pirmstermiņa
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20. augusts

vēlēšanas, kas notiks 2015. gada 20. septembrī.

2015. gada
27. augusts

Augstākās tiesas priekšsēdētājs dod zvērestu, kļūstot par pagaidu premjerministru.

2015. gada
20. septembris

Grieķijas parlamenta vēlēšanas; tiek izveidota SYRIZA un ANEL koalīcijas valdība.

2015. gada
7. oktobris

Parlaments nobalso par uzticību valdībai ar 155 balsīm “par” un 144 balsīm “pret”.

2015. gada
31. oktobris

Pēc spriedzes testa veikšanas ECB konstatē 14,4 miljardus EUR lielu kapitāla iztrūkumu četrās
lielākajās Grieķijas bankās. Grieķijas Banka arī konstatē 0,7 miljardus EUR lielu kapitāla iztrūkumu
lielākajā mazākas nozīmes bankā.

2015. gada
19. novembris

Lai saņemtu 2 miljardu EUR maksājumu, parlaments ar nelielu balsu vairākumu (153 balsīm)
apstiprina priekšdarbus.

2015. gada
16. decembris

Tiek ieviests Likums Nr. 4354/2015 par INA pārdošanu un apkalpošanu.

2016
2016. gada 8. maijs

Jauna pensiju reforma — jauni noteikumi par ienākuma nodokļiem un sociālā nodrošinājuma
iemaksām.

2016. gada 22. maijs

Vēl vairāk tiek paaugstinātas dažādu netiešo nodokļu likmes. PVN standarta likme tiek
paaugstināta no 23 % līdz 24 %.

2016. gada 23. maijs

SVF sākotnējā Grieķijas parāda atmaksājamības analīze.

2016. gada 9. jūnijs

Pabeigta trešās ekonomikas korekciju programmas pirmā pārskatīšana — izdots atbilstības
ziņojums.

2016. gada 16. jūnijs

Vienošanās par saprašanās memoranda pirmo atjauninājumu kopā ar tehnisko saprašanās
memorandu.

2016. gada 22. jūnijs

ECB atjauno atbrīvojumu, kas attiecas uz Grieķijas obligāciju atbilstību.

2016. gada
10. decembris

Balsojums par 2017. gada budžetu: 152 balsis “par” un 146 balsis “pret”.
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II pielikums
KAPITĀLA KONTROLE
Pēc Kipras (2013. gada marta beigas) Grieķija ir otrā valsts, kas monetārās savienības kontekstā
2015. gada 28. jūnijā ieviesa ierobežojumus attiecībā uz kapitāla brīvu apriti. Atšķirībā no vairākiem
iepriekšējiem gadījumiem, kas galvenokārt bija saistīti ar atbalstu valūtas maiņas kursa stabilitātei
(Islande 2008. gadā, Brazīlija 2009. gadā un Indija 2013. gadā), kapitāla kontrole Grieķijā tika ieviesta,
lai periodā, kad pastāv liela nenoteiktība saistībā ar politiskajām norisēm un iekšzemes
makroekonomikas prognozēm, samazinātu noguldījumu aizplūdi un nodrošinātu iekšzemes finanšu
stabilitāti.
Pēc neveiksmīgajām sarunām par otrās programmas slēgšanu un paziņojuma par referendumu ECB
nolēma turpmāk vairs nepalielināt kopējās ārkārtas likviditātes palīdzības (ĀLP) maksimālo apjomu
Grieķijas bankām, kuras kopš 2014. gada oktobra bija piedzīvojušas “noguldījumu izņemšanu” (bankwalk) (astoņos mēnešos tika izņemti noguldījumi aptuveni 42 miljardu EUR apmērā jeb 26 % no
privātā sektora depozītiem), tas mudināja Grieķijas iestādes izsludināt banku brīvdienas un pēc tam
veikt kapitāla kontroli attiecībā uz noguldījumiem un darījumiem ārvalstīs.
Grieķijas bankas palika slēgtas trīs nedēļas. Šajā periodā klienti ar vienu bankas karti nevarēja izņemt
vairāk par 60 EUR dienā. Visiem darījumiem ar ārvalstu bankām bija vajadzīgs valdības iestādes
iepriekšējs apstiprinājums. Tomēr nebija ierobežojumu iekšzemes darījumiem ar debetkartēm un
kredītkartēm, kā arī naudas izņemšanai ar kartēm, kas izdotas ārpus Grieķijas. 2015. gada 12. jūlija
Eurosamitā tika panākta vienošanās, kas ļāva palielināt ĀLP maksimālo apjomu un pēc tam no jauna
atvērt Grieķijas bankas. Vairāki ierobežojumi tika pakāpeniski atviegloti, un pēdējās izmaiņas tika
veiktas 2016. gada jūlijā.
Kapitāla kontroles ieviešana uzreiz radīja saspringtāku likviditātes situāciju Grieķijas mājsaimniecībām
un uzņēmumiem, kā rezultātā Grieķijas ekonomika pēc pieciem secīgiem pozitīvas izaugsmes
ceturkšņiem atkal piedzīvoja lejupslīdi. Tomēr kopējās saimnieciskās darbības samazinājums izrādījās
mērenāks, nekā iestādes bija sākotnēji paredzējušas (2015. gada reālais IKP: -0,2 %). Mērenāku
lejupslīdi veicināja vairāki iekšējie un ārējie dzinējspēki (piemēram, vienošanās par trešo programmu,
laba tūrisma sezona, banku rekapitalizācijas pabeigšana, naftas cenu kritums un euro devalvācija).
Lielā mērā nostabilizējās arī privātā sektora noguldījumi. Tomēr straujākai noguldījumu atmaksai
būtu bijusi vajadzīga turpmāka būtiska ekonomiskās situācijas novērtējuma rādītāja uzlabošanās.
Avots: Eiropas Parlamenta Ekonomikas pārvaldības atbalsta nodaļa, “Greece’s financial assistance programme” [Finansiālās
palīdzības programma Grieķijai], 2017. gada marts; Eurobank, “One year capital controls in Greece: Impact on the domestic
economy and lessons from the Cypriot experience” [Vienu gadu ilgā kapitāla kontrole Grieķijā: ietekme uz iekšzemes
ekonomiku un atziņas no Kipras pieredzes], 2016. gada 1. augusts.
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III pielikums
TRŪKUMI ATBILSTĪBAS UZRAUDZĪBĀ
Nodokļu sistēma
Nosacījums

SM

Uzraudzība

“Parlaments pieņem tiesību aktus, uz ko uzlabo
nodokļu administrēšanas un kontroles efektivitāti,
īstenojot Eiropas Komisijas un SVF sniegtos
ieteikumus. Proti, tas ievieš efektīvu projektu
vadības kārtību (tostarp stingru Finanšu ministrijas
pārraudzību un darba grupas), ar ko īstenot
nodokļu nemaksāšanas novēršanas plānu, lai
atjaunotu nodokļu disciplīnu (..).”

1. programma,
sākotnējais SM

“(..) lai atjaunotu nodokļu disciplīnu: (..)
reorganizējot lielo nodokļu maksātāju nodaļu,
kuras uzmanības centrā ir lielāko ieņēmumu
ieguldītāju atbilstība;”

1. programma,
sākotnējais SM

“Valdība turpina darbu pie nekustamā īpašuma
kadastrālās vērtības pārskatīšanas standarta
procedūras, lai to labāk saskaņotu ar tirgus cenām,
kas būs spēkā, uzliekot nodokļus ienākumiem no
kapitāla attiecībā uz 2016. fiskālo gadu, un izdod
ziņojumu par darba izpildi un sīki izstrādātu grafiku
(2013. gada septembris).”
Priekšdarbi nodokļu jomā.

2. programma,
3. pārskatīšana

Nosacījums tika apzīmēts kā “daļēji
ievērots” kopā ar vēl vienu
nosacījumu (1. programmas
2. pārskatīšana), bet nav skaidrs, kas
nav ievērots (piemēram, nav
novērtējuma par pieņemtajiem
tiesību aktiem, par darba grupām).
Novērtējuma pamatojumā ir minēti
fakti, uz kuriem šis nosacījums
neattiecas.
Nosacījums tika apzīmēts kā
“ievērots” (1. programmas
2. pārskatīšana), lai gan patiesībā tā
nebija: saskaņā ar pārskatītā SM
jaunajiem nosacījumiem tas bija
jāīsteno.
Atbilstība nosacījumam netika
novērtēta (2. programmas
4. pārskatīšanā to norādīja kā
“nepiemēro”).

68 nosacījumi nodokļu jomā.

2. programma,
sākotnējā un
1. pārskatīšana
2. programma,
4. pārskatīšana

Atbilstība netika novērtēta.
Atbilstība netika novērtēta.

“Saistībā ar izdevumu parādu nokārtošanu un
nodokļu atmaksu nosacījumi, kas valdības
struktūrai jāizpilda, lai varētu izmaksāt šim mērķim
vajadzīgos līdzekļus, attiecībā uz izdevumu
parādiem ietvers: i) pilnībā funkcionējoša saistību
reģistra izveidi un ii) konsekventu datu sniegšanu
par saistībām, maksājumiem un parādiem vismaz
trīs mēnešu garumā (divi mēneši EOPYY); attiecībā
uz izdevumu parādiem un nodokļu atmaksu: iii)
prasījumu pārbaudi.”

2. programma,
2. pārskatīšana

Noteiktajā termiņā atbilstība netika
novērtēta (2. programmas
2. pārskatīšana), un uzraudzība pēc
tam netika veikta.

Atsevišķi līdz jūnija beigām tiks pieņemts jauns
tiesību akts par nodokļu uzlikšanu nekustamajam
īpašumam, kas stāsies spēkā no 2014. gada.
Jaunais nekustamā īpašuma nodokļa režīms, kas
apvienos vairākus, šobrīd atsevišķus nodokļus, tiks

2. programma,
2. pārskatīšana

Šis priekšdarbs tika norādīts kā
“ievērots” 1. programmas
2. pārskatīšanā, lai gan patiesībā tā
nebija, jo vienotais īpašuma
nodoklis (ENFIA) ar likumu
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veidots ar neitrālu ietekmi uz budžetu, nodrošinot
gada ieņēmumus vismaz 2,7 miljardu EUR apmērā.

Valdība sagatavos nodokļu reformu, kuras mērķis
ir vienkāršot nodokļu sistēmu, likvidēt izņēmumus
un preferenciālus režīmus, tādējādi paplašinot
nodokļu bāzes, un dot iespēju līdz ar nodokļu
ieņēmumu pieaugumu pakāpeniski samazināt
nodokļu likmes. Šī reforma attiecas uz iedzīvotāju
ienākuma nodokli un uzņēmumu ienākuma
nodokli. Reforma tiks pieņemta 2012. gada
decembrī un stāsies spēkā 2013. gadā.

2. programma,
1. pārskatīšana

“Valdība (..) pieņems tiesību aktus, lai ieviestu
jaunu ienākuma nodokļa kodeksu, kas vienkāršos
spēkā esošos tiesību aktus, uzlabos to
pārredzamību un novērsīs neskaidrības, vienlaikus
atvieglojot administrēšanu, veicinot nodokļu
saistību izpildi un nodrošinot stabilākus
ieņēmumus visā ciklā. Jaunais ienākuma nodokļa
kodekss samazinās informācijas sniegšanas
prasības nodokļu maksātājiem, kuri nodokļus
maksā ienākumu gūšanas brīdī, un tiem, kuri gūst
ienākumus no ieguldījumiem, nostiprinās
uzņēmumu pārrobežu apvienošanas un
reorganizācijas noteikumus un ieviesīs nodokļu
apiešanas novēršanas noteikumus, lai cīnītos pret
nodokļu apiešanu starptautiskā mērogā;”
“Iestādes (..) ii) iesniedz plānu, lai maksājumus
skaidrā naudā un ar čeku nodokļu iestādēs aizstātu
ar bankas pārskaitījumiem (2013. gada jūlijs);” (SM
trešais atjauninājums, otrā programma).

2. programma,
3. pārskatīšana

(Nr. 4223) tika pieņemts 2013. gada
decembrī, pamatojoties uz papildu
nosacījumu SM trešajā
atjauninājumā: “Valdība pieņems
tiesību aktu par īpašuma nodokļa
režīmu, kas stāsies spēkā
2014. gadā.”
2. programmas 2. pārskatīšanā šis
nosacījums tika apzīmēts kā
“ievērots”, lai gan tā nebija
(2013. gada janvāra Likums
Nr. 4110 ietvēra izmaiņas tikai
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
parametros). Līdzīgs nosacījums tika
ietverts arī nākamajos (otrajā un
trešajā) SM atjauninājumos:
“Iestādes pieņems vienotu un
vienkāršotu ienākuma nodokļa
kodeksu”.
Par jauno ienākuma nodokļa
kodeksu tika nobalsots 2013. gada
jūlijā kā par SM trešā atjauninājuma
priekšdarbu (Likums Nr. 4172/2013).
3. pārskatīšanā nosacījums tika
uzskatīts par “ievērotu” (tika
pieņemts Likums Nr. 4172/2013).
Tomēr likums netika īstenots, jo
iestādēm bija vajadzīgs laiks, lai
pieņemtu īstenošanas noteikumus.

2. programma,
4. pārskatīšana

Lai gan termiņš bija 2013. gada jūlijs,
nosacījums tika novērtēts kā
“ievērots” ar deviņu mēnešu
nokavēšanos 2014. gada aprīlī
(2. programmas 4. pārskatīšana).

Nosacījums

SM

Uzraudzība

Pēc dialoga ar sociālajiem partneriem valdība
pieņem tiesību aktus par minimālo algu, lai riska
grupām, piemēram, jauniešiem un ilgstošiem
bezdarbniekiem, ieviestu atalgojumu zem
minimālās algas līmeņa un lai veiktu pasākumus,

1. programma,
sākotnējais SM

Prasība ieviest atalgojumu zem
minimālās algas līmeņa gados
jauniem darba ņēmējiem patiešām
tika izpildīta. Tomēr nav pierādījumu
par minimālās algas iesaldēšanu uz

Darbaspēks
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kas nodrošina, ka pašreizējais minimālās algas
līmenis nominālā izteiksmē tiek saglabāts trīs
gadus.

trim gadiem un par algas, kas
zemāka par minimālo, ieviešanu
ilgstošiem bezdarbniekiem. Pirmās
pārskatīšanas laikā 2010. gada
augustā nosacījumu izpildes termiņš
vēl nebija pienācis, tomēr tie arī
netika atkārtoti ietverti un novērtēti
nākamajā SM.
2014. gadā (saskaņā ar 8. aprīļa
Likumu Nr. 4254/2014) tika
samazināta piemaksa pie minimālās
algas ilgstošiem bezdarbniekiem,
tomēr šo pasākumu nevar uzskatīt
par atbilstošu programmas prasībai
ieviest atalgojumu zem minimālās
algas līmeņa.
Atbilstības statuss ir “daļēji
ievērots”, lai gan īpašie uzņēmuma
līmeņa koplīgumi tika izmantoti
minimāli un dati bija nepilnīgi
(sk. 76. punktu). Turklāt netika
sagatavots ziņojums (vienīgais
faktiskais “iznākums”, kas paredzēts
šajā SM nosacījumā), un nebija
pierādījumu, ka tas tiktu izdarīts,
veicot turpmākās pārskatīšanas.

Valdība veicina, uzrauga un novērtē jaunu, īpašu
uzņēmuma līmeņa koplīgumu īstenošanu. Tā
nodrošina to, ka šiem līgumiem nav
nekādu formālu vai faktisku šķēršļu un ka tie palīdz
uzlabot uzņēmumu spēju pielāgoties tirgus
apstākļiem, lai radītu un saglabātu darbvietas un
uzlabotu uzņēmumu konkurētspēju, algu izmaiņas
pielāgojot produktivitātes izmaiņām uzņēmuma
līmenī. Par veikto novērtējumu valdība sniedz
ziņojumu. Jebkādi citi grozījumi likumā par nozaru
koplīgumu slēgšanu tiek pieņemti līdz 2011. gada
jūlija beigām.

1. programma,
5. pārskatīšana

Valdība pārskata minimālās algas likmju sistēmas
pašreizējo struktūru, lai, iespējams, padarītu to
vienkāršāku un efektīvāku, tādējādi veicinot
nodarbināmību un apkarojot bezdarbu, un
paaugstinātu ekonomikas konkurētspēju.

2. programma,
4. pārskatīšana

2. programmas 4. pārskatīšanā
nosacījums tika norādīts kā “nav
ievērots”; tas tika īstenots
2014. gada aprīlī, bet tam nekad
netika veikts formālās atbilstības
novērtējums.

Nosacījums

SM

Uzraudzība

Valdība veic pasākumus saskaņā ar ES konkurences
noteikumiem, lai pieņemtu pasākumus, kas veicina
PPP izveidi.

1. programma,
1. pārskatīšana

Valdība veic pasākumus saskaņā ar ES konkurences
noteikumiem, lai stiprinātu eksporta veicināšanas
politiku.

1. programma,
3. pārskatīšana

Atbilstības novērtējums netika
veikts. Nosacījums tika atkārtoti
ietverts 1. pārskatīšanā, bet vēlāk
pārtraukts.
Atbilstības statuss ir nenoteikts, jo
nav skaidrs, vai statuss “ievērots”
attiecas tikai uz ieguldījumu tiesību
aktu pieņemšanu vai ietver arī
eksporta veicināšanas politiku.
Turklāt eksporta veicināšana atkal

Uzņēmējdarbības vide
Eksporta veicināšana
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parādās trešajā EKP ar termiņu
2015. gada decembrī.
2016. gada jūnija papildu saprašanās
memorandā nosacījums ir atkal
atlikts līdz 2016. gada maijam.
Nosacījums netika izpildīts.

Valdība veic padziļinātu novērtējumu par visām
pētniecības, attīstības un inovācijas darbībām,
tostarp dažādās darbības programmās, lai
pielāgotu valsts stratēģiju.

1. programma,
3. pārskatīšana

Valdība izveido ārējo konsultatīvo padomi, ko
finansē no 7. pētniecības un attīstības
programmas, lai apsvērtu, kā veicināt inovāciju,
stiprināt saikni starp publiski finansēto pētniecību
un Grieķijas rūpniecību un sekmēt reģionālo
rūpniecības kopu attīstību.

