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Adrian Savin, Giuseppe Diana, Marion Schiefele és Natalia Krzempek voltak.
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AROP: „Közigazgatási Reform” operatív program a 2007–2013-as programozási időszakra
BoG: Görög Nemzeti Bank (Bank of Greece)
DG ECFIN: Az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatósága
EB: Európai Bizottság
EDP: Túlzott hiány esetén követendő eljárás
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EFSF: Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz
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ÖSSZEFOGLALÁS
Erről a jelentésről
I.

Megvizsgáltuk, hogy az Európai Bizottság hogyan irányította Görögország három

gazdasági kiigazítási programját, figyelembe véve a különböző pénzügyi segítségnyújtási
eszközökhöz kapcsolódó intézményi struktúrákat is. A folyamatban levő programra
vonatozóan az ellenőrzés csak annak kialakítására összpontosított. Az első program (GLF)
pénzügyi keretösszege 2010-ben 110 milliárd euró volt; a másodiké (EFSF) 2012-ben
172,6 milliárd euró, és a harmadiké (ESM) 2015-ben 86 milliárd euró. 2017 közepén
Görögország továbbra is külső pénzügyi támogatást igényelt, és megállapítottuk, hogy a
programok céljai csak korlátozott mértékben teljesültek. Összességében a programok
kialakítása lehetővé tette a reform előrehaladását Görögországban, azonban hiányosságokat
állapítottunk meg. Több javaslatot tettünk az Európai Bizottságnak jövőbeni támogatási
programokra.
A görög kiigazítási programokról
II.

Görögország az euróövezetbe történő belépését követően a hitelekhez való könnyű

hozzáférés és a nagyvonalú költségvetési politika által táplált gazdasági fellendülésből eredő
előnyöket élvezte. A 2008–2009-es globális pénzügyi válság rávilágított azonban az ország
sebezhető pontjaira: a növekvő makrogazdasági egyensúlyhiányokra, a nagy államadósságra
és külső adósságállományra, a gyenge külső versenyképességre, a fenntarthatatlan
nyugdíjrendszerre és gyenge intézményekre. Mindezek, a valótlan tartalmú hivatalos
statisztikai adatszolgáltatás lelepleződésével együtt, a nemzetközi bizalomra is kihatással
voltak. Görögország számára fenntarthatatlanná vált a pénzügyi piacokról történő
hitelfelvétel költsége, és 2010 áprilisában az ország pénzügyi támogatást kért az euróövezet
tagállamaitól és az IMF-től.
III.

Az első görög gazdasági kiigazítási programról 2010-ben született megállapodás,

amelyben 110 milliárd euró értékű finanszírozás szerepelt. A vállalt költségvetési és
strukturális intézkedések, valamint a 2012. évi adósság-átalakítás ellenére azonban ez nem
volt elegendő az ország számára ahhoz, hogy visszatérjen a piaci finanszírozáshoz. Ezért két
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további programról született megállapodás, 2012-ben 172,6 milliárd euró, 2015-ben pedig
86 milliárd euró értékben.
IV.

A kiigazítási programok célul tűzték ki a görögországi gazdasági egyensúlyhiányok

kezelését, és ezáltal a görög gazdasági válságnak az euróövezet többi részére történő
átterjedésének megelőzését. Ezek Görögországban a stabil és fenntartható gazdasági és
pénzügyi helyzet létrehozását, valamint azt célozzák, hogy az ország ismét képes legyen
magát teljes körűen a pénzügyi piacokról finanszírozni. A támogatást szakpolitikai
feltételekhez kötötték, amelyeket a görög hatóságok és a hitelezők közötti megállapodás
határozott meg. A feltételek felölelték a görög állam lényegében minden funkcióját, és a
következő három fő céllal foglalkoztak: költségvetési fenntarthatóság, pénzügyi stabilitás és
a növekedés helyreállítása. Az Európai Bizottság ellenőrzést végzett és jelentést tett arra
vonatkozóan, hogy Görögország teljesíti-e a feltételeket.
V.

Az Európai Bizottság a kiigazítási programokat az Európai Központi Bankkal

együttműködve irányította, minden program esetében az európai hitelezők nevében: az első
programnál az euróövezet tagállamai, a másodiknál az európai pénzügyi stabilitási eszköz, a
harmadiknál pedig az európai stabilitási mechanizmus nevében.
Hogyan végeztük az ellenőrzést?
VI.

