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Asistența tehnică acordată Greciei ar trebui să se 
concentreze pe „reforme sustenabile”, potrivit Curții de 
Conturi Europene 
Potrivit Curții de Conturi Europene, asistența tehnică acordată pentru a veni în ajutorul țărilor 
aflate în criză, precum Grecia, ar trebui să se concentreze pe reforme sustenabile și pe 
asigurarea continuității activității prin consolidarea capacităților administrațiilor naționale. 
Într-un nou raport privind Grupul operativ pentru Grecia, înființat în 2011 de către Comisia 
Europeană, Curtea recomandă ca, pe viitor, organismele de tipul acestui grup să se bazeze pe o 
strategie cu obiective bine definite și ca asistența să fie prioritizată și să fie direcționată în mod 
adecvat.  

Grupul operativ s-a concentrat pe reforma administrației publice în Grecia, pe îmbunătățirea 
sistemului fiscal și pe relansarea creșterii economice prin încurajarea mediului de afaceri. Auditorii 
Curții au examinat dacă mandatul grupului operativ fusese îndeplinit și dacă asistența oferită 
contribuise în mod eficace la realizarea reformelor. Probele de audit necesare au fost obținute de la 
Comisie, de la prestatorii de servicii, de la diferite servicii din cadrul administrației elene și de la alte părți 
interesate. 

„Deși grupul operativ a demonstrat că este un mecanism apt să ofere o asistență tehnică complexă, unele 
dintre proiecte erau afectate de deficiențe la nivelul concepției lor, iar rezultatele obținute din perspectiva 
influenței exercitate asupra progresului pe calea reformei au fost eterogene”, a declarat domnul Baudilio 
Tomé Muguruza, membrul Curții responsabil de raport. 

Asistența tehnică a fost furnizată autorităților elene în conformitate cu mandatul conferit grupului 
operativ, însă ea nu a reușit întotdeauna să impulsioneze avansarea reformelor, arată Curtea, remarcând 
totodată că această apreciere trebuie să fie privită în contextul situației politice instabile din Grecia. 
Urgența pe care a presupus-o situația a făcut ca grupul operativ să fie înființat foarte rapid, fără să se fi 
procedat la o analiză completă a altor opțiuni posibile și fără să i se fi alocat un buget propriu. În plus, 
grupul nu dispunea de un document strategic cuprinzător unic pentru furnizarea asistenței sau pentru 
ierarhizarea priorităților. 

Asistența furnizată a fost relevantă și, în mare măsură, în concordanță cu cerințele programelor, grupul 
operativ elaborând un sistem flexibil și diversificat pentru a face posibilă furnizarea acesteia. Au existat însă 
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deficiențe la nivelul proiectelor: procedurile de selecție a prestatorilor de servicii nu s-au bazat în toate 
cazurile pe o analiză riguroasă a alternativelor disponibile, iar unele contracte de asistență pe termen lung 
nu precizau cu claritate care erau elementele preconizate a fi livrate. 

După cum arată Curtea, sistemul utilizat pentru monitorizarea progreselor înregistrate era eficace, dar 
existau variații foarte mari la nivelul amplorii verificărilor efectuate cu privire la prestatorii externi. În plus, 
grupul nu a monitorizat sistematic modul în care autoritățile elene au dat curs recomandărilor și nici 
impactul mai larg pe care l-a avut asistența. 

Impactul asupra progreselor înregistrate de reforme a fost unul eterogen, deoarece punerea lor în aplicare 
era în afara controlului grupului operativ, fiind afectată de o serie de factori externi. Progresele realizate în 
domeniul cheltuielilor structurale au fost satisfăcătoare; în schimb, în domeniul reformei administrației 
publice și a fiscalității, asistența tehnică a fost doar parțial eficace.  

Recomandări 

Curtea recomandă ca viitoarele entități înființate în vederea furnizării de asistență tehnică să aibă la bază o 
strategie cu obiective bine definite, precum și ca asistența tehnică să fie prioritizată, să fie pusă în aplicare 
în conformitate cu legislația existentă și să se concentreze asupra consolidării capacităților administrațiilor 
naționale, în vederea asigurării continuității activității și a sustenabilității reformelor. 

Curtea recomandă, de asemenea, Comisiei: 

• să creeze un grup de experți externi, care să poată fi mobilizați ad-hoc pentru diverse proiecte de 
asistență tehnică în statele membre; 

• să restrângă numărul de parteneri cu care colaborează în vederea furnizării de asistență tehnică, 
pentru a garanta coerența și pentru a reduce eforturile necesare pentru coordonarea politicilor; 

• să selecteze prestatorii de servicii pe baza unei analize comparative și să definească cu claritate 
sfera asistenței tehnice care trebuie furnizată; 

• să se asigure că punerea în aplicare a asistenței tehnice este monitorizată și evaluată sistematic, 
urmând ca învățămintele desprinse să fie apoi luate în considerare la conceperea procesului. 

Note către editori 

În primăvara anului 2010, Grecia, confruntată cu o criză financiară gravă, a solicitat asistență financiară din 
partea comunității internaționale. Răspunsul oferit de statele membre din zona euro și de FMI a constat în 
instituirea unui program de ajustare economică. În vara anului 2011, Comisia Europeană a lansat un 
program de asistență tehnică ce urma să fie coordonat de un organism cunoscut sub numele de Grupul 
operativ pentru Grecia, scopul programului fiind de a contribui la punerea în aplicare a reformelor 
convenite de Comisie și autoritățile elene. Ariile asupra cărora s-a concentrat Grupul operativ pentru 
Grecia au fost sprijinirea punerii în aplicare a reformelor impuse de programele de ajustare economică și 
accelerarea absorbției fondurilor UE. Asistența a fost furnizată de către personalul grupului operativ, 
precum și de experți din cadrul administrațiilor publice ale altor state membre, din cadrul organizațiilor 
internaționale și din sectorul privat. Formele sub care a fost pusă la dispoziție această asistență au fost 
variate: sprijin continuu furnizat autorităților elene din partea unor experți rezidenți, studii, rapoarte și 
ateliere specializate. 
 

Raportul special nr. 19/2015, intitulat „Este necesar să se acorde o atenție mai mare rezultatelor pentru a 
se îmbunătăți furnizarea de asistență tehnică Greciei”, este disponibil în 23 de limbi ale UE. 

 