1. programma,
3. pārskatīšana

Atbilstības statuss ir nenoteikts.
Pārskatītajā programmā ir norādīts,
ka nosacījums ir “ievērots”, tomēr
tiek aicināts pabeigt ārējās
konsultatīvās padomes izveidi.
Ceturtajā pārskatītajā programmā
trīs nosacījumi, ieskaitot šo, ir
norādīti kā “nav ievēroti”.
Tomēr teikuma pēdējā daļa (t. i.,
“saskaņā ar valdības teikto”) liek
domāt, ka novērtējums nav
atbilstošs.

Nosacījums

SM

Uzraudzība

Pārskatīt privātā sektora bankrota tiesības, lai
nodrošinātu atbilstību ECB apsvērumiem.

1. programma,
1. pārskatīšana

Grieķijas Banka (GB) un valdība nodrošina, ka
Grieķijas Finanšu stabilitātes fonds (HFSF) darbojas
pilnā apmērā.

1. programma,
2. pārskatīšana

Ņemot vērā fiskālās konsolidācijas kopējos
centienus, GB apņemas samazināt savu darbinieku
atalgojumu.

1. programma,
2. pārskatīšana

1. pārskatīšanā nosacījums tika
novērtēts kā “notiekošs”, bet pēc
tam nekāda uzraudzība netika veikta
un atbilstības novērtējums joprojām
nav skaidrs.
2. pārskatīšanā nosacījums tika
apzīmēts kā noteiktajā termiņā
“daļēji ievērots”. Pēdējais
novērtējums tika veikts
5. pārskatīšanā, konstatējot
problēmas ar personāla
nodrošinājumu. Pēc tam nekāds
turpmāks novērtējums vairs netika
veikts, tāpēc atbilstības statuss
joprojām nav skaidrs.
Pirmā SM 2. un 5. pārskatīšanā
nosacījums tika novērtēts kā “daļēji
ievērots”. Šis nosacījums tika
ietverts arī otrajā SM, bet turpmāka
uzraudzība netika veikta.
Tāpēc atbilstības statuss joprojām
nav skaidrs.

Finanšu nozares reformas
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Pamatojoties uz Eiropas Banku uzraudzītāju
komitejas 2010. gada jūlijā veikto spriedzes testu
rezultātiem, banka, kas testu neizturēja, GB
pastiprinātā uzraudzībā īsteno pagaidu
pārstrukturēšanas pasākumus.
Valdība šai bankai sniedz visu iespējamo atbalstu
un nodrošina, ka tā izpilda prasību par
pārstrukturēšanas plāna īstenošanu saskaņā ar
ES noteikumiem par valsts atbalstu, tostarp
ievērojot tā iesniegšanas termiņu — 2010. gada
1. oktobri.
Valdība iesniedz apspriešanai tiesību aktus,
saskaņā ar kuriem visu reģistrēto banku
darbiniekiem neatkarīgi no tā, kam pieder banka,
tiek piešķirts vienāds privātā sektora statuss.

1. programma,
2. pārskatīšana

2. pārskatīšanā nosacījums tika
novērtēts kā “daļēji
ievērots/notiekošs”.
Pirmā SM 3. pārskatīšanā
nosacījuma izpildes uzraudzība vairs
netika veikta, lai gan tas tika
norādīts tikai kā “daļēji ievērots” un
novērtēšana joprojām turpinājās.

1. programma,
4. pārskatīšana

Atbalstot bankas to centienos pārstrukturēt
darbības, valdība veic pasākumus, lai ierobežotu
prēmijas un likvidētu tā dēvēto “bilances prēmiju”,
vai citus līdzvērtīgus pasākumus.

1. programma,
5. pārskatīšana

Pirmā SM 4. un 5. pārskatīšanā
nosacījums tika norādīts kā “nav
ievērots”. Pēc tam nekāda
uzraudzība vairs netika veikta.
Tāpēc atbilstības statuss nav skaidrs.
4. un 5. pārskatīšanā nosacījums tika
norādīts kā “nav ievērots”; vēlāk
nekāda uzraudzība vairs netika
veikta.
Tāpēc atbilstības statuss nav skaidrs.

Darbiniekus ar vajadzīgajām specializētajām
prasmēm GB pārceļ uz uzraudzības nodaļu. Tā arī
apsvērs iespēju lūgt ilgtermiņa tehniskās palīdzības
resursus no citām Eiropas uzraudzības iestādēm.

1. programma,
5. pārskatīšana

GB pieprasīs, lai bankas, kuru kapitāla bāze vairs
neatbilst regulatīvajām prasībām, īstenotu
atbilstošus pasākumus, iepludinot kapitālu vai
veicot pārstrukturēšanu. Ja tas ietvers citu vietējo
finanšu iestāžu līdzdalību, GB sniegs finansiālās
ietekmes analīzi un juridisku atzinumu.

1. programma,
5. pārskatīšana

5. pārskatīšanā nosacījums tika
apzīmēts kā “daļēji ievērots”, bet
otrajā SM tā uzraudzība vairs netika
veikta.
Tāpēc atbilstības statuss nav skaidrs.
5. pārskatīšanā nosacījums tika
apzīmēts kā “daļēji ievērots”.
Procedūru ilguma un sarežģītības
dēļ noteikto termiņu nebija
iespējams ievērot.
Tomēr otrajā SM nosacījuma izpilde
netika uzraudzīta.

Nosacījums

SM

Uzraudzība

Valdība pieņem tiesību aktu, kas ierobežo
darbinieku pieņemšanu darbā visā vispārējās
valdības sektorā, piemērojot noteikumu par ne
vairāk kā vienu jaunu darbinieku uz pieciem
aizejošiem darbiniekiem, bez izņēmumiem pa
nozarēm.

1. programma,
2. pārskatīšana

Lai gan nosacījums tika novērtēts kā
“ievērots”, tas ietvēra vairākus
apakšnosacījumus, kuri netika
ievēroti. Programmas novērtējumā
visi apakšnosacījumi nav pietiekami
aplūkoti. Saskaņā ar Likumu
Nr. 3899/2010 valdībai, pieņemot
darbiniekus 2011.–2013. gadā, ir
jāievēro noteikums par ne vairāk kā
vienu jaunu darbinieku uz pieciem
aizejošiem darbiniekiem. Tomēr
visaptveroša cilvēkresursu plāna
joprojām nav. Arī tas, ka regulāri un
savlaicīgi netiek vākti dati par

Valsts pārvaldes reformas

Saskaņā ar šo noteikumu valdība sagatavo
cilvēkresursu plānu.
Noteikums attiecas arī uz darbiniekiem, kas
pārstrukturēšanas procesā pārcelti no valsts
uzņēmumiem uz valsts struktūrām.
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Finanšu ministrija kopā ar Iekšlietu ministriju
pabeidz veidot vienoto maksājumu iestādi, kas veic
algu izmaksu valsts sektorā.
Finanšu ministrija kopā ar vienoto maksājumu
iestādi sagatavo ziņojumu (kas jāpublicē līdz
2011. gada janvāra beigām) par atalgojuma
struktūru un līmeņiem un darbinieku skaitu un
dinamiku vispārējās valdības sektorā.
Šajā ziņojumā ir izklāstīti plāni attiecībā uz
cilvēkresursu sadali valsts sektorā laikposmā līdz
2013. gadam.
Tajā ir aprakstīti plāni kvalificētus darbiniekus
pārcelt uz nodokļu iestādi, Galveno grāmatvedības
iestādi, darba inspekciju, regulatoriem un Grieķijas
Konkurences komisiju.

Balstīts uz revīzijā ietverto nosacījumu izlasi.

1. programma,
2. pārskatīšana

personāla maiņu (darba attiecību
uzsākšana, izbeigšana un
pārcelšana), nozīmē to, ka
noteikuma izpildi nav iespējams
uzraudzīt.
Šis nosacījums ietvēra vairākus
apakšnosacījumus. Programmas
novērtējumā visi apakšnosacījumi
nav pietiekami aplūkoti. Ziņojuma
projektā ir sniegta algu analīze un
nodarbinātības dati valsts sektorā.
Tomēr tajā nav ietverti plāni
attiecībā uz cilvēkresursu sadali
valsts sektorā laikposmā līdz
2013. gadam.
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IV pielikums
NODOKĻU REFORMAS
A daļa. Datu iztrūkumi
Joma

Piezīmes

Nodokļu uzlikšana
īpašumiem

Dati par nodokļu ieņēmumiem pirmās programmas laikā nebija pietiekami detalizēti: Komisija
uzraudzības ziņojumos nenorādīja uz problēmām ar nekustamā īpašuma nodokļa (FAP) iekasēšanu,
lai gan 2011.–2012. gadā tas būtībā netika iekasēts.

Nodokļu uzlikšana
iedzīvotāju
ienākumam

Saskaņā ar ienākuma nodokļa reformu specifikāciju bija vajadzīgas detalizētas datu kopas par
iedzīvotāju ienākumu sadali, bet pirmās programmas laikā tās nebija pieejamas.

Nodokļu atmaksas
prasības

Nodokļu atmaksas prasību uzraudzība pirmo reizi tika pieprasīta otrās programmas ekonomikas un
finanšu politikas memoranda (EFPM) pirmajā atjauninājumā. Nav skaidrs, kāpēc dati netika
pieprasīti jau pirmās programmas laikā, lai gan neizpildītās nodokļu atmaksas prasības parasti ir risks
palīdzības programmās. Otrās programmas laikā bija vērojama regulāra neatbilstība starp izmaiņām
paziņoto prasību atlikumos un plūsmās.

Izvairīšanās no
nodokļu
maksāšanas

Programmās nebija paredzēta to datu regulāra vākšana, kas vajadzīgi, lai novērtētu izvairīšanos no
nodokļu maksāšanas, vai nodokļu iztrūkumu uzraudzība attiecībā uz dažādiem nodokļiem un
ekonomikas nozarēm, kas tika norādītas kā salīdzinoši lielas problēmas pirmskrīzes periodā. Netika
uzraudzītas aplēses par nedeklarētā darba ietekmi uz ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa un sociālā nodrošinājuma iemaksām. Tāpat netika analizēti dati par Darba inspekcijas
veikumu nedeklarētā darba jomā.

Nodokļu parādi

Nodokļu parādi tika uzraudzīti no otrās programmas, bet rādītāji jau no sākuma netika skaidri
noteikti. Dati un mērķi attiecās tikai uz nodokļu parādu iekasēšanu, bet nodokļu parādu uzkrājums
netika noteikts, uzraudzīts vai izvirzīts par mērķi. Tas nebija savienojams ar faktu, ka nodokļu parādi
abu programmu laikā pastāvīgi pieauga.
Turklāt programmu laikā netika uzraudzīts parāds sociālā nodrošinājuma jomā.

Darbības rādītāji
attiecībā uz
nodokļu
administrēšanu

Pirmās programmas laikā darbības rādītāji attiecībā uz nodokļu administrēšanu netika noteikti.
Otrās programmas laikā tika ieviesti iznākuma rādītāji (piemēram, nodokļu pārbaužu skaits), bet
tikai attiecībā uz nodokļu administrēšanu, tādējādi neņemot vērā sociālās nodrošināšanas fondus.
ESAO publicēja rādītājus attiecībā uz nodokļu administrēšanas efektivitāti (“Nodokļu administrēšana
2015”), bet šajā ziņojumā nebija pieejami dati par Grieķiju (piemēram, ar izdevumiem un personālu
saistītie rādītāji, iekasēšanas izmaksu rādītāji, algu izmaksu attiecība pret administratīvajām
izmaksām, personāla mainība/atbiruma līmenis u. c.). Programmu laikā Komisija neuzraudzīja un
neapkopoja rādītājus attiecībā uz nodokļu administrēšanu vai sociālās nodrošināšanas fondiem.
Galvenie darbības rādītāji, ko ar otrās programmas atbalstu ieviesa nodokļu iestādes, nebija
saskaņoti ar šiem rādītājiem.

B daļa. Nodokļu politikas nestabilitāte
Pārredzamu, vienkāršu un stabilu nodokļu sistēmu parasti uzskata par svarīgu līdzekli, lai veicinātu
ieguldījumus. Nestabilā nodokļu politika ietekmēja visus galvenos nodokļu veidus Grieķijā: izmaiņas
PVN likmju piemērošanā un to atcelšanu (sk. 1. tabulu), izmaiņas uzņēmumu ienākuma nodokļa
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likmēs, nodokļu uzlikšanu īpašumam un ieguldījumiem, kā arī nodarbinātajam un pašnodarbinātajam
darbaspēkam. Piemēram, uzņēmumu ienākuma nodokļa likme 2010. gadā tika samazināta no 25 % līdz
24 % un 2011. gadā līdz 20 %, bet 2013. gadā tā tika paaugstināta līdz 26 % un 2015. gadā — 29 %.
ESAO un Komisijas dati rāda arī to, ka nodokļu īpatsvars viena darbinieka izmaksās līdz 2012. gadam
pieauga un 2015. gadā atgriezās 2009. gada līmenī ar ekonomiskajiem mērķiem, kuru iespējamā
ietekme uz darba tirgu bija neskaidra. Proti, sociālo iemaksu likmes un ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
neapliekamā daļa tika palielināta un pēc tam samazināta.
Nestabilitāti nodokļu politikā radīja arī daudzās reformas attiecībā uz apliekamā ienākuma noteikšanu,
grāmatvedību, nodokļu revīzijām, sodiem u. c. Piemēram, pirmā programma atbalstīja vienotu nodokļa
režīmu iedzīvotāju ienākuma avotiem, bet otrās programmas virziens bija pretējs. Gan nodokļu
procedūras, gan arī grāmatvedības un uzskaites kodekss pirmās un otrās programmas laikā tika
pakļauti izmaiņām. Bijušais ienākuma nodokļa kodekss (Likums Nr. 2238/1994) programmu
īstenošanas laikā (2010.–2014. gadā) tika grozīts 425 reizes ar 34 likumiem. Kad 2013. gadā tika
pieņemts jaunais ienākuma nodokļa kodekss (Likums Nr. 4172/2013), iepriekšējais netika atcelts, radot
pagaidu juridiskās nenoteiktības situāciju nodokļu maksātājiem. Jaunā ienākuma nodokļa kodeksa
pieņemšana bija SM prasība. Arī tas 2013.–2014. gadā tika 111 reizes grozīts ar 20 likumiem.
“Globālās konkurētspējas ziņojumā 2015.–2016. gadam” Grieķija tika ierindota 136. vietā no 140,
ņemot vērā nodokļu sistēmas ietekmi uz ieguldījumu stimuliem.
1. tabula. Galvenās izmaiņas PVN likmēs (2010.–2015. gads)
Ieviešanas datums
2010. gada
15. marts

Izmaiņas
PVN likmes tika paaugstinātas no 19 %, 9 % un 4,5 % līdz attiecīgi 21 %, 10 % un 5 %.
Likmes noteiktām salām tika paaugstinātas no 3 %, 6 % un 13 % līdz attiecīgi 4 %, 7 % un
15 %.

2010. gada 1. jūlijs

PVN likmes tika paaugstinātas līdz 23 %, 11 % un 5,5 %. No nodokļa atbrīvotajiem
juridiskajiem, privātās veselības aprūpes un kultūras pakalpojumiem, kurus sniedz
privātais sektors, tika piemērota standarta likme. Likmes noteiktām salām tika
paaugstinātas līdz 4 %, 8 % un 16 %.

2011. gada
1. janvāris

Samazinātās likmes tika atkal paaugstinātas līdz 13 % un 6,5 %. Likme viesnīcu
pakalpojumiem un zālēm mainījās no 13 % uz 6,5 % (tas bija šķērslis mērķim paplašināt
standarta likmes bāzi).

2011. gada
1. septembris

Likme bezalkoholiskajiem dzērieniem, restorāniem, kafejnīcām, līdzņemšanai
paredzētajiem un gatavajiem ēdieniem lielveikalos tika paaugstināta no 13 % līdz 23 %.
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2013. gada
1. augusts

Likme bezalkoholiskajiem dzērieniem, restorāniem, kafejnīcām, līdzņemšanai
paredzētajiem un gatavajiem ēdieniem lielveikalos tika samazināta no 23 % līdz 13 %
(atceļot iepriekš veiktu pasākumu).

2015. gada
20. jūlijs

Likme pasažieru pārvadājumiem, bezalkoholiskajiem dzērieniem, restorāniem,
kafejnīcām, līdzņemšanai paredzētajiem un gatavajiem ēdieniem lielveikalos tika
paaugstināta no 13 % līdz 23 % (tas ietvēra iepriekš veiktā pasākuma atcelšanu).

2015. gada
1. oktobris

Likme viesnīcu pakalpojumiem tika paaugstināta no 6,5 % līdz 13 % (atceļot iepriekš
veiktu pasākumu). Likmes noteiktām salām tika paaugstinātas līdz kontinentālās daļas
likmēm.

C daļa. Nereālu izpildes termiņu piemēri
Nosacījums

Piezīmes

“Valdība pārtrauc nodokļu iestādēs pieņemt
maksājumus skaidrā naudā un ar čeku, tos
aizstājot ar bankas pārskaitījumiem, lai
darbiniekiem nodrošinātu vairāk laika veikt
darbības ar lielāku pievienoto vērtību (revīziju,
nodokļu iekasēšanu un konsultācijas nodokļu
maksātājiem); [2012. gada 2. ceturksnis]”
(sākotnējais SM, otrā programma).

IT projekts nevarēja reāli sasniegt trīs mēnešu mērķi. Termiņš tika
pagarināts SM pirmajā atjauninājumā (līdz 2012. gada decembrim) un SM
otrajā atjauninājumā (līdz 2013. gada jūnijam). SM trešajā atjauninājumā
nosacījums tika mainīts, izvirzot prasību izstrādāt plānu vajadzīgo
elektronisko līdzekļu ieviešanai. Līdz 2014. gada beigām projekts nebija
pabeigts.

“Valdība turpina centralizēt un apvienot
nodokļu iestādes; 200 vietējās nodokļu
iestādes, kas atzītas par neefektīvām, līdz
2012. gada beigām tiks slēgtas” (sākotnējais
SM, otrā programma).