Megvizsgáltuk, hogy az Európai Bizottság megfelelően irányította-e a görög kiigazítási

programokat. Elsősorban a következőket vizsgáltuk:
•

Rendelkezett-e az Európai Bizottság a programok irányítására szolgáló megfelelő
eljárásokkal?

•

Megfelelően tervezték-e meg és hatékonyan alkalmazták-e a szakpolitikai
feltételeket?

•
VII.

Teljesítették-e a kiigazítási programok fő céljaikat?
Az Európai Számvevőszéknek az EKB ügyvezetése hatékonyságának vizsgálatára

vonatkozó megbízatásával összhangban kísérletet tettünk arra, hogy megvizsgáljuk a Bank
részvételét a görög gazdasági kiigazítási programokban. Az EKB megkérdőjelezte a
Számvevőszék erre vonatkozó megbízatását és nem szolgáltatott kellő mennyiségű

9

bizonyítékot e tekintetben, az EKB görög programokban betöltött szerepéről ezért nem
tudunk beszámolni.
Megállapításaink
VIII. A görög programok kezdetén az Európai Bizottság nem rendelkezett tapasztalattal egy
ilyen folyamat irányításához. Az eljárásokat csaknem egy év elteltével hozták létre, de azok a
dokumentumok jóváhagyásával és az információáramlással kapcsolatos formális keretekre,
valamint a folyósítások időbeni ütemezésére összpontosítottak. Nem álltak rendelkezésre
konkrét belső bizottsági iránymutatások a programok feltételeinek tényleges kialakítására
vonatkozóan, például az alkalmazási kör vagy a részletezettség szintje szempontjából.
A feltételek növekvő száma ellenére az első és második program nem határorozott meg
megfelelően a feltételekre vonatkozó prioritásokat azok viszonylagos fontossága alapján, és
ezeket nem integrálták egy szélesebb országos stratégiába. Az Európai Bizottság működő
rendszert vezetett be a feltételek értékelésére, de ebből adódó hiányosságokat állapítottunk
meg, főként a szerkezeti reformok végrehajtásának értékelése terén.
IX.

A programokban szereplő összetett intézményi szabályozás ellenére nem formalizálták

az Európai Bizottságnak a programokban közreműködő partnerekkel, elsősorban az IMF-fel
és az EKB-val folytatott együttműködése működési részleteit.
X.

A programok kialakításának átfogó gazdasági kerete a finanszírozásihiány-

számításokból és a makrogazdasági előrejelzésekből tevődött össze. Az Európai Bizottság
rendszeresen aktualizálta elemzését e tekintetben, és az előrejelzések pontossága hasonló
volt, mint más nemzetközi szervezetek esetében. Hiányosságokat állapítottunk meg azonban
a dokumentálás, a feltételezések indokolása és a minőségellenőrzés területén.
XI.

Négy döntő fontosságú szakpolitikai területet vizsgálva (adózás, közigazgatás,

munkaerőpiac és a pénzügyi ágazat) a reformok kialakításának és végrehajtásának
mélyreható elemzése vegyes képet mutat. Az adózási és közigazgatási reformok
költségvetési megtakarításokat eredményeztek, a strukturális összetevők megvalósítása
azonban hiányos volt. A munkaerőpiac rugalmasabb és versenyképesebb lett, azonban
további szabályozásmódosítások vannak még folyamatban a harmadik program keretében. A
pénzügyi ágazatban nagymértékű szerkezetátalakítás történt, de ennek ára az volt, hogy
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több mint 45 milliárd eurót injekcióztak a bankrendszerbe, amelynek csak kis része fog
potenciálisan megtérülni. Számos kulcsfontosságú reform végrehajtása vagy jelentős
késedelemmel történt valamennyi szakpolitikai területen, vagy nem volt eredményes.
XII.

Összességében a feltételek kialakítása lehetővé tette a reform előrehaladását, azonban

hiányosságokat állapítottunk meg. Néhány kulcsfontosságú intézkedés nem volt kellően
indokolva vagy a specifikus ágazati hiányosságokhoz igazítva. Más intézkedések esetében az
Európai Bizottság a tervezési folyamatban nem vette teljesen figyelembe Görögország
végrehajtási kapacitását, és nem alkalmazott ennek megfelelő hatókört és időzítést. Olyan
eseteket is találtunk, amikor a feltételek hatóköre túl szűk volt ahhoz, hogy kulcsfontosságú
ágazati egyensúlyhiányokat kezeljenek, és a kulcsfontosságú egyensúlyhiányokat kezelő
intézkedések későn kerültek bele a programba.
XIII. Az Európai Bizottság nem végezte el az első két program átfogó értékelését, bár egy
ilyen elemzés helyénvaló lehet a reformfolyamat kiigazításához. 2017 közepén Görögország
még mindig külső pénzügyi támogatást igényel, ami azt jelzi, hogy a korábbi programok –
szintén végrehajtási hiányosságok miatt – nem tudták helyreállítani az országnak azt a
képességét, hogy igényeit a piacról finanszírozza. A programok egyedi célkitűzései csak
korlátozott mértékben teljesültek:
•

