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W opinii unijnych kontrolerów pomoc techniczna udzielona 
Grecji powinna skupiać się na „trwałych reformach” 
Zdaniem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pomoc techniczna udzielona państwom 
dotkniętym kryzysem, takim jak Grecja, powinna koncentrować się na trwałych reformach i na 
wsparciu ciągłości działania poprzez wzmocnienie administracji krajowej. W nowym sprawozdaniu 
na temat grupy zadaniowej ds. Grecji, utworzonej przez Komisję Europejską w 2011 r., kontrolerzy 
zalecają, by w przyszłości ustanawianie tego rodzaju organów odbywało się na podstawie strategii 
o dobrze zdefiniowanych celach. Doradzają również, by nadać pomocy odpowiednie priorytety 
i ukierunkowanie.  

Działania grupy zadaniowej ds. Grecji skupiły się na przeprowadzeniu reformy administracji publicznej, 
usprawnieniu systemu podatkowego oraz przywróceniu wzrostu gospodarczego poprzez wspieranie 
otoczenia biznesu. Kontrolerzy zbadali, czy grupa zadaniowa wypełniła swój mandat i czy udzielona pomoc 
faktycznie przyczyniła się do postępów w przeprowadzaniu reform. Dowody uzyskali od Komisji, 
usługodawców, organów administracji rządowej Grecji i innych zainteresowanych stron. 

– Grupa zadaniowa sprawdziła się wprawdzie w roli mechanizmu pozwalającego na udzielenie złożonej 
pomocy technicznej, lecz w koncepcji niektórych projektów wystąpiły niedociągnięcia, a wpływ pomocy na 
postępy w przeprowadzaniu reform był niejednoznaczny – stwierdził Baudilio Tomé Muguruza, członek 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za to sprawozdanie. 

Kontrolerzy stwierdzają, że pomoc techniczna została udzielona władzom greckim zgodnie z mandatem 
grupy zadaniowej, lecz nie zawsze przekładała się ona w wystarczającym stopniu na postępy w reformach. 
Równocześnie podkreślają jednak, że ocenę tę należy postrzegać w kontekście niestabilnej sytuacji 
politycznej w Grecji. Konieczność szybkiej reakcji oznaczała, że grupę zadaniową ds. Grecji powołano 
w pośpiechu, bez zbadania w pełni innych możliwości, a ponadto nie dysponując budżetem przeznaczonym 
specjalnie na ten cel. Nie został opracowany jeden kompleksowy dokument strategiczny na temat 
świadczenia tego rodzaju pomocy ani na temat hierarchizacji celów. 

Pomoc była świadczona w odpowiedni sposób i ogólnie w zgodzie z wymogami programów. Grupa 
zadaniowa opracowała ponadto elastyczny i zróżnicowany system świadczenia pomocy. Niemniej jednak na 
poziomie projektów wystąpiły pewne niedociągnięcia. Procedury wyboru usługodawców nie zawsze 
opierały się bowiem na gruntownej analizie dostępnych możliwości, a w niektórych umowach 
długoterminowych nie wskazano jasno, jakie są oczekiwane rezultaty ich realizacji. 
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Kontrolerzy podkreślają, że system monitorowania postępów był skuteczny, ale wskazują również, że 
zakres kontroli prowadzonych w odniesieniu do działalności dostawców zewnętrznych był bardzo 
zróżnicowany. Co więcej, grupa zadaniowa ds. Grecji nie monitorowała systematycznie sposobu wdrażania 
zaleceń przez władze greckie ani szerszego oddziaływania pomocy. 

Oddziaływanie na postępy w realizacji reform było niejednoznaczne, ponieważ ich przeprowadzenie było 
niezależne od działań grupy zadaniowej, a wpływ na nie miały również czynniki zewnętrzne. Postępy 
w dziedzinie wydatków strukturalnych były zadowalające, lecz w obszarach administracji publicznej 
i reformy systemy podatkowego pomoc była jedynie częściowo skuteczna.  

Zalecenia 

Kontrolerzy zalecają, by ustanawianie wszelkich podmiotów zajmujących się świadczeniem pomocy 
technicznej opierało się na strategii o dobrze zdefiniowanych celach, by nadać pomocy technicznej 
odpowiednie priorytety i wdrażać ją zgodnie z obowiązującymi przepisami. Doradzają, by pomoc 
techniczna skupiała się na wzmacnianiu zdolności administracji krajowych z myślą o ciągłości ich działania 
i trwałości reform. 

Kontrolerzy zalecają również Komisji, co następuje: 

• stworzenie stałej puli ekspertów zewnętrznych, których można byłoby doraźnie przydzielać do 
projektów pomocy technicznej w państwach członkowskich, 

• dążenie do ograniczenia liczby partnerów pomocy technicznej w celu zapewnienia spójności 
i zmniejszenia wysiłku związanego z koordynacją polityki, 

• wybieranie usługodawców na podstawie analizy porównawczej i jasne określenie w umowach 
dotyczących pomocy technicznej zakresu zadań, które mają zostać zrealizowane, 

• zapewnienie systematycznego monitorowania i oceny wdrażania pomocy technicznej oraz 
wykorzystywanie na bieżąco wyciągniętych wniosków. 

Informacje dla redaktorów 

Wiosną 2010 r., w obliczu poważnego kryzysu finansowego, Grecja zwróciła się do społeczności 
międzynarodowej o pomoc finansową. Państwa członkowskie należące do strefy euro oraz MFW 
zareagowały, wprowadzając program dostosowań gospodarczych. Latem 2011 r. Komisja Europejska 
zapoczątkowała program pomocy technicznej, koordynowany przez organ zwany grupą zadaniową ds. 
Grecji, aby ułatwić wdrożenie reform uzgodnionych przez Komisję i władze greckie. Grupa ta skupiła się na 
wspieraniu wdrażania reform wymaganych w programach dostosowań gospodarczych oraz na 
przyspieszaniu absorpcji funduszy unijnych. Pomoc świadczył personel grupy zadaniowej oraz eksperci 
służby cywilnej innych państw członkowskich, organizacji międzynarodowych i sektora prywatnego. 
Przyjmowała ona różne formy – od bieżącego wsparcia władz greckich świadczonego przez ekspertów 
działających na miejscu po badania, sprawozdania i specjalne warsztaty. 
 

Sprawozdanie specjalne nr 19/2015 pt. „Usprawnienie pomocy technicznej dla Grecji wymaga poświęcenia 
większej uwagi rezultatom” jest dostępne w 23 językach UE. 

 