Termiņš tika vairākkārt pagarināts: no 2012. gada beigām līdz 2013. gada
jūnijam (SM pirmais atjauninājums) un tad līdz 2013. gada septembrim (SM
otrais atjauninājums). Nosacījums tika beidzot izpildīts 2013. gada
septembrī. Projekts netika iepriekš pietiekami sagatavots (attiecīgo nodokļu
iestāžu skaits tika palielināts no 90 (sākotnējais nosacījums) līdz 140 un,
visbeidzot, 120), kas arī izskaidro kavēšanos.

“Parlaments pieņem tiesību aktus, uz ko uzlabo
nodokļu administrēšanas un kontroles
efektivitāti, īstenojot Eiropas Komisijas un SVF
sniegtos ieteikumus” (sākotnējais SM, pirmā
programma).

Šis nosacījums tika balstīts uz 2010. gada maija SVF tehniskās palīdzības
misijas ieteikumiem par nodokļu administrēšanu. Tomēr nosacījums uz
šiem ieteikumiem netika balstīts pilnībā: ieteiktais īstermiņa plāna
īstenošanas termiņš bija 12–18 mēneši, kamēr nosacījumā izvirzītais
termiņš bija nereāls — tikai 3–4 mēneši.

D daļa. Programmu kvantitatīvie rādītāji attiecībā uz nodokļu administrēšanu
12.2011. 12.2012. 12.2013. 12.2014. 12.2015.
Nodokļu parādu iekasēšana iepriekšējā gada beigās
(miljoni EUR)
Kārtējā gadā uzkrāto jauno parādu iekasēšanas līmenis
Jaunas lielo nodokļu maksātāju pilna tvēruma revīzijas
Jaunas lielo nodokļu maksātāju pagaidu revīzijas
Jaunajās lielo nodokļu maksātāju pilna tvēruma
revīzijās novērtēto nodokļu ieņēmumu iekasēšanas
līmenis attiecīgajā gadā

946

1099

1518

1561

1641

44

11 %
76
271

19 %
324
590

15 %
411
446

17 %
409
105

65 %

55 %

11 %

13 %
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Jaunajās lielo nodokļu maksātāju pagaidu revīzijās
novērtēto nodokļu ieņēmumu iekasēšanas līmenis
attiecīgajā gadā
Jaunas pašnodarbināto personu un personu ar augstu
ienākumu līmeni uz risku balstītas revīzijas
Jaunajās pašnodarbināto personu un personu ar augstu
ienākumu līmeni revīzijās novērtēto nodokļu
ieņēmumu iekasēšanas līmenis attiecīgajā gadā
Nodokļu iekasēšanas biroju vadītāju aktīvu revīzija
Nodokļu revidentu aktīvu revīzija

404

49 %

55 %

29 %

72 %

444

454

693

488

78 %

22 %
54
72

26 %
104
108

15 %
52
74

Avots: tehniskā saprašanās memoranda ziņojumi un Grieķijas Valsts ieņēmumu ģenerālsekretariāta darbības pārskati par
2014. un 2015. gadu.
Mērķis sasniegts

Mērķis nav sasniegts

Mērķis nav izvirzīts
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V pielikums
FINANSĒJUMA DEFICĪTA METODIKAS ATTĪSTĪBA
Pirmā programma
Trūkumi
Elementi, kas netika
ņemti vērā sākotnējā
aprēķinā:
- ārējais deficīts,
- rezerve
neparedzētiem
izdevumiem,
- ar valsts garantijām
saistītie riski (ņemti
vērā tikai netieši
primārās bilances
prognozē).

Attīstība
Komisija 2011. gada jūlijā
valdības finansējuma
vajadzību aprēķinā ietvēra
jaunus elementus:
- skaidras naudas deficīta
korekciju,
- skaidras naudas rezervi,
- nokavēto maksājumu
nokārtošanu.

Otrā programma
Trūkumi
Finansējuma deficīta
aprēķinā tika ņemti vērā
tikai divi no trim oficiālā
sektora iesaistes
elementiem (Grieķijas
aizdevumu mehānisma
drošības rezerves
samazināšana un
eurozonas centrālo banku
apņemšanās nodot
Grieķijai ienākumus, kas
gūti no to turējumā
esošām Grieķijas
obligācijām).
Finansējuma deficīta
aprēķinā netika
atspoguļots lēmums gūt
peļņu vērtspapīru tirgus
programmā.

Neatbilstība starp
finansēšanas
nosacījumiem
(termiņi), kas aprakstīti
programmas
dokumentā, un
finansējuma deficīta
aprēķinu.

Visas programmas laikā
veiktie finansējuma
deficīta aprēķini
neatspoguļoja iedalījumu
pēc katra mehānisma
ieguldījuma kopējā
finansējumā.

Attīstība
Ņemti vērā jauni
elementi:
- ieguldījuma maksājums
ESM kapitālā,
- īstermiņa parāda
samazināšana (ar
oficiālajiem līdzekļiem),
- PSI izmaksu
finansēšana (naudas
plūsmas princips un
uzkrāšanas princips),
- attiecībā uz
finansējumu — līdzekļi,
kas rodas no oficiālā
sektora papildu
iesaistes.

Valsts uzņēmumu parāds
tika konsolidēts
vispārējās valdības
parādā.

Aprēķins netika balstīts
uz konsolidēto
vispārējās valdības
parādu (netika
pienācīgi ņemtas vērā
apakšstruktūras).

Naudas deficīta skaidrs
sadalījums starp aplēsto
primāro naudas deficītu
un procentu
maksājumiem.

Paļaušanās uz EKS
deficītu (kas balstīts uz
uzkrājumiem).

Pielāgošana deficītam,
kas balstīts uz skaidru
naudu un ir piemērotāks,
lai aprēķinātu
finansējuma deficītu.
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VI pielikums
MAKROEKONOMIKAS PROGNOŽU PRECIZITĀTE
2010
Fakti
ski
(%)

IKP

Privātais
patēriņš

Valsts patēriņš

Ieguldījumi

Eksports

Imports

SPCI

IKP deflators

Bezdarbs
(nacionālo kontu
dati)

1.
EKP
2.
EKP
1.
EKP
2.
EKP
1.
EKP
2.
EKP
1.
EKP
2.
EKP
1.
EKP
2.
EKP
1.
EKP
2.
EKP
1.
EKP
2.
EKP
1.
EKP
2.
EKP
1.
EKP
2.
EKP

-5,5

2011

Prog
noze
(%)

Star
pība
(p.p.
)

-4,0

-1,5

-3,8

-8,2

Star
pība
(p.p.
)

-2,6

-6,5

-4,5

4,0

-7,3

1,0
-6,0

-7,0

-13,5

-20,5

1,5

3,4

4,9

-23,5

6,1

-6,1

0,0

-10,3

1,9

1,2

6,9

2,8

-9,4

3,1

-0,5

0,7

-6,6

-0,4

-0,5

0,0

-2,8

3,5

-9,1

1,0

1,3
-0,4

14,7
16,7

Star
pība
(p.p.
)

1,1

-8,4

-4,7

-2,6

1,0

-9,0

2,0
23,0

Fakti
ski
(%)

-3,2

2014

Prog
noze
(%)

Star
pība
(p.p.
)

2,1

-5,3

0,0

-3,2

1,1

-3,4

-2,3
-5,7

-2,3

-6,0

0,0

-11,0

5,0

-2,6

-20,9

-6,2

-17,3

5,7

-4,5

1,2

0,8

12,0

-7,3

2013

Prog
noze
(%)

-8,0

-8,0

-12,0

Fakti
ski
(%)

-5,2

-7,0

-19,3

12,0

2012

Prog
noze
(%)

-9,7

-4,2

4,7

-9,1

-2,7

-6,5

-3,4

Fakti
ski
(%)

-6,5

-9,4

-2,0

-1,5

-7,6

-5,1

-4,0

1,2

-0,2

-0,5

1,5

1,0

-1,4

-0,7

0,3

15,2

7,8

17,9

5,1

-1,9

-0,9

-2,5

25,9

0,7

Prog
noze
(%)

Star
pība
(p.p.
)

2,1

-1,4

2,5

-1,8

1,2

-0,7

0,9

-0,4

0,0

-2,6

-4,7

2,1

1,2

-4,0

10,3

-13,1

6,7

0,8

7,0

0,5

2,1

5,6

2,4

5,3

0,9

-2,3

0,1

-1,5

1,0

-3,2

0,0

-2,2

14,1

10,8

16,7

8,2

0,5
-1,1

-1,2

-1,0

-5,5

-9,5

3,0

1,1

-10,5

6,9

-16,3

7,3

-5,1

2,2
3,2

Fakti
ski
(%)

-2,6

-2,8

7,5
5,5

-3,3

1,5

-3,4

0,0

-1,9

0,7

-1,6

-0,3

-0,6

0,7

-3,2

-0,4

-2,1

14,8

11,1

17,8

Zaļie skaitļi: pozitīvi vērtējama starpība (prognoze pret faktiskajiem datiem).
Sarkanie skaitļi: negatīvi vērtējama starpība (prognoze pret faktiskajiem datiem).

8,1

7,7

-1,4

-2,2

24,9
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VII pielikums
NOVĒLOTI IZPILDĪTIE UN NEIZPILDĪTIE NOSACĪJUMI
Darbaspēks
Nosacījums

Galīgais SM
novērtējums

Atbilstības statuss

Nosacījumi attiecībā uz darba
samaksas noteikšanas sarunām,
darba laika elastību un
nodarbinātības aizsardzības
tiesību aktiem.

1. programma,
3. pārskatīšana

Veicot pirmo novērtējumu (1. programmas
2. pārskatīšana), reformu īstenošana bija daļēji
aizkavējusies. Daļēja atbilstība 3. pārskatīšanā ar
attiecīgi trīs vai piecu mēnešu nokavēšanos.
Neizpildītie apakšnosacījumi aplūkoti nākamajā
pārskatīšanā.

Valdība pieņem tiesību aktus, lai
novērstu šķēršļus līgumu uz
noteiktu laiku plašākai
izmantošanai.

1. programma,
5. pārskatīšana

Noteiktajā termiņā nav ievērots (1. programmas
3. pārskatīšana). Pēc nosacījuma pārveidošanas
1. programmas 5. pārskatīšanā novērtēts kā izpildīts
ar 10 mēnešu nokavēšanos.

Valdība groza
spēkā esošo tiesību aktu
(Likumu Nr. 3846/2010), lai
varētu elastīgāk organizēt darba
laiku.

1. programma,
5. pārskatīšana

Noteiktajā termiņā nav ievērots (1. programmas
3. pārskatīšana). Pēc nosacījuma pārveidošanas
1. programmas 5. pārskatīšanā novērtēts kā izpildīts
ar 10 mēnešu nokavēšanos.

Valdība groza Likumu
Nr. 1876/1990 (11. panta 2. un
3. punkts), lai nozares un darba
līgumi netiktu attiecināti uz
pusēm, kas nav pārstāvētas
sarunās.
Valdība vienkāršo arodbiedrību
izveides kārtību uzņēmuma
līmenī.

2. programma,
sākotnējais SM

Noteiktajā termiņā nav ievērots (1. programmas
3. pārskatīšana). Pēc nosacījuma pārveidošanas
otrajā programmā novērtēts kā izpildīts ar
18 mēnešu nokavēšanos.

2. programma,
sākotnējais SM

Noteiktajā termiņā novērtēts kā “notiekošs”
(1. programmas 4. pārskatīšana). Novērtēts kā
izpildīts ar 12 mēnešu nokavēšanos, izveidojot
“personu biedrību” (2. programma).

Valdība kopā ar sociālajiem
partneriem iesaistīsies valsts
līmeņa algu noteikšanas sistēmas
reformā.
Priekšlikuma mērķis ir aizstāt
valsts vispārējā koplīgumā
noteiktās algu likmes ar
minimālās algas likmi, ko ar
likumu noteikusi valdība.
Uzņēmējdarbības vide

2. programma,
4. pārskatīšana

Noteiktajā termiņā novērtēts kā “notiekošs/uzsākts”
(2. programmas 1. pārskatīšana). Izpildīts ar
21 mēneša nokavēšanos (2014. gada aprīlī),
pieņemot vairākus likumus.

Eksporta veicināšana
Nosacījums

Galīgais SM
novērtējums

Atbilstības statuss
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Valdība veic pasākumus saskaņā
ar ES konkurences noteikumiem:
– lai veicinātu ĀTI un
ieguldījumus inovācijā
stratēģiskās nozarēs (videi
nekaitīga rūpniecība, IKT u. c.),
pārskatot Ieguldījumu likumu,
– lai paātrinātu lielos ĀTI
projektus.
Valdība veic padziļinātu
novērtējumu par visām
pētniecības, attīstības un
inovācijas darbībām, tostarp
dažādās darbības programmās,
lai pielāgotu valsts stratēģiju.
Valdība atceļ prasību reģistrēties
eksportētāja tirdzniecības palātas
reģistrā, lai iegūtu izcelsmes
sertifikātu.
Valdība iesniedz plānu
“Uzņēmējdarbībai labvēlīga
Grieķija”, lai novērstu
30 atlikušos ierobežojumus
saimnieciskajai darbībai,
ieguldījumiem un inovācijai.
Plānā ir norādīti šķēršļi inovācijai
un uzņēmējdarbībai, sākot no
uzņēmuma izveides līdz
likvidācijai, un izklāstītas
attiecīgās korektīvās darbības.

1. programma,
3. pārskatīšana

Ievērots 1. programmas 3. pārskatīšanā, atbilstība
panākta ar 4 mēnešu nokavēšanos.

1. programma,
2. pārskatīšana
2. programma,
1. pārskatīšana

Ievērots 1. programmas 2. pārskatīšanā, novērtēts
kā izpildīts ar 2 mēnešu nokavēšanos.
Noteiktajā termiņā nav ievērots (1. programmas
3. pārskatīšana), tāpat arī 4. pārskatīšanā.
Novērtējums 5. pārskatīšanā: “vēl nav
piemērojams”.

2. programma,
1. pārskatīšana
2. programma,
1. pārskatīšana

Novērtējums 2. programmā: “notiekošs”.
Novērtēts kā “ievērots” 2. programmas
1. pārskatīšanā ar 2 gadu nokavēšanos.
Noteiktajā termiņā norādīts kā “notiekošs”
(1. programmas 5. pārskatīšana). 2. programmas
1. pārskatīšanā novērtēts kā “izpildīts” ar viena gada
nokavēšanos.
Noteiktajā termiņā norādīts kā “daļēji ievērots”
(1. programmas 5. pārskatīšana). 2. programmas
1. pārskatīšanā novērtēts kā “izpildīts” ar viena gada
nokavēšanos.

Ierobežoto profesiju liberalizācija un Pakalpojumu direktīvas īstenošana
Ir uzsākta revīzija, lai novērtētu,
cik pieņemams, samērīgs un
pamatots ir juristu un inženieru
ieguldījums profesionālo
apvienību darbības izmaksu
segšanā.
Valdība arī pieņem tiesību aktus,
lai
uzlabotu profesionālo struktūru
darbības pārredzamību, katras
profesionālās apvienības tīmekļa
vietnē publicējot
noteikumus attiecībā uz
nesaderību un informāciju par
jebkuru situāciju, ko raksturo
interešu konflikts, kurā iesaistīti

2. programma,
1. pārskatīšana

Noteiktajā termiņā norādīts kā “daļēji ievērots”
(1. programmas 5. pārskatīšana). 2. programmas
1. pārskatīšanā novērtēts kā “izpildīts” ar viena gada
nokavēšanos.

2. programma,
2. pārskatīšana

Nosacījums attiecībā uz tiesību aktiem noteiktajā
termiņā norādīts kā “daļēji ievērots” (2. programmas
1. pārskatīšana). 2. programmas 2. pārskatīšanā
novērtēts kā “izpildīts” ar 9 mēnešu nokavēšanos.
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valžu locekļi.
Valdība pieņem tiesību aktus, lai
nodrošinātu piekļuvi
ierobežotajām profesijām,
ieskaitot juridiskās profesijas, lai
atceltu spēkā esošo reklāmas
aizliegumu.
Valdība nodrošina ES noteikumu
par profesionālo kvalifikāciju
atzīšanu efektīvu īstenošanu un
ES Tiesas nolēmumu ievērošanu.
Saskaņā ar Pakalpojumu direktīvu
valdība pabeidz spēkā esošo
nozares tiesību aktu pārskatīšanu
(pārbaudi) un iesniedz sarakstu
ar ierobežojumiem, kas
pārskatīšanas rezultātā atcelti vai
grozīti.
Valdība nodrošina, ka vienotais
kontaktpunkts nošķir procedūras,
kas piemērojamas Grieķijā
reģistrētiem pakalpojumu
sniedzējiem, no tām, kuras
piemēro pārrobežu pakalpojumu
sniedzējiem (it īpaši attiecībā uz
reglamentētajām profesijām).
Valdība arī nodrošina, ka
elektroniskais vienotais
kontaktpunkts ir izmantojams ar
lietotājdraudzīgu interneta
portālu, kas ļauj ar
elektroniskiem līdzekļiem pabeigt
kopīgas procedūras, tiešsaistē
nodrošinot vajadzīgās veidlapas
un atzīstot elektroniskos
parakstus saskaņā ar
Lēmumu 2009/767/EK.
Valdība nodrošina pietiekamu
saikni starp vienotajiem
kontaktpunktiem un citām
attiecīgajām iestādēm (ieskaitot
profesionālās apvienības).

2. programma,
3. pārskatīšana

2. programmas 3. pārskatīšanā novērtēts kā
“izpildīts” ar 2 gadu nokavēšanos.

2. programma,
2. pārskatīšana

Nosacījums attiecībā uz īstenošanu noteiktajā
termiņā norādīts kā “daļēji ievērots” (1. programmas
3. pārskatīšana). 2. programmas 2. pārskatīšanā
novērtēts kā “izpildīts” ar 29 mēnešu nokavēšanos.
Noteiktajā termiņā apzīmēts kā “ievērots”
(1. programmas 3. pārskatīšana), bet ziņojumā
norādīts, ka dažas politikas jomas nav aptvertas.
Kavēšanās pārsniedz 6 mēnešus.

1. programma,
3. pārskatīšana

2. programma,
1. pārskatīšana

Noteiktajā termiņā norādīts kā “notiekošs”
(1. programmas 3. pārskatīšana). 2. programmas
1. pārskatīšanā novērtēts kā “izpildīts” ar 2 gadu
nokavēšanos.