Visszatérés a növekedéshez: a GDP a programok alatt több mint negyedével
zsugorodott, és Görögország az eredeti tervekkel szemben 2012-re nem tért vissza a
növekedéshez.

•

Pénzügyi fenntarthatóság: nagyszabású költségvetési konszolidáció történt a
strukturális egyenlegek szempontjából. A kedvezőtlen makrogazdasági fejlemények
és a meglévő adósság kamatköltségei miatt azonban a GDP-arányos államadósság
folyamatosan növekedett.

•

Pénzügyi stabilitás: a programok rövid távú pénzügyi stabilitást biztosítottak, de nem
tudták megakadályozni a bankok mérlegeiben – a főként a kedvezőtlen
makrogazdasági és politikai fejlemények miatt – bekövetkező erőteljes romlást, és
csak korlátozott képességgel rendelkeztek a reálgazdaság finanszírozására.
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Ajánlásaink
XIV. Az Európai Bizottság:
a) Javítsa a támogatási programok kialakítására vonatkozó eljárásait, különösen a
feltételek tartalmának indokolásához szükséges elemzési munka hatókörének
felvázolásával.
b) Jobban állapítsa meg a prioritásokat a feltételek között, és határozza meg az
egyensúlyhiányok kezeléséhez sürgősen szükséges intézkedéseket, amelyek döntő
fontosságúak a programok céljainak eléréséhez.
c)

Amennyiben ez a mögöttes gazdasági egyensúlyhiányok kezelése szempontjából
releváns, gondoskodjon arról, hogy a programok az ország átfogó növekedési
stratégiájába integrálódjanak.

d) Vezessen be egyértelmű eljárásokat és adott esetben határozzon meg fő
teljesítménymutatókat annak érdekében, hogy a programok figyelemmel kísérése
módszeres és pontosan dokumentált legyen.
e) Kezdettől fogva kezelje átfogóbban az adathiányokat.
f)

Törekedjen megállapodásra a programokban közreműködő partnerekkel, hogy a
szerepek és az együttműködés módszerei meghatározottak és átláthatóak
legyenek.

g) Dokumentálja jobban a programok kialakítását alátámasztó gazdasági
számításokhoz kapcsolódó feltételezéseket és módosításokat.
h) Módszeresebben becsülje fel a tagállam reformok végrehajtására rendelkezésre
álló igazgatási kapacitását és technikai segítségnyújtás iránti igényét. A feltételeket
igazítsa ennek az elemzésnek az eredményéhez.
i)

Erősítse a programok kialakításával kapcsolatos elemző munkáját. Foglalkozzon
különösen az intézkedések megfelelőségével és időzítésével, figyelembe véve az
adott tagállam sajátos helyzetét.
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j)

Az egymást követő, együttesen három évnél hosszabb programok esetében
végezzen időközi értékeléseket, és azok eredményét használja fel a tervezési és
nyomon követési intézkedések értékelésére.

k)

Elemezze a program végét követő időszakra vonatkozó megfelelő támogatási és
felügyeleti kereteket.
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BEVEZETÉS
A három görög gazdasági kiigazítási program
1.

A globális pénzügyi válság kirobbanásával a nemzetközi környezet drasztikusan

megváltozott. A válság példa nélküli mentőcsomagokat igényelt a pénzügyi intézmények
számára, és más kivételes monetáris és fiskális politikák alkalmazását. A válságot
mindazonáltal globális gazdasági visszaesés és adósságválság követte Európában. Bár a
szilárd alapokon álló országoknak viszonylag rövid időn belül sikerült visszakerülniük a
növekedési pályára, a makrogazdasági egyensúlyhiányokkal és strukturális hiányosságokkal
küzdő országok nagy nehézségekkel szembesültek 1.
2.