2. programma,
3. pārskatīšana

Noteiktajā termiņā nosacījums tika norādīts kā “nav
ievērots” (1. programmas 2. pārskatīšana); pēc tam
tas tika pārstrādāts un sadalīts dažādos posmos.
2. programmas 3. pārskatīšanā novērtēts kā
“izpildīts” ar 33 mēnešu nokavēšanos.

1. programma,
3. pārskatīšana

Noteiktajā termiņā norādīts kā “notiekošs”
(1. programmas 3. pārskatīšana). 2. programmas
4. pārskatīšanā novērtēts kā “izpildīts” 2013. gada
5. septembrī (ar 2 gadu un 9 mēnešu nokavēšanos).

23
Valdība pieņem tiesību aktus par
ierobežotu skaitu prioritāro
pakalpojumu nozaru, kas
noteiktas 2010. gada 4. ceturksnī.
Attiecībā uz ierobežotu skaitu
prioritāro pakalpojumu nozaru
valdība nosaka darba grafiku
nozaru tiesību aktu pieņemšanai
līdz 2011. gada 4. ceturkšņa
beigām, lai nodrošinātu pilnīgu
atbilstību Pakalpojumu direktīvas
prasībām.
Vienotais kontaktpunkts pilnībā
darbojas, un procedūru
pabeigšana ar elektroniskajiem
līdzekļiem ir iespējama visās
nozarēs, uz kurām attiecas
Pakalpojumu direktīva.

2. programma,
sākotnējais SM

1. programmas 5. pārskatīšanā novērtēts kā
“notiekošs” pēc vairākiem grozījumiem 3. un
4. pārskatīšanā.
Atbilstība tika panākta 2012. gada martā ar
9 mēnešu nokavēšanos.

2. programma,
3. pārskatīšana

Noteiktajā termiņā norādīts kā “nav ievērots”
(1. programmas 5. pārskatīšana).
2. programmas 3. pārskatīšanā nosacījums tika
sadalīts trijās daļās un atkal norādīts kā “nav
ievērots”.
Novērtēts kā pilnībā izpildīts ar 2 gadu un 3 mēnešu
nokavēšanos.

Galīgais SM
novērtējums
1. programma,
5. pārskatīšana

Atbilstības statuss

2. programma,
sākotnējais SM

Noteiktajā termiņā norādīts kā “daļēji ievērots”
(1. programmas 5. pārskatīšana). Kā norādīts
2. saprašanās memorandā, nosacījums izpildīts ar
9 mēnešu nokavēšanos.

2. programma,
4. pārskatīšana

Norādīts kā “nav ievērots, izskatīšanā”. Līdz
2. programmas beigām turpmāka novērtēšana
nebija paredzēta. Nosacījumu varēja dažādi
interpretēt.

2. programma,
4. pārskatīšana

Norādīts kā “nav ievērots, izskatīšanā”. Līdz
2. programmas beigām turpmāka novērtēšana
nebija paredzēta.

Finanšu nozares reformas
Nosacījums
Grieķijas Banka (GB) pieprasīs, lai
bankas, kuru kapitāla bāze vairs
neatbilst regulatīvajām prasībām,
īstenotu atbilstošus pasākumus,
iepludinot kapitālu vai veicot
pārstrukturēšanu. Ja tas ietvers
citu vietējo finanšu iestāžu
līdzdalību, GB sniegs finansiālās
ietekmes analīzi un juridisku
atzinumu.
GB un Grieķijas Finanšu
stabilitātes fonds (HFSF) noslēdz
saprašanās memorandu, lai
pastiprinātu sadarbību, tostarp
daloties attiecīgajā uzraudzības
informācijā.
GB apņemas izstrādāt
īstenošanas plānu, kurā izklāstīti
turpmākie pasākumi, lai uzlabotu
iekasēšanu un izvirzītu mērķus,
tādējādi nodrošinot uzlaboto
līdzekļu efektīvu izmantošanu.
Valdība apņemas pieņemt
definīcijas tādiem jēdzieniem
kā “pieņemamas dzīvošanas
izmaksas” un “kooperatīvie
aizņēmēji” kā norādījumus tiesu

Procedūru ilguma un sarežģītības dēļ norādīts kā
“daļēji ievērots”. Otrajā SM nosacījuma izpilde
netika uzraudzīta.

24
iestādēm un bankām, lai
atbalstītu neaizsargātās
mājsaimniecības.
Turpināt cieši uzraudzīt
mājsaimniecību, MVU un lielo
uzņēmumu apgrūtinošo
parādsaistību nokārtošanu.
Valdība apņemas balstīties uz
lielajiem sasniegumiem
maksātnespējas režīmu reformu
īstenošanā,
veicot šādus pasākumus: i)
izveidot darba grupu, lai noteiktu
veidus, kā uzlabot parādsaistību
nokārtošanas procesu efektivitāti
mājsaimniecībām, MVU un
lieliem uzņēmumiem. ii) Šim
nolūkam valdība, apspriežoties ar
EK/ECB/SVF darbiniekiem,
noteiks galvenos šķēršļus, un iii)
valdība, sniedzot tehnisko
palīdzību, apņemas ierosināt
konkrētus pasākumus
uzlabojumu veikšanai šajā jomā.
GB, apspriežoties ar bankām un
EK/ECB/SVF darbiniekiem, izdos
noteiktā termiņā izpildāmus
noteikumus bankām, lai veicinātu
aizņēmēju nokavēto maksājumu
nokārtošanu, izmantojot
standartizētus protokolus, kas
balstīti uz banku problemātisko
kredītoperāciju pārbaudi. Tie
(EFPM) ietver novērtēšanas
procedūras, iesaistīšanās
noteikumus, noteiktus termiņus
un izbeigšanas stratēģijas.
Valsts pārvalde
Nosacījums
Valdība nāk klajā ar ikgadējo
labāka regulējuma plānu (kas
paredzēts Likuma Nr. 4048/2012
15. pantā) ar izmērāmiem
mērķiem, lai vienkāršotu tiesību
aktus (tostarp veicot kodifikāciju)
un atbrīvotos no nevajadzīga
regulējuma. (2013. gada
decembris)
Iestādes pabeigs vēl vismaz

2. programma,
4. pārskatīšana

Norādīts kā “nav ievērots”. Līdz 2. programmas
beigām turpmāka novērtēšana nebija paredzēta.

2. programma,
4. pārskatīšana

Attiecībā uz ii) un iii) apakšpunktu norādīts kā “nav
ievērots, izskatīšanā”. Līdz 2. programmas beigām
turpmāka novērtēšana nebija paredzēta.

2. programma,
4. pārskatīšana

Norādīts kā “nav ievērots, izskatīšanā”. Līdz
2. programmas beigām turpmāka novērtēšana
nebija paredzēta.

Galīgais SM
novērtējums
2. programma,
4. pārskatīšana

Atbilstības statuss

2. programma,

Nav ievērots, izskatīšanā. Līdz 2. programmas

Nav ievērots, nokavēts. Līdz 2. programmas beigām
turpmāka novērtēšana nebija paredzēta.
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12 500 ierindas darbinieku
pārcelšanu uz shēmu un
samazinās viņu algas līdz 75 %.
Iestādes noteiks ceturkšņa
minimālos mērķus 2014. gada
mobilitātes shēmai.
Izbeigt darba attiecības ar vēl
2000 ierindas darbiniekiem.
Iestādes pabeigs personāla
komplektēšanas plānus visām
vispārējās valdības struktūrām,
kas pakāpeniski un, vēlākais, līdz
2013. gada decembrim ir
jāpieņem Valdības reformu
padomei.
Iestādes pabeigs atsevišķu
darbinieku novērtēšanu
mobilitātes shēmas vajadzībām.
Iestādes tiesību aktā atspoguļos
cilvēkresursu stratēģiju. Šā
tiesību akta mērķis būs
nodrošināt institucionālo
nepārtrauktību un augstāku
efektivitātes līmeni valsts
pārvaldē, un tas nodrošinās
pamatu augstākā līmeņa vadītāju
un visu darbinieku kompetenču
novērtēšanai un attīstībai.
Iestādes veic pasākumus, lai
pašreizējos sagatavošanas darbus
apvienotu visaptverošā un
apstiprinātā valsts e-pārvaldes
stratēģijā, ko pieņēmusi Valdības
reformu padome.
Izstrādāt rīcības plānu visu valsts
struktūru novērtēšanai, ieskaitot
visus ārpusbudžeta fondus un
valsts uzņēmumus saskaņā ar
A nodaļu (2012. gada decembris).
Rīcības plāna izstrādi pabeidz līdz
2013. gada decembrim.

4. pārskatīšana

beigām turpmāka novērtēšana nebija paredzēta.

2. programma,
4. pārskatīšana

Nav ievērots, izskatīšanā. Līdz 2. programmas
beigām turpmāka novērtēšana nebija paredzēta.

2. programma,
4. pārskatīšana
2. programma,
4. pārskatīšana

Izskatīšanā. Līdz 2. programmas beigām turpmāka
novērtēšana nebija paredzēta.
Nav ievērots, izskatīšanā, jaunais termiņš —
2014. gada marts. Līdz 2. programmas beigām
turpmāka novērtēšana nebija paredzēta.

2. programma,
4. pārskatīšana

Nokavēts par 12 mēnešiem. Līdz 2. programmas
beigām turpmāka novērtēšana nebija paredzēta.

2. programma,
4. pārskatīšana

Nav ievērots. Nokavēts par 7 mēnešiem (2014. gada
aprīlis). Līdz 2. programmas beigām turpmāka
novērtēšana nebija paredzēta.

2. programma,
4. pārskatīšana

E-pārvaldes stratēģiju Valdības reformu padome
pabeidza un pieņēma 2014. gada 27. martā ar
6 mēnešu nokavēšanos no sākotnējā termiņa.

2. programma,
2. pārskatīšana

Nav ievērots, nokavēts. Turpmāka uzraudzība nav
veikta.

Pielikums ir balstīts uz revīzijā ietverto nosacījumu izlasi.
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VIII pielikums
VALSTS PĀRVALDE
A daļa. Veiksmes faktori administratīvās spējas veidošanā
Veiksmes faktori
Kultūras un
organizatorisko
pārmaiņu process
Ieinteresēto personu
un pilsoniskās
sabiedrības
iesaistīšana
Skaidra metodiskā un
tehniskā pieeja

Politiskā apņemšanās
Skaidra atbildības
noteikšana
Paraugprakses
apmaiņa ES līmenī
Uzraudzības un
vērtēšanas metodes

Reformu
nepārtrauktība un
stabilitāte

ERP novērtējums Apraksts
Nav ņemts vērā Valsts pārvaldes reformas komunikācijas plāns tika iekļauts SM
nosacījumos ar viena gada nokavēšanos 2013. gadā un iesniegts
2014. gadā.
Nav ņemts vērā Atšķirībā no citām EKP jomām (t. i., darba tirgus reformas) netika
organizēta viedokļu apmaiņa ar ieinteresētajām personām
(vietējām zinātniskajām apvienībām, Nacionālo valsts pārvaldes
skolu un uzņēmumu asociācijām).
Nav ņemts vērā Programmai nebija stratēģiska plāna nosacījumu izvirzīšanai par
valsts pārvaldes reformu. Stratēģija un rīcības plāns Grieķijas
valdībai tika pieprasīts 2013. gadā. Tos iesniedza 2014. gadā.
Valdības maiņas dēļ rīcības plāns netika īstenots. Jauns rīcības plāns
attiecībā uz valsts pārvaldes reformu tika iekļauts SM nosacījumos
2015. gadā.
Ņemts vērā
Augsta līmeņa politiskā koordinācijas komiteja valsts pārvaldes
reformas jautājumos tika iekļauta SM nosacījumos.
Ņemts vērā
Administratīvās reformas un e-pārvaldes ministrija bija atbildīga par
reformas procesu, un tika piedāvāta tehniskā palīdzība, lai palīdzētu
vadīt reformu.
Nav ņemts vērā SM nosacījumi nenodrošināja labas prakses iekļaušanu valsts
pārvaldes reformas pasākumos.
Nav ņemts vērā Komisija uzraudzīja EKP kvantitatīvo mērķu sasniegšanu, bet
nevarēja uzraudzīt progresu vai novērtēt faktiskos rezultātus, kas
sasniegti strukturālajās reformās kvalitatīvā ziņā. Attiecībā uz
centrālās valsts pārvaldes reorganizāciju pienācīgu galveno darbības
rādītāju trūkums neļāva Komisijai pārbaudīt tādu efektivitātes
mērķu sasniegšanu kā administratīvo procedūru vienkāršošana un
pārklāšanos novēršana.
Nav ņemts vērā Strukturālo nosacījumu pasākumi netika īstenoti, izmantojot
administratīvās reformas darbības programmu projektus, bet lielā
mērā paļāvās uz politisko gribu. Tas radīja darbības nepārtrauktības
risku, kas patiešām materializējās. Politiskās nestabilitātes un biežās
valdības maiņas dēļ septiņu gadu laikā valsts pārvaldes
reorganizāciju vadīja 10 dažādi ministri, tāpēc reformas tika
vairākkārt apturētas un uzsāktas no jauna.

Kritēriji balstīti uz Eiropas Komisijas rokasgrāmatu par labas pārvaldības veicināšanu, 2014. gads, 6. lpp.
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B daļa. ESAO galvenie ieteikumi, galvenās reformas, tūlītējā rīcība un programmas turpmākie
pasākumi
Galvenie ieteikumi
1. Nav skaidra vispārēja stratēģiska
redzējuma, lai noteiktu mērķi un
virzienu Grieķijas sabiedrības un
ekonomikas ilgtermiņa nākotnei vai
īstermiņa, vidēja termiņa un
ilgtermiņa
pasākumiem,
kas
jāīsteno.

Galvenās reformas

2. Korupcijas izplatīšanās var būt i.
saistīta ar politisko un valsts
pārvaldes
kultūru
un
tās
necaurredzamajām sistēmām, kas
savstarpēji sajaukušās.

3. Grieķijas valdība nav vienota, un
tās darbība netiek pietiekami
koordinēta, apdraudot reformas,
kuru īstenošanai ir vajadzīga
kolektīva rīcība (t. i., lielāko daļu no
tām).

Izveidot
cilvēkresursu
stratēģiju, kas pilnībā balstīta
uz nepolitisku iecelšanu amatā
un
meritokrātiskiem
kritērijiem, paļaujoties uz
neatkarīgākām un stabilākām
struktūrām un izmantojot un
skaidrojot
reformas,
kas
uzsāktas
šajā
virzienā.
(Programmas
nosacījumos
iekļauts 2013. gadā un pēc
tam 2015. gadā)
iv. Izveidot
stratēģiju,
lai
vienkāršotu sarežģīto tiesisko
un administratīvo regulējumu
un padarītu to pārredzamāku.
(Nav iekļauts)

Tūlītējā rīcība
i. Izveidot
darbības
plānu,
noteikt starpposma mērķus un
ieviest uzraudzības sistēmu, lai
sekotu līdzi progresam. (SM
nosacījumos nav iekļauts)
ii. Noteikt galvenos dalībniekus
visā pārvaldē (centrālajā un
vietējā), lai īstenotu efektīvu
reformu. (SM nosacījumos nav
iekļauts)
iii. Izveidot un īstenot stratēģiju
regulārai
saziņai
par
panākumiem
reformas
īstenošanā gan iekšējā līmenī,
gan
sabiedrībai
kopumā.
Apsvērt, kā tas jāsaista ar
fiskālajiem
paziņojumiem.
(2013. gadā
iekļauts
SM
nosacījumos)

Izveidot
informācijas
un
komunikācijas tehnoloģiju plānu, lai
nodrošinātu sadarbspēju starp
ministrijas sistēmām un veicinātu
datu vākšanu un apmaiņu, sākot ar
galvenajām ministrijām un ēkām
(attiecībā uz pēdējo notiek
racionalizācijas
process).
(2013. gadā
iekļauts
SM
nosacījumos. 2014. gada aprīlī tika
iesniegta IKT stratēģija)
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Galvenie ieteikumi
4. Politikas un reformu īstenošana i.
ir galvenais un novājinošais
trūkums, jo vāja centralizētā
uzraudzība ir apvienota ar kultūru,
kas atbalsta regulatīvo procesu, ii.
nevis rezultātus.

ii.

iv.

6. Steidzami jāpievērš uzmanība arī
cilvēkresursu pārvaldības jomai, lai
stiprinātu civildienestu un veicinātu
mobilitāti.

7. Ir būtiskas nepilnības datu
vākšanas un pārvaldības jomā, kas
ir šķērslis efektīvām un uz
pierādījumiem balstītām reformām.

8. Grieķijas pārvaldei traucē
sarežģītais tiesiskais regulējums,
kas mazina iniciatīvu, koncentrējas
uz procesiem, nevis politiku un
neļauj gūt panākumus reformas
īstenošanā.

Galvenās reformas
Izveidot stratēģiju, lai risinātu
problēmas, kas aizkavē
reformu īstenošanu. (Nav
iekļauts)
Uzraudzīt reformu īstenošanu,
izmantojot mērīšanas sistēmu,
kas nosaka politikas prioritātes
un sagaidāmos rezultātus,
izveidojot
rādītājus/robežvērtības/labāko
starptautisko praksi, ja tas ir
iespējams. (Nav iekļauts)
Stiprināt
struktūras,
kas
centrālo pārvaldi saista ar
pārējo valsts sektoru. (Nav
iekļauts)
Apzināt līderus pārējā valsts
sektorā un dot viņiem iespēju
īstenot galvenās politikas
iniciatīvas. (Nav iekļauts)

Izveidot stratēģiju, lai risinātu datu
vākšanas un pārvaldības problēmas
ar
attiecīgajām
iestādēm,
finansējumu un apmācību visos
pārvaldes līmeņos. Ieviest valdības
mēroga
zināšanu
pārvaldības
sistēmu. (Nav iekļauts)
Risināt pamatā esošās problēmas,
kas veicina likumu un procesu
nepārtrauktu
izstrādi
un
izmantošanu,
lai
vienkāršotu
juridiskās struktūras un procesus.
Apzināt un analizēt tās tiesiskā
regulējuma daļas, kurām ir
vajadzīga reforma, lai pārvaldes
uzmanību pārvirzītu no formālas
atbilstības ar sīki izstrādātām
prasībām uz stratēģisko mērķu

Tūlītējā rīcība
Pieprasīt kādā jaunā likumā vai
politikā ietvert īstenošanas plānu,
pamatojoties
uz
starpposma
mērķiem un uz kvantitatīviem
faktiem
balstītiem
rezultātu
rādītājiem, un skaidri noteikt tos,
kuriem jāpiedalās īstenošanas
procesā. (Nav iekļauts)

Izveidot vajadzīgo saikni starp
cilvēkresursu
un
budžeta
reformām. Programmu budžeta
veidošanai,
kas
balstīta
uz
sasniedzamajiem
politikas
mērķiem, jābūt skaidri saistītai ar
mērķu izpildes pārvaldību. Savukārt
pārvaldībai jābūt skaidri saistītai ar
individuāliem
izpildes
novērtējumiem. (Uz rezultātiem
balstīta budžeta veidošana netika
piemērota)
Noteikt būtiskos datus, kas jāvāc
ministrijām, izmantojot stratēģiskās
centrālās ministriju nodaļas, kas
ierosinātas
3. punktā.
(Nav
iekļauts)
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Galvenie ieteikumi

Galvenās reformas
sasniegšanu
un
politikas
īstenošanu. (Nav iekļauts)

Tūlītējā rīcība

Avots: Grieķija, Centrālās pārvaldes pārbaude [Review of the Central Administration], ESAO, 2011. g.
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IX pielikums
FINANŠU NOZARES REFORMAS
A daļa. Programmu stratēģijas un galvenie nosacījumi attiecībā uz finanšu nozari
Pirmā korekciju programma
Vispārīga informācija un pamatojums. Pirmā programma galvenokārt koncentrējās uz valsts finansēm, nevis
finanšu nozari, kā tas vēlāk bija citās eurozonas programmu valstīs. Programmas pieeja bija saglabāt
uzticēšanos un izvairīties no valsts parāda plašākas ietekmes. Tādējādi pirmā programma sākotnēji ietvēra tikai
trīs finanšu nozares nosacījumus, ko lielā mērā iedvesmoja SVF konstatējumi apspriešanās procedūrai, kas
paredzēta 2009. gada statūtu IV pantā.
Galvenie nosacījumi. Galvenais finanšu nozares nosacījums bija izveidot Grieķijas Finanšu stabilitātes fondu
(HFSF) ar mērķi veicināt Grieķijas banku sistēmas finanšu stabilitāti, jo bankas tika uzskatītas par neaizsargātām
no ekonomikas lejupslīdes un nelabvēlīgās mijiedarbības ar valsti. Fondu izveidoja 2010. gada jūlijā ar
10 miljardiem EUR kapitāla intervences pasākumiem. Tomēr programmas laikā fondā tika faktiski iepludināti
tikai 1,5 miljardi EUR, no kuriem galu galā izmantoja 0,2 miljardus EUR. Pārējie nosacījumi šajā programmā bija
Grieķijas Bankas uzraudzības prakses pastiprināšana un apņemšanās pārskatīt maksātnespējas tiesību aktus.
Otrā korekciju programma
Vispārīga informācija un pamatojums. Ņemot vērā Grieķijas valsts parāda pārstrukturēšanu saskaņā ar PSI,
visu Grieķijas banku gūtos zaudējumus (kopumā 37,7 miljardi EUR) un lejupslīdes ietekmi uz aktīvu kvalitāti,
galvenie finanšu nozares nosacījumi otrajā programmā bija rekapitalizācija un noregulējums, kas bija svarīgi
visā programmas īstenošanas laikā.
Galvenie nosacījumi. Banku rekapitalizācijas izmaksu segšanai tika piešķirti 50 miljardi EUR, lai atlīdzinātu ar
PSI saistītos sagaidāmos zaudējumus, tiktu galā ar esošajiem un turpmākajiem kredītu zaudējumiem un
noregulētu bankas, kuras vairs neuzskata par komerciāli dzīvotspējīgām. Programma paredzēja uzlabot
uzraudzību un regulējumu, kā arī izveidot spēcīgāku pārvaldības sistēmu bankām, kas rekapitalizētas ar
publisko līdzekļu atbalstu. Otrās programmas īstenošanas laikā augstāka prioritāte tika piešķirta privātā sektora
parāda pārstrukturēšanas sistēmu nostiprināšanai un banku INA pārvaldības spējai.
Trešā korekciju programma
Vispārīga informācija un pamatojums. Politiskā krīze, kas sākās 2014. gada decembrī, atkal noveda Grieķijas
banku sistēmu smagas spriedzes situācijā. Nepārtrauktās būtiskās noguldījumu aizplūdes un liela apjoma
finansējuma ierobežošanas dēļ likviditāte tika pakļauta milzīgam spiedienam. Nespējot pabeigt otrās
programmas pēdējo pārskatīšanu, ECB bija spiesta saglabāt Grieķijas bankām sniegtās ārkārtas likviditātes
palīdzības (ĀLP) maksimālo apjomu 2015. gada 26. jūnijā noteiktajā līmenī, un tas mudināja Grieķijas iestādes
izsludināt banku brīvdienas, kurām sekoja kapitāla kontrole.
Galvenie nosacījumi. Programma atbalstīja finanšu sistēmas stabilitātes atjaunošanu ar mērķi normalizēt
likviditāti, rekapitalizēt sistēmiskas nozīmes bankas, uzlabot HFSF un banku pārvaldību un samazināt
ienākumus nenesošu aizdevumu pastāvīgi augsto līmeni. Šim nolūkam tika izveidota līdz pat 25 miljardus EUR
liela rezerve, lai apmierinātu Grieķijas banku iespējamās vajadzības pēc rekapitalizācijas un noregulējuma, kas,
ņemot vērā Banku atveseļošanas un noregulējuma direktīvas ietekmi, bija jāpabeidz līdz 2015. gada beigām,
tādējādi veicinot noguldītāju uzticēšanos sistēmai.

31

B daļa. Banku rekapitalizācija saskaņā ar programmām
Banku
rekapitalizāc
ija
2013. gadā

2012. gada martā, īstenojot PSI programmu, vienu no lielākajiem starptautiskajiem parāda
pārstrukturēšanas darījumiem, kas skāra Grieķijas valsts obligācijas aptuveni 206 miljardu EUR
vērtībā, visas Grieķijas bankas kopā zaudēja 37,7 miljardus EUR, pilnībā iznīcinot savu kapitāla
bāzi. Tā rezultātā bija jāveic četru lielāko banku rekapitalizācija par 28,6 miljardiem EUR
(sk. 1. tabulu).
1. tabula. Saskaņā ar programmām veikto banku rekapitalizāciju galvenie rādītāji
Miljardi EUR, ja vien nav norādīts citādi

Banka A

Banka B

Banka C

Banka D

4,571

8,429

9,756

5,839

● HFSF ieguldījumi

4,021

6,985

8,677

6,700

● Privātā sektora ieguldījumi

0,550

1,444

1,079

0,000

Kopā

4,571

8,429

9,756

6,700

–

–

–

–

83,7%

81,1%

84,4%

98,6%

● Pamatscenārijs

0,262

0,425

2,183

2,945

● Nelabvēlīgais scenārijs

0,560

0,757

2,502

4,980

● HFSF ieguldījumi

0,000

0,000

0,000

0,000

● Privātā sektora ieguldījumi

1,200

1,750

2,500

2,864

Kopā

1,200

1,750

2,500

2,864

HFSF akciju pakete pirms rekapitalizācijas

81,7%

80,9%

84,4%

95,2%

HFSF akciju pakete pēc rekapitalizācijas

69,9%

67,3%

57,2%

35,4%

2015. g. (3. rekap.) — kapitāla vajadzības

2,743

4,933

4,602

2,122

● HFSF ieguldījumi

0,000

2,720

2,706

0,000

● Privātā sektora ieguldījumi

1,552

1,340

0,757

1,621

● Saistību pārvaldības pasākumi / sloga sadale

1,011

0,602

1,019

0,418

● Kapitāla pasākumu VUM

0,180

0,271

0,120

0,083

2013. g. (1. rekap.) — kapitāla vajadzības

HFSF akciju pakete pirms rekapitalizācijas
HFSF akciju pakete pēc rekapitalizācijas
2014. g. (2. rekap.) — kapitāla vajadzības

Kopā

2,743

4,933

4,602

2,122

HFSF akciju pakete pirms rekapitalizācijas

66,24%

66,93%

57,24%

35,41%

HFSF akciju pakete pēc rekapitalizācijas

11,01%

26,42%

26,12%

2,38%

HFSF akciju pakete pēc rekapitalizācijas (iesk. preferences)

11,01%

26,42%

40,39%

2,38%

* Iespējamas noapaļošanas kļūdas.
** Ietver aptuveni 0,9 miljardus EUR pagaidu bankai.

*** Minētie skaitļi attiecas uz sākotnējiem HFSF ieguldījumiem un tajos nav ņemti vērā
turpmākie samazinājumi.
Avots: Grieķijas Finanšu stabilitātes fonds.
Lai samazinātu augstās izmaksas, kas saistītas ar vērtspapīru vērtības palielināšanu privātajam
sektoram, un izvairītos no Grieķijas banku iespējamās vispārējās nacionalizācijas, partneri
ierosināja rekapitalizācijas pamatnoteikumus, kuru mērķis bija a) mazināt šķēršļus, ko radījuši
dominējošie tirgus apstākļi un nenoteiktība par nākotni, un b) līdz minimumam samazināt
zaudējumus nodokļu maksātājiem, nodrošinot tikai pozitīvu sviras efektu privātajam sektoram,
kas vienlaikus ļautu bez papildu zaudējumiem aiziet HFSF. To uzskatīja par ļoti svarīgu daļu
aktuālajā banku sistēmas reorganizācijas un banku uzņēmējdarbības autonomijas saglabāšanas
stratēģijā.
Tika panākta vienošanās par privātā sektora minimālo ieguldījumu — 10 % no attiecīgās bankas
kapitāla vajadzībām. Turklāt partneri vienojās, ka gadījumā, ja privātais sektors ieguldīs vismaz
minimālos 10 % no kapitāla vajadzībām, atlikušos 90 % segs HFSF, apmaiņā saņemot tikai
“B akcijas” (t. i., ar ierobežotām balsstiesībām, izņemot dažas svarīgas veto tiesības), tādējādi
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tiks saglabāta bankas privātā pārvaldība. Ja privātais sektors nevēlēsies segt vismaz 10 % no
kapitāla vajadzībām, HFSF attiecīgo banku rekapitalizēs pilnībā un iegūs pilnas balsstiesības,
tādējādi vājinot esošo akcionāru ietekmi un faktiski nacionalizējot banku.
Tā kā bankas bija maksātnespējīgas, kā stimuls tika piedāvātas arī bezmaksas garantijas, lai
mudinātu privātos ieguldītājus iesaistīties rekapitalizācijā. Garantijas tika uzskatītas par sarežģītu
instrumentu, kas vienlaikus ļāva būtiski palielināt vērtspapīru vērtību privātajam sektoram
(privātajiem ieguldītājiem piedāvāto bezmaksas garantiju aplēstā tirgus vērtība 2013. gada jūnijā
bija 1,7 miljardi EUR).
Četras lielākās Grieķijas bankas 2013. gada maijā un jūnijā pabeidza palielināt savu akciju
kapitālu. Trim no četrām bankām izdevās iegūt vairāk nekā minimālos 10 % no to kapitāla
vajadzībām, t. i., gandrīz 3,1 miljardu EUR, no privātiem avotiem. Tādējādi HFSF šajās bankās
galu galā ieguldīja atlikušos 25,5 miljardus EUR (neieskaitot 0,9 miljardus EUR pagaidu bankai) un
par savām akcijām izsniedza garantijas privātajiem ieguldītājiem atbilstoši saskaņotajiem
rekapitalizācijas pamatnoteikumiem. Bankas nolēma kapitālu vēl vairāk palielināt ar parasto
akciju palīdzību, tādējādi atsakoties no iespējas emitēt dārgās un potenciāli peļņu mazinošās
nosacīti konvertējamās obligācijas.

Banku
rekapitalizāc
ija
2014. gadā

Banku
rekapitalizāc
ija
2015. gadā

Pēc neveiksmīgā apvienošanās mēģinājuma ar citu banku un ņemot vērā pieaugošo kapitāla
aizplūdi spekulatīvā blakusefekta dēļ, ko tobrīd izraisīja Kipras lēmums par privātā sektora
iesaisti, ceturtā banka izvēlējās tūlītēju un pilnīgu rekapitalizāciju, izmantojot HFSF līdzekļus,
nevis cenšoties segt vismaz 10 % kapitāla vajadzību no privātiem avotiem. Ņemot vērā līdz aprīļa
beigām atlikušo laiku (otrās programmas termiņš) un emitējamo akciju ļoti augsto novērtējumu,
privāto ieguldītāju līdzdalība tiktu ierobežota. Tāpēc 2013. gada maijā HFSF šajā bankā
iepludināja 5,8 miljardus EUR, kļūstot par galveno akcionāru (98,6 %) ar pilnām balsstiesībām
atšķirībā no pārējām trim sistēmiskas nozīmes bankām, kurās HFSF bija ieguvis akcijas ar
ierobežotām balsstiesībām.
Ieilgušajai lejupslīdei bija negatīva ietekme uz Grieķijas banku likviditāti, bilancēm un finanšu
rezultātiem. Pēc jauna kapitāla vajadzību novērtējuma, ko saskaņā ar otrās programmas
nosacījumu veica Grieķijas Banka, četru lielāko Grieķijas banku rekapitalizācija tika pabeigta līdz
2014. gada jūnijam. Proti, tika piesaistīti 8,3 miljardi EUR, kurus pilnībā nodrošināja privātais
sektors (sk. 1. tabulu). Pēc otrās rekapitalizācijas divas no šīm bankām varēja piesaistīt līdzekļus
arī obligāciju emisijas ceļā.
Vienas bankas gadījumā pamatscenārijā paredzētā akciju kapitāla palielināšana 2,9 miljardu EUR
apmērā notika atbilstīgi pārskatītajam Likumam Nr. 3864/2010, saskaņā ar kuru HFSF varēja
darboties tikai kā atbalsta mehānisms. Akciju kapitāla palielināšana ievēra galvenā ieguldītāja
iepriekšēju apņemšanos attiecībā uz konkrētu lielumu un cenu. HFSF no ieguldītāju konsorcija
2014. gada aprīļa vidū saņēma saistošu piedāvājumu — 0,30 EUR par vienu akciju kopumā par
1,3 miljardiem EUR. Atlikusī summa tika segta pirkšanas pieprasījumu apkopošanas procesā.
Galīgā piedāvājuma cena bija 0,31 EUR par vienu akciju (diskontēta par 23 % no pēdējās
noslēguma cenas; sk. 54. zemsvītras piezīmi), un galvenais ieguldītājs savu piedāvājumu
paaugstināja, lai pieskaņotos šai cenai. Akciju kapitāla palielināšana tika pabeigta līdz aprīļa
beigām, un summu pilnībā sedza institucionālie un privātie ieguldītāji ar privāto izvietojumu un
publisko piedāvājumu. Tādējādi HFSF akciju pakete tika samazināta no 95,2 % līdz 35,4 %.
2015. gadā, ņemot vērā ieilgušās sarunas starp Grieķijas iestādēm un aizdevējiem, kā arī
noguldījumu lielo aizplūdi un pastāvīgi pieaugošo INA apjomu ekonomiskās situācijas
pasliktināšanās un kapitāla kontroles apstākļos, bija vajadzīga trešā banku rekapitalizācija. ECB
veiktajā kapitāla vajadzību novērtējumā tika konstatēts, ka saskaņā ar nelabvēlīgo scenāriju
četrām lielākajām Grieķijas bankām trūkst 14,4 miljardu EUR (sk. 1. tabulu). Pēc tam bankas ECB
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iesniedza attiecīgos kapitāla plānus, sīki aprakstot, kā tās paredz novērst kapitāla iztrūkumu.
Ņemot vērā Banku atveseļošanas un noregulējuma direktīvu, valsts atbalsta regulējumu un
Eurogrupas 2015. gada 14. augusta norādījumus, 2015. gada rekapitalizācijas prioritārie mērķi
bija novērst kapitāla iztrūkumu, izvairīties no noguldītāju līdzekļu izmantošanas, 2015. gadā
pabeidzot rekapitalizāciju, nepieļaut Grieķijas banku nacionalizāciju, līdz minimumam samazināt
valsts atbalstu, maksimāli palielinot privātos ieguldījumus, un nepieļaut HFSF līdzdalības
pārmērīgu samazināšanos.
Abām bankām ar mazākajām kapitāla vajadzībām izdevās visu nelabvēlīgā scenārija summu segt
no privāto ieguldītāju līdzekļiem (3,2 miljardi EUR), kā arī brīvprātīgi konvertējot visas
subordinētās un augstākās prioritātes obligācijas pašu kapitālā. Pārējās divas bankas ar
lielākajām kapitāla vajadzībām piesaistīja tikai aktīvu kvalitātes pārskatīšanā un pamatscenārijā
paredzēto kapitāla summu no privātajiem ieguldītājiem (2,1 miljardi EUR) un konvertējot
subordinētās un augstākās prioritātes obligācijas pašu kapitālā. Jāatzīmē, ka visās četrās bankās
līdzekļus ieguldīja arī Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka un Pasaules Bankas
Starptautiskā Finanšu korporācija. Atlikušos 5,4 miljardus EUR nodrošināja HFSF no programmu
līdzekļiem (t. i., 1,3 miljardus EUR jaunās akcijās un 4,1 miljardu EUR kā nosacīti konvertējamās
obligācijas).
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X pielikums
FINANŠU STABILITĀTE
EBI riska rādītāji attiecībā uz Grieķijas un ES banku sistēmām
Vidējie svērtie lielumi

2013

2014

2015

2016

Grieķija
Maksātspēja
Kopējais kapitāla rādītājs
Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs
Pirmā līmeņa pamata kapitāla
rādītājs
Pirmā līmeņa pamata kapitāla
rādītājs (pilna apjoma)

Grieķija

ES

Grieķijas
banku
vieta ES28

12,7 %
12,4 %

14,1 %
13,9 %

16,4 %
16,3 %

17,1 %
17,0 %

18,5 %
15,5 %

22
14

…

13,9 %

16,3 %

17,0 %

14,2 %

12

…

5,6 %

15,0 %

15,9 %

13,6 %

13

Kredītrisks un aktīvu kvalitāte
Ienākumus nenesošu aizdevumu
un avansu rādītājs (INA rādītājs)

…

39,7 %

46,2 %

45,9 %

5,1 %

28

INA un avansu seguma rādītājs
Aizdevumu iecietības rādītājs

…
…

43,8 %
14,2 %

48,5 %
19,8 %

48,2 %
23,2 %

44,6 %
3,2 %

12
27

Nerezultatīvo riska darījumu
rādītājs (NRD rādītājs)

…

33,9 %

37,3 %

38,5 %

4,4 %

27

…
…

(11,1 %)
(1,0 %)

(25,5 %)
(2,5 %)

(7,7 %)
(0,9 %)

3,3 %
0,2 %

26
28

62,2 %

60,9 %

59,8 %

51,9 %

65,7 %

14

78,3 %

84,1 %

86,4 %

82,0 %

57,9 %

28

14,8 %

14,5 %

10,9 %

12,4 %

27,2 %

28

…

(4,1 %)

2,1 %

(2,9 %)

6,0 %

26

…

2,8 %

2,5 %

2,9 %

1,5 %

7

100,7 %

109,2 %

129,7 %

120,2 %

118,4 %

21

…

…

…

10,0 %

5,2 %

22

Rentabilitāte
Pašu kapitāla atdeve
Aktīvu atdeve
Izmaksu attiecība pret
ienākumiem
Neto ienākumi no procentiem
pret kopējiem darbības
ienākumiem
Neto ienākumi no maksām un
komisijām pret kopējiem
darbības ienākumiem
Neto ienākumi no tirdzniecības
pret kopējiem darbības
ienākumiem
Neto ienākumi no procentiem
pret procentus nesošiem
aktīviem
Bilances struktūra un likviditāte
Aizdevumu attiecība pret
noguldījumiem
Sviras rādītājs (pilnībā ieviests)
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Sviras rādītājs (pārejas)
Parāda attiecība pret pašu
kapitālu

…

…

…

10,7 %

5,5 %

27

1132,0 %

999,0 %

837,8 %

754,0 %

1440,7 %

7

Aktīvu apgrūtinājuma rādītājs

…

26,0 %

47,1 %

43,3 %

26,3 %

25

Likviditātes seguma rādītājs

…

…

…

0%

141,1 %

28

NB! EBI INA rādītājs ir balstīts uz NRD plašāku definīciju un attiecas uz aizdevumiem un avansiem; EBI NRD rādītājs ietver arī
parāda vērtspapīrus (galvenokārt obligācijas).

Avots: Eiropas Banku iestādes riska paneļa dati (par ES banku izlasi — 198 bankām 2016. gadā).
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XI pielikums
ILGTSPĒJĪGA IZAUGSME

IKP IZAUGSME (%)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-4,3

-5,5

-9,1

-7,3

-3,2

0,4

-0,2

0,0

Mērķis (SM prognoze, 2010. gada maijs)
-2,0

-4,0

-2,6

1,1

2,1

2,1

Mērķis (SM prognoze, 2012. gada marts)
-4,7

0,0

2,5

Mērķis (SM prognoze, 2014. gada aprīlis)
-0,1

3,3

INFLĀCIJA — SPCI (%)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1,3

4,7

3,1

1,0

-0,9

-1,4

-1,1

2016

Mērķis (SM prognoze, 2010. gada maijs)
1,9

-0,4

1,2

0,7

0,9

Mērķis (SM prognoze, 2012. gada marts)
-0,5

-0,3

0,1

Mērķis (SM prognoze, 2014. gada aprīlis)
-0,8

0,3

BEZDARBA LĪMENIS (%)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

9,6

12,70

17,9

24,5

27,5

26,5

24,9

Mērķis (SM prognoze, 2010. gada maijs)
12,0

14,7

15,2

14,8

2016
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Mērķis (SM prognoze, 2012. gada marts)
17,9

17,8

16,7

Mērķis (SM prognoze, 2014. gada aprīlis)
24,5

22,5

JAUNIEŠU BEZDARBS (%)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

25,7

33,0

44,7

55,3

58,3

52,4

49,8

2016

Mērķis (ERP, pamatojoties uz SM prognozi, 2010. gada maijs) 1
31,2

38,2

39,5

38,5

ILGSTOŠS BEZDARBS (%)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3,9

5,7

8,8

14,5

18,5

19,5

18,2

2016

Mērķis (ERP, pamatojoties uz SM prognozi, 2010. gada maijs) 2
5,4

6,6

6,8

6,6

NODARBINĀTĪBAS LĪMENIS (%)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

65,6

63,8

59,6

55,0

52,9

53,3

54,9

2016

Mērķis (stratēģija “Eiropa 2020”)
70,0
SIEVIEŠU NODARBINĀTĪBA (%)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

52,9

51,8

48,7

45,2

43,3

44,3

46,0

2016

1

Koriģētā SM nodarbinātības prognoze, pieņemot stabilu jauniešu/vispārējā bezdarba rādītāju 2010. gada
līmenī.

2

Koriģētā SM nodarbinātības prognoze, pieņemot stabilu ilgstošā/vispārējā bezdarba rādītāju 2010. gada
līmenī.
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Mērķis (ERP, pamatojoties uz stratēģiju “Eiropa 2020”) 3:
59,3
EKSPORTA PIEAUGUMS
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-20,2

10,8

5,8

3,7

0,6

5,2

-8,7

2016

Mērķis (SM prognoze, 2010. gada maijs)
3,4

7,1

6,7

9,3

Mērķis (SM prognoze, 2012. gada marts)
2,9

5,2

6,9

Mērķis (SM prognoze, 2014. gada aprīlis)
0,4

3,4

5,5

5,0

2016

EKSPORTA TIRGUS DAĻA (IZMAIŅAS 5 GADOS, %)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-10,2

-14,0

-15,5

-24,7

-25,2

-18,0

-20,6

Mērķis (balstoties uz MNNP robežvērtību)
-6,0

-6,0

-6,0

-6,0

-6,0

-6,0

-6,0

ĀTI (% NO IKP — IEPLŪDES UN AIZPLŪDES VIDĒJAIS LĪMENIS)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0,8

0,2

0,4

0,7

1,2

1,1

0,6

2,1

2,1

2016

Mērķis (ERP)
ES-28 vidējais līmenis 2010. gadā
2,1

3

2,1

2,1

2,1

Stratēģijas “Eiropa 2020” vispārējais nodarbinātības mērķis (70 %), kas koriģēts, ņemot vērā nodarbinātības
līmeņa atšķirību starp dzimumiem atbilstoši ES vidējam līmenim 2015. gadā (t. i., 0,85, tādējādi sieviešu
nodarbinātība ir 64,3 % un vīriešu — 74,9 %).

KOMISIJAS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS ĪPAŠO ZIŅOJUMU
“KOMISIJAS INTERVENCE GRIEĶIJAS FINANŠU KRĪZĒ”
KOPSAVILKUMS
I. Komisija atzinīgi vērtē šo Eiropas Revīzijas palātas (ERP) lietderības revīziju par Komisijas
iesaistīšanos Grieķijas finansiālās palīdzības programmās, kuras finansē dažādi mehānismi, kas
laika gaitā tiek ieviesti kopš 2010. gada.
Komisija ir atvērta konstruktīvai kritikai un pamatotiem ieteikumiem par to, kā uzlabot finansiālās
palīdzības programmu izstrādi un īstenošanu.
Komisija plāno balstīties uz izmaiņām, kas tika noteiktas un dažos gadījumos tiek jau īstenotas, lai
panāktu turpmākus uzlabojumus, kā izklāstīts tās atbildē uz revīzijas ieteikumiem. ESM ietvaros
tika ieviestas tālejošas izmaiņas, kuras jau tika īstenotas saskaņā ar pašreizējo ESM stabilitātes
atbalsta programmu Grieķijai. Ņemot vērā ESM stabilitātes programmu Grieķijai, Komisija vēl
vairāk ir uzsvērusi sociālo kohēziju, izaugsmi un nodarbinātību. Tāpat Komisija pirmo reizi ir
veikusi sociālās ietekmes novērtējumu (skatīt arī atbildi uz kopsavilkuma IV punktu zemāk).
Komisija vēlētos atgādināt politisko un ekonomisko izmaiņu nozīmi, kas ietekmēja lēmumu
pieņemšanu, izstrādi un īstenošanu programmas gados.
IV. Finansiālās palīdzības programmu pamatmērķi ir atjaunot pieeju tirgum un to, ka tās ir
izveidotas akūtas krīzes laikā; jo īpaši tas attiecas uz Grieķiju. Tādējādi ir nepieciešams nošķirt
programmu tūlītējos un vidēja termiņa mērķus.
Politikas nosacījumos jāņem vērā valsts iestāžu spēja pieņemt un īstenot ekonomiski un sociāli
sarežģītas politikas. Finansiālās palīdzības programmas kontekstā pieņemtās politikas nodrošina
ilgtspējīgas izaugsmes un nodarbinātības sistēmu ilgākā laika posmā, pat pēc pašas programmas
laika posma; un tādēļ šim mērķim ir nepieciešams izveidot visaptverošas izaugsmes stratēģijas.
Turklāt ir ārkārtīgi svarīgi sistemātiski ņemt vērā katras finansiālās palīdzības programmas
ekonomisko un politisko kontekstu, kurā tika veiktas attiecīgas politikas izvēles. Piemēram, pirmā
programma tika izveidota, ņemot vērā to, ka valstij pēkšņi tika liegta piekļuve tirgum. Komisijai
bija jārīkojas, ņemot vērā ārkārtējus un bezprecedenta nenoteiktības apstākļus, nopietno likviditātes
krīzi, kas apdraudēja visas finanšu sistēmas stabilitāti, un atbilstošu finanšu palīdzības instrumentu
trūkumu eurozonas līmenī un nepieejamību eurozonā.
Turklāt ir būtiski saglabāt notikumu hronoloģiju. Tāpat ir būtiski pilnībā atzīt gan ESM stabilitātes
atbalsta programmas Grieķijai dažādās struktūras, gan apstākļus. Šajā ziņā Komisija rīkojās saskaņā
ar jaunu tiesisko regulējumu (Regula 472/2013), kas ievērojami uzlaboja tās darba pārredzamību un
tās demokrātisko atbildību, stiprinot dialogu ar Eiropas Parlamentu un valstu parlamentiem.
Programmas konsekvence ar Savienības mērķiem un politikām tika pastiprināta: nodrošinot, ka
saprašanās memorands būs saskaņots ar Padomes apstiprināto programmu; skaidri norādot atsauces
uz Pamattiesību hartu, kā arī uz citām sociālajām tiesībām; ņemot vērā nacionālo praksi un algu
veidošanas institūcijas, kā arī attiecīgās dalībvalsts valsts reformu programmu saistībā ar Savienības
izaugsmes un nodarbinātības stratēģiju; un ņemot vērā prasību, ka programmas budžeta
konsolidācijas centienos jāņem vērā vajadzība nodrošināt pietiekamus līdzekļus tādām
fundamentālām politikas jomām kā izglītība un veselības aprūpe. Līdz ar to ESM programmā
lielāka uzmanība tika pievērsta sociālajai kohēzijai, izaugsmei un nodarbinātībai (tostarp aktīva
darba tirgus politikām); un Komisija pirmo reizi veica sociālās ietekmes novērtējumu. Jaunais
tiesiskais regulējums arī ir pamats Komisijai sniegt tehnisko palīdzību Grieķijai, lai uzlabotu tās
administratīvo spēju un risinātu problēmas, kas saistītas ar programmas īstenošanu.
V. Lai gan juridisku / institucionālu iemeslu dēļ Komisija ir šīs lietderības revīzijas adresāts, gan
Eurogrupai, gan citām Savienības iestādēm ir būtiska loma, kas ir ievērojami mainījusies vairāku
secīgu programmu laikā. Laba izpratne par faktisko pārvaldības sistēmu un tās atspoguļojums, kas
dominē katrā programmā vai pašreizējās ESM stabilitātes atbalsta programmas izstrādē un laikā,
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kad tiek pieņemti īpaši lēmumi, ir vajadzīga, lai rīcība un lēmumi vienmēr tiktu atbilstoši attiecināti
uz atbildīgajām pusēm.
Komisijas darbības tika izstrādātas un īstenotas sarežģītā institucionālā vidē, kas kopš 2010. gada ir
ievērojami attīstījusies atbilstoši juridiskā pamata izmaiņām. Turklāt Komisijas loma sarunu
procesā nozīmē mijiedarbību ne tikai ar valsts iestādēm un citām ES iestādēm, bet arī ar vairākām
starptautiskām organizācijām un Eurogrupu. Šajā sakarā pienākumi, kas Komisijai un Eiropas
Centrālajai bankai (ECB) ir uzticēti saskaņā ar Eiropas Finanšu stabilitātes instrumentu (EFSI) vai
pēc tam ar Līgumu par Eiropas Stabilizācijas mehānisma (ESM) izveidi, lai arī svarīgi, nerada
nekādas tiesības pieņemt pašām savus lēmumus. Turklāt valsts iestādes ir atbildīgas ne tikai par
politikas izvēli, bet arī par īstenošanu.
Visi saprašanās memorandi ir balstīti uz kopīgiem nosacījumiem, par kuriem vienojušās visas
iestādes, tostarp Starptautiskais Valūtas fonds (SVF), un vienojoties ar Grieķijas iestādēm pēc
iekšējo diskusiju un padziļinātā dialoga procesa. Vajadzību pēc kopīgiem nosacījumiem izteica
Eurogrupa. Tam vajadzēja panākt kompromisa pozīcijas ar citām iestādēm, proti, SVF un ECB.
Politikas nosacījumi tika izstrādāti pēc detalizētām iekšējām diskusijām starp iestādēm, kurās bija
daudz mutisku un rakstisku atkārtojumu. Tehniskās palīdzības sniegšana - attiecīgā gadījumā - tika
izstrādāta tā, lai nodrošinātu vislabāko iespējamo atbalstu valsts iestādēm, lai tās spētu izpildīt šos
nosacījumus, ievērojot noteiktos termiņus. Viens no šī daudzo iestāžu regulējuma pamatprincipiem
ir tas, ka dažādas iestādes var apvienot pieredzi, kas bieži uzlaboja politikas izstrādes kvalitāti.
Turklāt dalībvalstis - vai ESM dalībvalstis saskaņā ar ESM satvaru - nosaka finansējuma apjomu,
kā arī lemj par pasākumiem, kas saistīti ar parādu. ECB un arī vienotajam uzraudzības mehānismam
(VUM) ir īpaši pienākumi nodrošināt finanšu stabilitāti un, kā uzraudzības iestādēm, pieņemt
neatkarīgus lēmumus, dažos gadījumos, neizpaužot citām iestādēm konfidenciālu, ar tirgu saistītu
informāciju.
VIII. Eurozonai trūka finanšu instrumentu un tiesiskā regulējuma, lai sniegtu finansiālu atbalstu
eurozonas valstīm. Pirmā programma, ko finansēja Grieķijai paredzētais aizdevumu mehānisms
(GAM), tika izveidota ātri, lai novērstu valdības saistību neizpildi. Tā kā tajā laikā nebija
regulējuma, Komisija un Eurogrupa balstījās uz satvaru un metodoloģiju, ko bija izstrādājis SVF,
kas tolaik bija starptautiska organizācija ar pilnvarām un pieredzi šādu programmu īstenošanā.
Komisija oficiāli kodificēja savas procedūras 2011. gadā. Politikas darbībām tika piešķirta
atbilstoša prioritāte, īpaši izmantojot kopīgu programmu ar SVF. Komisija cita starpā izmantoja
SVF labi zināmo “iepriekšējo darbību” un “strukturālo kritēriju” sistēmu, kas ir būtiskas reformas,
kas nepieciešamas, lai pabeigtu pārskatīšanu un atbrīvotu izmaksu. To pakāpeniski uzlaboja ar
dažām papildu iepriekšējām darbībām strukturālo reformu jomā, kā arī izmantojot atsauces
rādītājus. Šobrīd notiekošās ESM stabilitātes atbalsta programmas ieviesa arī jēdzienu “galvenie
nodevumi”
IX. Katra iestāde darbojas katras programmas ietvaros piemērojamā tiesiskā regulējuma ietvaros.
XI. Izšķirošo reformu izstrāde un īstenošana notika plašākā kontekstā, ņemot vērā sarežģīto
ekonomisko situāciju, kā arī nopietno finanšu tirgu nestabilitāti. Veiksmīga rekapitalizācija, būtiska
pārstrukturēšanās un regulatīvās un pārvaldības reformas, kas tika veiktas, reaģējot uz akūto krīzi,
un lai ierobežotu negatīvās sekas, ļāva stabilizēt visu sistēmu. Tas nodrošināja programmu galvenā
mērķa sasniegšanu: novērst valsts saistību neizpildi un nodrošināt finanšu stabilitāti. Konflikta
scenārijs (finanšu sistēmas sabrukums) radītu ievērojami lielākas finansiālas, ekonomiskas un
sociālas izmaksas.
XII. Politiskās stabilitātes trūkums laika gaitā radīja problēmas, kas saistītas ar līdzdalību reformās;
tas ir viens no galvenajiem elementiem, kas jāpatur prātā, novērtējot politikas rezultātus šajā jomā.
XIII. Grieķija piedzīvoja atkārtotus ilgstošus politiskās nestabilitātes periodus, kas izraisīja
neskaidrības attiecībā uz politikas virzienu, apņemšanos veikt reformas un to efektīvu īstenošanu.
Tomēr Grieķija pēc stabilas reformas, veiksmīgiem pārskatu secinājumiem un uzlabotas izaugsmes
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perspektīvas izmantoja tirgus 2014. gada aprīlī un jūlijā. Tas skaidri parāda, cik efektīvi reformu
īstenošana veicina lielāku tirgus dalībnieku uzticību un veiksmīgu atgriešanos tirgos.
Pirmais ievilkums punkta veidā: Veiksmīga atgriešanās pie izaugsmes ir atkarīga no veiksmīgas
programmas īstenošanas. Izaugsmi nebija iespējams sasniegt, nenovēršot Grieķijas valsts un
ekonomikas pamatā esošos sistēmiskos un strukturālos trūkumus. Ņemot vērā to, ka gan pirmā, gan
otrā programmas tika pārtrauktas, šis galīgais mērķis netika pilnībā sasniegts.
Trešais ievilkums punkta veidā: Programmu īstenošana novērsa finanšu sistēmas sabrukumu, kas
būtu radījis daudz dramatiskās sekas Grieķijas valstij un finanšu stabilitātei. Tomēr negatīvās
makroekonomiskās un politiskās izmaiņas un ieilgusī finanšu tirgus reformu īstenošana saskaņā ar
programmām veicināja banku bilanču pasliktināšanos.
XIV. Lūdzu, skatiet turpmāk izklāstītās Komisijas atbildes uz secinājumiem un ieteikumiem.
IEVADS
6. 2015. gada jūnija beigās Grieķijas valdība vienpusēji nolēma neīstenot otro EFSI programmu un
sasauca referendumu.
8. Skatīt Komisijas atbildi uz kopsavilkuma V punktu (institucionālā vide).
APSVĒRUMI
I DAĻA. GRIEĶIJAS EKONOMIKAS KOREKCIJU PROGRAMMU PĀRVALDĪBA
24. Lūdzam skatīt Komisijas atbildi uz VIII punktu.
25. Pirmās programmas kontekstā Komisija un Eurogrupa balstījās uz SVF - starptautiska
organizācija, kura ir pilnvarota īstenot šādas programmas un kurai ir pieredze šādu programmu
īstenošanā - regulējumu un metodoloģiju.
Pirms programmas izstrādes tika veikts ievērojams skaits pētījumu, aptverot elementus, kas jāpārvar
reformās, kā arī ieviešot kritērijus reformu prioritāšu noteikšanai. Turklāt Komisija varēja izmantot
metodoloģijas un analītiskos instrumentus, kas izstrādāti un piemēroti normālas uzraudzības
režīmos tādās jomās kā prognoze, fiskālās politikas un ilgtspējas analīze, pensijas un strukturālo
politiku / reformu salīdzinošā novērtēšana.
27. Komisija sagatavoja analītiskus dokumentus, pamatojot politikas kopsavilkumus un apstiprinot
nosacījumu izstrādi, tostarp reglamentēto profesiju jomā.
Piemēram, Grieķijas valdība laikus pabeidza dažus pirmos nosacījumus par reglamentētajām
profesijām un pakalpojumu direktīvu, bet Grieķijas iestāžu kūtrums galu galā izraisīja kavēšanos.
28.
Pirmais ievilkums punkta veidā: Lai gan daži nosacījumi sākotnēji tika izteikti vispārīgāk, nosakot
skaidrus galamērķus, regulāras atkārtotas darbības ar iestādēm, tad tika izstrādāti detalizētāki
norādījumi, kuros tika izklāstīti līdzekļi un pasākumi, ar kuriem šīs reformas varētu īstenot. Dažos
gadījumos šāda pieeja nenoveda pie atbilstošas īstenošanas. Tomēr interpretācijas jautājumi nebija
galvenais īstenošanas aizkavēšanas cēlonis.
Otrais ievilkums punkta veidā: Pirms Grieķijas iestādes apņemas izpildīt jebkādus nosacījumus un
parakstīt saprašanās memorandu, ikviens nosacījums vienmēr tiek apspriests un saskaņots ar
iestādēm gan tehniskā, gan politiskā līmenī, lai nodrošinātu pilnīgu un kopīgu izpratni un atbildību
par veicamo reformu procesu.
Augsto detalizācijas pakāpi radīja nepieciešamība skaidri noteikt, kā veikt reformas un risināt
īstenošanas problēmas. Turklāt iestāžu administratīvo spēju apgrūtināja pasākumu skaits, kas
vajadzīgi, lai patiesi uzlabotu nodokļu administrēšanas efektivitāti, nevis to detalizācijas pakāpi.
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Bieža problēma bija ierobežotā līdzdalība reformās otrās programmas laikā, jo īpaši attiecībā uz
nodokļu administrācijas darbiniekiem.
29. Skatīt Komisijas atbildi uz kopsavilkuma IV punktu par programmu mērķiem un vispārējo
kontekstu.
Turklāt visaptverošu ESM programmu reformu kopumu papildināja ārkārtas pasākumi, lai palīdzētu
Grieķijai vislabāk izmantot pieejamos ES līdzekļus un tehnisko atbalstu saskaņā ar Komisijas
iniciatīvu, kas noteikta Komisijas 2015. gada 15. jūlija paziņojumā “Jauns sākums nodarbinātības
un izaugsmes veicināšanai Grieķijā”.
30. Pirmajā programmā bija vairāk horizontālās politikas elementu, bet otrajā programmā
palielinājās nosacījumu skaits, kas vērsti uz konkrētām nozarēm, ar nosacījumu, ka tiek pārbaudītas
uzņēmējdarbību ierobežojošās regulas un mērķtiecīgās nozares, piemēram, būvmateriāli un
ražošana papildus tūrismam un mazumtirdzniecībai.
Šo nosacījumu izpildīja, izmantojot ESAO konkurences novērtēšanas metodisko līdzekli.
2. izcēlums. Produktu tirgus reformas pret darba tirgus un nodokļu reformām
Komisija pilnībā apzinājās lielāku netiešo nodokļu ietekmi uz cenu attīstību. Taču Grieķijas
ekonomikā notiek cenu korekcijas process, kas ir veicinājis cenu konkurētspējas atgūšanu.
Pirmās programmas galvenais mērķis bija atjaunot Grieķijas piekļuvi tirgus finansējumam, tāpēc
bija nepieciešams koncentrēties uz fiskālo konsolidāciju. Tomēr Grieķijas finansiālās palīdzības
programmu vispārējā izstrāde bija balstīta uz skaidri noteiktu stratēģiju. Strukturālās reformas
veidoja programmas galveno daļu, un to mērķis bija radīt pozitīvu ietekmi ārpus programmas
perioda.
39. Lai laika gaitā salīdzinātu Grieķijas sniegumu un attīstību, Komisija balstījās uz rādītājiem, kas
bija pieejami no starptautiskiem avotiem, taču tie ne vienmēr bija visaptveroši un bija pieejami tikai
ar laika nobīdi. Tas ietver ESAO produktu tirgus rādītājus, lai novērtētu panākto progresu
reglamentēto profesiju reformā, kā arī Pasaules Bankas uzņēmējdarbības rādītājus.
Turklāt saprašanās memorandos bija ietverts īpašs nosacījums, lai novērtētu reglamentēto profesiju
reformas ietekmi, tostarp aptaujāšanu par 20 lielākajām profesijām, pārbaudot liberalizācijas
pakāpi, rezultātus attiecībā uz jaunienācējiem, cenu izmaiņām utt.
40. Krīzes laikā ir svarīgi noteikt darbību prioritāti, jo īpaši, ja ir ierobežota institucionālā spēja
nekavējoties risināt visas aktuālās un iespējamās problēmas.
Grieķijas finansiālās palīdzības programmās prioritāte tika dota rekapitalizācijai, ko steidzami
pieprasīja uzraudzības iestādes, lai sasniegtu finanšu stabilitātes mērķus.
Kā nākamais būtiskais solis tika risināts INA noregulējuma jautājums, ņemot vērā INA pieaugumu
ieilgušās krīzes dēļ. INA atrisināšanas process ir ilgs un sarežģīts, un tam ir nepieciešamas reformas
vairākās jomās (juridiskā, uzraudzības, pārvaldes, reglamentējošā u.c.) un dažādos kontekstos, no
kuriem katram ir savas īpatnības (mājsaimniecību parāds, MVU un lielāks korporatīvo uzņēmumu
parāds) Jāatgādina, ka 2013. gada aktīvu kvalitātes pārskatīšana ietvēra problēmu novēršanas
pārskatīšanu, kurā novērtēja banku sagatavotību un spēju pārvaldīt INA.
Attiecībā uz HFSF Komisijai ir tikai novērotājas statuss.
45. Nav vienota makroekonomiska modeļa, kuru var viegli izmantot ekonomiskajām prognozēm.
Turklāt ir svarīgi sistemātiski ņemt vērā strauji mainīgo Grieķijas ekonomisko un politisko
situāciju, novērtējot programmu ietvaros pieņemto politiku savlaicīgumu, kvalitāti un ietekmi.
4. izcēlums. Prognožu saskaņošana
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Visās programmās gan makroekonomisko, gan fiskālo prognožu savstarpējā ietekme tika novērtēta,
izmantojot atkārtotu procesu, kurā jauno fiskālo pasākumu ietekme tika iekļauta
makroekonomiskajā bāzes scenārijā, un tika aprēķinātas jaunākās fiskālās prognozes.
48. Ņemot vērā lielo spriedzi un ļoti īsos termiņus, dažkārt var rasties nelielas kļūdas vai nepilnības.
Visās programmās bija vērojama spēcīga un sistemātiska starpiestāžu datu kvalitāte un vienlaicīga
datu un aprēķinu analīze.
50. Summa 8 miljardu euro apmērā tika uzskatīta par aptuveni pieņemamu mērķi, ņemot vērā
finansējuma vajadzības pēc programmas beigām, kas savukārt ir atkarīgas no iespējamiem parāda
pasākumiem, kas jāīsteno.
Turklāt jāpatur prātā arī institucionālā un tiesiskā regulējuma sarežģītība, tā dalībnieku un lēmumu
pieņēmēju daudzveidība.
51. Ņemot vērā konsensa trūkumu ekonomiskajā literatūrā, prognozēs jābalstās uz dažiem
pētījumiem, kas var sniegt norādes par ietekmes mērogu.
Turklāt makroekonomikas fiskālās prognozes ir integrētas, un tas attiecas ne tikai uz Komisijas
prognozēm un ne tikai uz Grieķiju.
II DAĻA. REFORMU IZSTRĀDE UN ĪSTENOŠANA
56. Komisija uzsver, ka katras finansiālās palīdzības programmas laikā valsts iestādes ir atbildīgas
ne tikai par politikas izvēli, bet arī par īstenošanu.
57. Skatīt Komisijas atbildi uz kopsavilkuma IV punktu (mērķi un konteksts).
59. Skatīt Komisijas atbildi uz kopsavilkuma IV punktu (programmu mērķi).
61. Skatīt Komisijas atbildi uz kopsavilkuma IV punktu (programmu mērķi).
63. Skatīt Komisijas atbildi uz kopsavilkuma IV punktu (programmu mērķi).
Cīņa pret nodokļu nemaksāšanu un nodokļu saistību izpildes uzlabošana noteikti ir nozīmīga
Grieķijas reformu daļa. Tomēr to nav iespējams panākt ātri. ESM programmās tika uzsvērti šādi
pasākumi, balstoties uz iepriekšējo programmu pieredzi.
6. izcēlums. Pasākumu apjoms
Eksperti apstrīdēja dalītā maksājuma mehānismu PVN darījumiem ar valsts iestādēm. Dalītā
maksājuma mehānisms PVN darījumiem ar valsts sektoru tika izmantots Itālijā, bet to apstrīdēja
gan uzņēmēji, gan nodokļu speciālisti.
Lai intensīvāk izmantotu elektroniskās fiskālās ierīces, ir nepieciešama nodokļu administrācija, kas
aprīkota ar progresīvām IT sistēmām, bet Grieķijā tas tā nav.
6. izcēlums. Sākotnējā informācija
Pirmajā programmā nebija iekļauta visa informācija par veiktajām reformām. Tomēr sīkāka
informācija tika plašāk sniegta programmu gaitā un balstoties uz esošo pieredzi, lai veicinātu
skaidru izpratni par iestādēm un ex post novērtējumiem.
66. Pieaugošo nodokļu parādu ir ietekmējis fakts, ka norakstīšanas process tika ieviests tikai 2014.
gadā, turklāt tas ir ļoti garš (ja parādnieks nespēj nomaksāt nodokļu parādu, tas vispirms tiek izolēts,
pēc tam tas tiek norakstīts, bet tikai pēc 10 gadiem, ja šajā laikā parādnieks joprojām nav spējis
apmaksāt parādu).
Patiess izaicinājums ir izstrādāt rādītājus, lai uzraudzītu nedeklarēto nodokļu prognozēto apjomu,
kuru var precīzi novērtēt programmas pārskatīšanas periodos.
68. Programmas nodrošināja adekvātu stratēģisko satvaru valsts pārvaldes reformām. Tūlītēja
prioritāte šajā nozarē bija fiskālā konsolidācija, un tas izskaidro reformu secību, no fiskālajām līdz
strukturālajām.
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Komisija, īpaši izmantojot Darba grupu Grieķijas jautājumos (DGGJ) nodrošināja labas prakses
apmaiņu, izmantojot tehnisko palīdzību. Komisija pauž nožēlu, ka mēģinājumi iesaistīt ieinteresētās
personas bija neveiksmīgi. Biežo valdības izmaiņu dēļ, nepārtrauktības un stabilitātes trūkums
patiešām bija nozīmīgi jautājumi. (skatīt arī atbildi uz 76. punktu).
Visbeidzot Grieķijas administrācija bija ievērojami kūtra un atturīga attiecībā pret izmaiņām.
73. Komisija noteica ļoti īsus termiņus; bet nav piemērota, konkrēta pārmērīgi īsu termiņu piemēra.
Reformas par novērtēšanas sistēmas izstrādi un īstenošanu saskaņā ar jauno programmu netika
veiktas, jo otrās programmas vispārējā īstenošana tika efektīvi aizkavēta no 2014. gada rudens līdz
2015. gada augustam, kad tika uzsākta ESM programma. Tādēļ nav iespējams noskaidrot, vai otrajā
programmā noteiktie termiņi bija pārāk īsi: īstenošana netika sasniegta, jo programma tika pabeigta
pirms īstenošanas pabeigšanas.
Turklāt jaunā vērtēšanas sistēma tiek īstenota saskaņā ar ESM programmu. Starp vienošanos par
nosacījumiem un sekundāro tiesību aktu pabeigšanu pagāja desmit mēneši (no 205. gada augusta
līdz 2016. gada jūnijam), par vienu mēnesi mazāk nekā paredzēts otrajā programmā; bet faktiskais
novērtējums tiek veikts 2017. gadā, jo tas ir balstīts uz 2016. gada beigās iesniegtajiem datiem, kā
tam būtu jābūt, lai laika gaitā iegūtu pilnīgu ainu.
78. Programmās tika apskatīti galvenie kredītu apjoma faktori, kas ietvēra politiku, kas vērsta uz
banku kapitālu un likviditāti, kā arī INA risināšanu. Kredītu samazināšanās faktori ir sarežģīti un
atspoguļo strukturālās problēmas kredītu tirgos. Tāpēc augstā procentu likme, kas tiek piemērota
jaunajiem aizdevumiem, drīzāk ir dziļas lejupslīdes simptoms, jo aizņēmēji nespēj atmaksāt savus
parādus.
Vienlaikus Komisija ir strādājusi, lai palielinātu finansējumu no ES un starptautiskām finanšu
iestādēm (ERAB, EIB, EIF), kas ietver MVU finanšu instrumentus.
79. Analīze bija kopīgs viedoklis par visām iesaistītajām iestādēm, un tā balstījās uz tajā laikā
pieejamo informāciju. Tā bija balstīta arī uz neatkarīgu ekspertu sniegto informāciju.
Rekapitalizācijas regulējumu sagatavoja profesionāli investīciju baņķieri, kuri bija HFSF, Grieķijas
Bankas un Finanšu ministrijas konsultanti.
80. 2013., 2014. un 2015. gadā kapitāla vajadzības tika noteiktas tikai uzraugiem. Komisija un citas
iestādes tikai sniedza tehnisko atbalstu, lai izstrādātu spriedzes testa regulējumu.
Turklāt politiskie notikumi un izrietošā nenoteiktība un nestabilitāte būtiski negatīvi ietekmēja IKP
pieaugumu, un tādējādi tas bija neparedzams elements.
81. Valsts iestādes ir atbildīgas par iepriekš noteiktā uzdevuma izpildi saskaņotajā jomā.
Komisija neiejaucas attiecībās starp uzraudzības iestādi un bankām.
82. Atbilstoši ES valsts atbalsta noteikumiem atbalsts ir jāierobežo līdz nepieciešamajam
minimumam, un tādēļ tas tiek izmantots, lai segtu bankas kapitāla vajadzības tikai tad, ja nav
pieejami privātie tirgus līdzekļi. Kā paskaidrots Komisijas lēmumos par valsts atbalstu, kas
pieņemti 2014. un 2015. gadā, HFSF līdzdalību nevar uzskatīt par tirgus darījumu, jo fonds neveica
ieguldījumus tādos pašos termiņos un tādos pašos darījumos kā pārējie ieguldītāji. 2014. gada
rekapitalizācijā tika ieviests mehānisms, lai aprēķinātu cenu, par kādu HFSF bija atļauts piedalīties,
lai izvairītos no pārmērīgas HFSF vājināšanas. 2015. gada rekapitalizācijai tika noteikta ex ante
minimālā cena HFSF dalībai, pateicoties īpašiem tirgus apstākļiem un saskaņā ar iestāžu lēmumu
HFSF parakstīšanās cenu noteica grāmatas veidošanas procesā, ko veic un uzraudzīja starptautiski
eksperti.
Šie mehānismi palīdzēja samazināt HFSF zaudējumus. Akciju cenu attīstība sekojošajā
rekapitalizācijā atspoguļo riska pakāpi, ko privātais ieguldītājs uzņēmās paaugstinātas nenoteiktības
apstākļos.
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83. Īpašajā Grieķijas gadījumā visām programmā iesaistītajām iestādēm ātri kļuva skaidrs, ka
dažādu iemeslu dēļ aktīvu pārvaldīšanas sabiedrības izveide nebūtu piemērots risinājums: INA
neviendabīgums, kas izplatās lielākajā daļā tautsaimniecības nozaru, šādas struktūras ārkārtīgās
izmaksas, pārvaldības problēmas, banku un klientu attiecību nozīme plaša mēroga stratēģisko
saistību nepildīšanas kontekstā, ietekme uz banku bilanci utt.
84. Skatīt Komisijas atbildi uz kopsavilkuma IV punktu (programmu mērķi).
85. Maksātnespējas tiesību aktu un tiesu kapacitātes uzlabošana ir sarežģīta reforma, kuru var
panākt, veicot vairākas darbības. Laikposmā no 2010. gada līdz 2014. gadam tika ieviestas vairākas
likumdošanas izmaiņas, tostarp Maksātnespējas kodekss un ārpustiesas regulējuma izveide.
Grieķijas iestādes ir atbildīgas par reformu īstenošanu. Trūka centienu veikt īstenošanu. Moratorija
par pieeju tirgum tika ieviesta kā Grieķijas iestāžu vienpusēja rīcība, un tā tika pagarināta (pēdējais
pagarinājums bija spēkā līdz 2015. gada 30. oktobrim).
10. izcēlums
Jāatgādina, ka galu galā Grieķijas iestādes bija un joprojām ir pilnībā atbildīgas par veiksmīgu
reformu īstenošanu.
Lūdzam skatīt atbildi uz 85. punktu.
86. Tā kā INA pakalpojumu un pārdošanas tirgus tika izveidots saskaņā ar ESM programmu, jau
otrajā programmā bija ietverts lūgumu izstrādāt visaptverošu INA stratēģiju kā galveno nosacījumu
saskaņā ar saprašanās memorandu; tāpēc Grieķijas iestādēm jau bija noteikts pienākums novērst
galvenos šķēršļus aktīva INA tirgus izveidei jau krietni pirms 2015. gada decembra likuma
pieņemšanas. Turklāt Komisija kopā ar citām iestādēm un starptautiskajiem partneriem lūdza
novērst visus šķēršļus brīvai piekļuvei INA tirgum (pārmērīgi birokrātiskas procedūras, uzraudzības
pieprasījumi, nodevu maksājumi par INA pārdošanu u.c.), kas sekmēja tiesību aktu grozīšanu
turpmākajos mēnešos, ņemot vērā pirmās pārskatīšanas noslēgšanu. Visbeidzot, pēc tam, 2017.
gadā, tika novērsti būtiskākie atlikušie šķēršļi.
87. Grieķijas iestādēm joprojām ir jāuzņemas pilna atbildība par veiksmīgu reformu īstenošanu.
Programmas nosacījumi galu galā pieprasīja pārskatīt likvidācijas kārtību un novērst neefektivitāti.
Programma bija vērsta uz likvidācijas organizēšanas uzlabošanu un to, kā to risināt, ja radušās
problēmas.
88. Pirmās programmas uzmanības centrā galvenokārt bija tūlītēja kritiskā fiskālā politika, bet tajā
pašā laikā banku sektors tika uzskatīts par samērā stabilu. Lai gan ir pareizi, ka pirmajā programmā
nebija nekādu tiešu nosacījumu banku pārvaldībai, šis jautājums tika netieši skarts kā daļa no
programmas nosacījumiem, lai izveidotu HFSF.
Grieķijas Finanšu stabilitātes fonds jau tika izveidots saskaņā ar pirmo programmu ar mērķi
nostiprināt banku nozares noturību un elastīgumu, kur pārvaldība bija viena no galvenajām
problēmām.
Banku pārvaldības jautājumi kļuva ļoti nozīmīgi, gaidot valsts līdzekļu papildu izmantošanu, lai
rekapitalizētu bankas saskaņā ar pašreizējo ESM programmu.
89. Nav nacionalizētas visas bankas. Lai vienpusēji aizstātu privāto banku vadību, rodas juridiskas
grūtības, pamatojot tiešo iejaukšanos īpašuma tiesībās. Akcionāru loma ir vienošanās par bankas
pārvaldību, kā to atzīst ES tiesību akti.
Sākotnēji HFSF nebija iesaistīts, pamatojoties uz to, ka būtiskas pārvaldības izmaiņas smagas krīzes
laikā palielinātu noguldījumu aizplūdi, izsmeltu šīs ar pieredzi pārvaldītās bankas un tādējādi radītu
nopietnus finanšu stabilitātes riskus. Tas bija laiks, kad daudzas bankas veica kapitāla palielināšanu,
lai segtu būtiskās kapitāla vajadzības.
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Tā kā nav vērojams banku valdes pārvaldības uzlabošanas progress, šis jautājums tika risināts ESM
programmas saprašanās memorandā.
90. Papildu prasības palīdz nodrošināt, ka tiek izveidotas augstākas kvalitātes valdes bez ārējas
ietekmes.
Ņemot vērā to, ka Grieķija saskārās ar vēl nepieredzētu likviditātes, kapitāla un aktīvu kvalitātes
problēmu, bija ārkārtīgi svarīgi, lai banku valdes nolīgtu labākos iespējamos ekspertus Grieķijas
banku specifisko problēmu risināšanai.
91. Grieķijas iestādēm joprojām ir jāuzņemas pilna atbildība par veiksmīgu reformu īstenošanu.
Komisija kopā ar citām iestādēm rūpīgi uzraudzīja mazāk nozīmīgās iestādes; tomēr prioritāte bija
nodrošināt finanšu stabilitāti, vienlaikus koncentrējoties uz sistēmiskas nozīmes bankām.
Saskaņā ar ESM programmu mazāk nozīmīgas iestādes nebija tiesīgas saņemt valsts / programmas
līdzekļus rekapitalizācijai. Tādējādi programma neparedz pamatojumu, lai iejauktos šajās bankās, ja
vien tās nav pretrunā ar prudenciālajām prasībām.
Iestādēm nav bijusi nekāda nozīme minētajā revīzijā, bet tās atzinīgi novērtēja uzraudzības iestāžu
lēmumu to veikt.
Uzraudzības jautājumi, kas saistīti ar mazāk nozīmīgām iestādēm (Less Significant Institutions;
LSI), tika ietverti visaptverošā finanšu nozares regulējumā, ietverot visas banku nozares
pārstrukturēšanu, kuras laikā tika slēgtas vai likvidētas vairākas LSI.
92. HFSF likums satur sīki izstrādātus noteikumus par lēmumiem, kas ir Valdes un
Ģenerālpadomes kompetencē (4. pants). HFSF ir atbildīgs par jebkuru nepareizu īstenošanu, jo
iestādes nav atbildīgas par to uzdevumu pārvaldību.
93. Lai gan visas izmaiņas nevar attiecināt uz programmu prasībām, daudzas izmaiņas bija patiešām
nepieciešamas, lai uzlabotu HFSF darbību, un tās bija saistītas ar nepieciešamību nodrošināt HFSF
neatkarību no ārējas politiskās ietekmes.
Lai gan šādām izmaiņām bija arī iespējamās ēnas puses, ieguvumi tika uzskatīti par lielākiem par
izmaksām.
94. Šī situācija būtu jāizvērtē plašākā kontekstā, ņemot vērā sarežģīto situāciju finanšu tirgos, kas
neļauj ātri atgūt ieguldījumus. Veiksmīga rekapitalizācija, būtiska pārstrukturēšanās un
reglamentējošās un pārvaldības reformas, kas tika veiktas, reaģējot, lai ierobežotu notiekošos
negatīvos notikumus, ļāva stabilizēt visu sistēmu. Tas nodrošināja programmu galvenā mērķa, proti,
finanšu stabilitātes sasniegšanu. Alternatīvais scenārijs (t.i., finanšu sistēmas sabrukums) radītu
ievērojamas finansiālas, ekonomiskas un sociālas izmaksas.
97. Lai gan bija skaidri zināms par riskiem, kas izriet no pelēkās zonas, pienācīgs to novērtējums
nebūtu bijis iespējams, ņemot vērā to nelikumīgo raksturu (nelikumīgu nepaziņošanu par
ienākumiem).
Komisija atgādina, ka sarunas tika veiktas kopīgi ar citām iestādēm. Skatīt Komisijas atbildi uz
kopsavilkuma V punktu (institucionālā vide).
98. Skatīt Komisijas atbildi uz kopsavilkuma V punktu (institucionālā vide).
99. Pasākumi darba koplīgumu slēgšanas sarunu jomā tika saskaņoti un veikti pakāpeniski un
progresīvi. Tomēr tas neizriet no neatzīšanas, ka Grieķijas ekonomikai raksturīga mikrouzņēmumu
un mazo uzņēmumu izplatība. Drīzāk tas atspoguļo piesardzīgu pieeju ar turpmāku papildu
iejaukšanos, piemēram, “personu apvienību” ieviešanu, kas ļauj rīkot darba koplīgumu slēgšanas
sarunas uzņēmumu līmenī arī uzņēmumos bez arodbiedrību pārstāvības, kas tieši skar esošo valsts
praksi vēlākā posmā, reaģējot uz situāciju, kas arvien pasliktinās.
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100. Attiecībā uz darba tirgus reformu tematu ESM programmā tika iekļautas tādas pašas tēmas kā
iepriekšējās programmās, šādu divu galveno iemeslu dēļ: pirmkārt, daži pasākumi, par kuriem tika
panākta vienošanās otrajā programmā, netika īstenoti; otrkārt, ESM programmā bija paredzēts
visaptverošs pārskats par agrāk īstenotajiem pasākumiem, no kuriem daži bija pagaidu, lai noteiktu,
vai tie joprojām ir atbilstoši un nepieciešami. Atzīstot nozīmīgu kavēšanos attiecībā uz īstenošanu,
Komisija uzskata, ka termiņi un secība bija piemēroti.
11. izcēlums
Likumā tika samazināta valsts kolektīvā darba līgumā noteiktā minimālā alga, un tika izveidots
jauns regulējums, ar ko ievieš likumā noteiktu minimālo algu. Šī reforma būtiski izmainīja
minimālās algas noteikšanas veidu Grieķijā, no kolektīvās vienošanās (autonomi - sociālie partneri)
līdz tiesību aktos noteiktajam (ko nosaka valdība). Tajā pašā laikā bija paredzēts, ka jaunizveidotais
regulējums tiks piemērots pēc programmas (t.i., saskaņā ar stabiliem ekonomiskajiem un darba
tirgus apstākļiem), un minimālās darba algas apjoms netiks izmainīts programmas periodā.
102.
Trešais ievilkums: Atsauce uz kvantitatīvo līmeni (samazinājums par 15%) tika iekļauta kā norāde
uz sagaidāmo vienības darbaspēka izmaksu samazinājuma apjomu. Pēdējā mainīgā attīstība ir
sarežģītu mijiedarbību rezultāts, kuras valsts iestādes var ietekmēt, bet kuras neatrodas to tiešā
kontrolē. Tādēļ būtu nepareizi uzskatīt šo līmeni par noteiktu rādītāju, panākumu / rezultātu
noteikšanai.
III DAĻA. PROGRAMMU MĒRĶU SASNIEGŠANA
106. Apsverot, vai finansiālās palīdzības programmas sasniedza galvenos mērķus, valsts iestādes ir
atbildīgas par savlaicīgu un efektīvu reformu īstenošanu. Jo īpaši svarīgi ir ņemt vērā visus ārējos
faktorus, kurus iestādes nespēj kontrolēt vai ietekmēt, piemēram, ekonomisko un politisko vidi,
administratīvo spēju, līdzdalību reformas procesā, saziņas politiku un jebkādus negaidītus
satricinājumus (piemēram, pirmstermiņa vēlēšanas, dziļāku globālo recesiju), vai citus ārējos
faktorus.
110. Attiecībā uz finanšu riskiem, kas ir ārpus programmas, Komisijas finanšu tabulas un parāda
atmaksājamības analīze (PAA) aplūko finansēšanas nosacījumus pēc programmas beigām.
12. izcēlums
SVF fiskālās bāzes līnijas un fiskālo pasākumu novērtējums dažādos gadījumos ir novirzījies no
Eiropas iestāžu novērtējuma.
123. Programmu īstenošana ļāva novērst finanšu sistēmas sabrukumu, tostarp visas dramatiskās
sekas, kuras tas būtu izraisījis Grieķijas valstij un finanšu stabilitātei. Banku bilanču pasliktināšanās
pamatā ir ieilgusī finanšu tirgus reformu īstenošana saskaņā ar programmām, periodiski politiskās
nestabilitātes periodi ar paaugstinātu nenoteiktību un uzticības zaudējumiem, kā arī ieilgusī
lejupslīde.
124. Ilgtermiņa izaugsmes atjaunošana ir sekmīgi īstenotas programmas rezultāts, nevis īstermiņa
mērķis. Programmas panākumus var novērtēt tikai pēc daudziem gadiem pēc tās beigām, jo
reformām būs kumulatīva ietekme vēl ilgi pēc programmas beigām.
SECINĀJUMI UN IETEIKUMI
1. ieteikums
Komisija piekrīt šim ieteikumam. Tas precizēs regulējumu nosacījumu izveidei un sniegs lielāku
skaidrību par izmantojamo analītisko instrumentu veidiem.
2. ieteikums
Komisija piekrīt šim ieteikumam.
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3. ieteikums
Komisija piekrīt šim ieteikumam.
Komisija atzīmē, ka pašreizējais ESM līgums paredz mērķtiecīgākas programmas, piemēram, tādas,
kas vērstas uz nelīdzsvarotību konkrētās nozarēs, un šajā gadījumā visaptverošas izaugsmes
stratēģija var nebūt pamatota.
4. ieteikums
Komisija piekrīt šim ieteikumam.
5. ieteikums
Komisija piekrīt šim ieteikumam. Šajā ziņā lielākā daļa pasākumu jau ir veikti ESM programmas
ietvaros.
6. ieteikums
Komisija piekrīt šim ieteikumam un atgādina, ka tā nevar likt citām iestādēm pieņemt darba kārtību,
kas pēc definīcijas ir kopīgi jāapstiprina gan pēc principa, gan pēc būtības.
7. ieteikums
Komisija piekrīt šim ieteikumam. Komisija jau piemēro kvalitātes kontroles pasākumus, tostarp
sadarbojoties ar citām iestādēm. Komisija pārskatīs esošās kvalitātes pārbaudes un uzlabos saistīto
dokumentāciju.
141. Ņemot vērā fiskālās konsolidācijas prioritāti, tika noteikta fiskālo un strukturālo reformu
secība. Turklāt būtiskākais jautājums nebija reformu izstrāde, bet to īstenošana. Administratīvā
spēja patiešām bija izaicinājums, tāpēc Grieķijai šajā jautājumā tika sniegta tehniskā palīdzība,
izveidojot Komisijas Darba grupu Grieķijas jautājumos.
Turklāt efektīvu sniegtā tehniskā atbalsta izmantošanu un strukturālo reformu faktisko īstenošanu
kavēja periodiski ieilgušas politiskās nestabilitātes periodi.
Attiecībā uz kvantitatīviem mērķiem tos noteica sadarbībā ar un vienojoties ar Grieķijas iestādēm.
8. ieteikums
Komisija piekrīt šim ieteikumam.
Tehniskais atbalsts ir bijis cieši saistīts ar ESM stabilitātes atbalsta programmu noteikumiem, ar
kuriem saprašanās memorandā ir skaidri iekļauts atbalsts vairākām reformām saskaņā ar
programmām. Trīs mēnešu laikā pēc ESM programmu izveides Komisija vienojās ar Grieķijas
iestādēm par "Tehniskās sadarbības plānu strukturālo reformu atbalstam", kas tika publicēts arī
Komisijas tīmekļa vietnē. Strukturālo reformu atbalsta dienests nodrošina un koordinē atbalstu
Grieķijas iestādēm gandrīz visās ESM programmu reformu jomās.
9. ieteikums
Komisija piekrīt šim ieteikumam. Tas uzlabos tās analītisko darbu saistībā ar programmu reformu
izstrādi, precizējot satvaru nosacījumu noteikšanai, kas sniegs lielāku skaidrību par izmantojamo
analītisko instrumentu veidiem.
146. Programmu īstenošana ļāva novērst finanšu sistēmas sabrukumu, tostarp visas dramatiskās
sekas, kādas tas būtu izraisījis Grieķijas valstij, un ļāva atjaunot finanšu stabilitāti, kas bija būtiska,
lai mazinātu turpmāku samazināšanos. Banku bilanču pasliktināšanās pamatā ir ieilgusī finanšu
tirgus reformu īstenošana saskaņā ar programmām, periodiski politiskās nestabilitātes periodi ar
paaugstinātu nenoteiktību un uzticības zaudējumiem, kā arī ieilgusī lejupslīde.
10. ieteikums
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Komisija piekrīt šim ieteikumam. Tā jau ir veikusi ex post novērtējumus citām eurozonas valstīm,
kurās tika īstenotas stabilitātes atbalsta programmas.
11. ieteikums
Komisija piekrīt šim ieteikumam.
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Notikums

Datums

Revīzijas plāna pieņemšana / revīzijas sākums

11.11.2015

Ziņojuma projekta oficiāla nosūtīšana Komisijai (vai citai
revidējamai vienībai)
Galīgā ziņojuma pieņemšana pēc pretrunu procedūras

13.7.2017

Komisijas (vai citas revidējamās vienības) oficiālās atbildes
saņemtas visās valodās

14.11.2017

3.10.2017

Palāta pētīja, kā Eiropas Komisija ir pārvaldījusi visas trīs
ekonomikas korekciju programmas Grieķijai, ņemot vērā
izmantoto dažādo finansiālās palīdzības instrumentu
iestāžu sistēmu. Attiecībā uz notiekošo programmu
galvenā uzmanība revīzijā tika pievērsta izstrādes
aspektiem. Finansējums pirmajai programmai (GAM, 2010.
gads) bija 110 miljardi EUR, otrajai (EFSI, 2012. gads)
— 172,6 miljardi EUR, bet trešajai (ESM, 2015. gads) —
86 miljardi EUR. 2017. gada vidū Grieķijai joprojām bija
vajadzīgs ārējs finansiāls atbalsts, un Palāta konstatēja, ka
programmu mērķi tika sasniegti tikai ierobežotā apmērā.
Kopumā programmas bija izstrādātas tā, lai reformu
Grieķijā varētu īstenot ar panākumiem, tomēr Palāta
konstatēja nepilnības. Palāta sniedz Komisijai vairākus
ieteikumus attiecībā uz turpmākajām atbalsta
programmām.
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