A globális pénzügyi válság keretében a makrogazdasági egyensúlyhiányok

felhalmozódása, a nagy államadósság és külső adósságállomány, a gyenge külső
versenyképesség, a fenntarthatatlan nyugdíjrendszer és a gyenge intézmények különösen
sebezhetővé tették Görögországot a nemzetközi piacokon tapasztalható fokozott
kockázatkerüléssel szemben. Ezek a tényezők, a hivatalos statisztikák valótlan tartalmú
jelentéseinek közzétételével és a 2008. és 2009. évi költségvetési adatok jelentős
módosításával együtt, negatív hatással voltak a piaci bizalomra. Ennek eredményeképpen a
vezető hitelminősítő intézetek leminősítették az államadóság-besorolást (a 2008. év végi Aszintűről 2011-re C-szintűre). A piac erőteljesen reagált erre a negatív fejleményre, és a
görög adósság finanszírozási költségei fenntarthatatlan szintre nőttek az ország pénzügyi
támogatás iránti kérelmét megelőző hetekben.
3.

Az ésszerű áron történő piaci alapú hozzáférés elvesztésének eredményeképpen 2010.

április 23-án Görögország pénzügyi támogatást kért az euróövezet tagállamaitól és az IMFtől 2. A Görögország által vállalt költségvetési és strukturális intézkedések ellenére azonban

1

2008-tól kezdődően Görögországon kívül négy másik euróövezeti ország (Portugália, Írország,
Spanyolország és Ciprus), továbbá három euróövezeten kívüli ország (Lettország, Magyarország
és Románia) kért nemzetközi pénzügyi támogatást.

2

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) 189 ország szervezete, elsődleges célja a nemzetközi monetáris
rendszer stabilitásának biztosítása. Egyéb tevékenységei mellett az IMF hitelt nyújt a tényleges
vagy potenciális fizetésimérleg-problémákkal küzdő tagországoknak, amelynek feltétele a
mögöttes problémák kijavítását célzó politikák végrehajtása.
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az első gazdasági kiigazítási program (GKP) nem volt elegendő az ország számára ahhoz, hogy
visszatérjen a piaci finanszírozáshoz, így további két programról született megállapodás
2012-ben, illetve 2015-ben (lásd: 1. táblázat).
1. táblázat - A görög gazdasági kiigazítási programok
Program

Eszköz

Kezdete

Vége

Összes
finanszírozás
(milliárd
euró)

Euróövezeti
támogatás,
kifizetett
(milliárd
euró)

IMF
támogatás,
kifizetett
(milliárd
euró)

Görögország I

GLF(1)

2010

2012

110

52,9

20,7 (17,541
SDR)

Görögország II

EFSF

2012

2015

172,6

141,8

11,6 (10,2
SDR)

Áthidaló
finanszírozás

Európai
pénzügyi
stabilizációs
mechanizmus

2015

2015

Görögország III

ESM

2015

Folyamatban 86
(2018)

7,16

7,16

–

39,4(2)

–

1

Az Európai Bizottság által a részt vevő euróövezeti tagállamok nevében koordinált kétoldalú
kölcsönök.

2

2017. júliusi állapot.

Forrás: Európai Számvevőszék, az Európai Bizottság/ESM adatai alapján.
4.

Az első kiigazítási programot 2010 májusában írták alá (lásd: 1. ábra és I. melléklet). Úgy

tervezték, hogy 2013 júniusáig tart, 110 milliárd euró értékű finanszírozást irányoz elő (az
IMF és az euróövezeti tagállamok forrásaiból) a gazdaság finanszírozási igényeinek fedezése
és a bankrendszer támogatása céljára (lásd: 1. táblázat). Viszonzásul Görögország
beleegyezett abba, hogy a gazdasági, költségvetési, pénzügyi és munkaerő-piaci politikára
kiterjedő strukturális reformprogramot hajt végre. Az első program idő előtt, 2012
márciusában véget ért, mivel a fenntarthatatlan adósságszint és a gazdasági tevékenység
vártnál mélyebb visszaesése rávilágított a további finanszírozás szükségességére. Addigra
73,6 milliárd euró került kifizetésre.
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5.

2012 márciusában született megállapodás az euróövezet tagállamaival és az IMF-fel a

második pénzügyi támogatási csomagról, amely összesen 172,6 milliárd euró értékű
finanszírozást tartalmazott. Az euróövezeti országok végül 141,8 milliárd euróval járultak
hozzá ehhez, az e célra létrehozott európai pénzügyi stabilitási eszközből (EFSF) folyósított
hitelek formájában. A második program kulcsfontosságú eleme volt a magánszektor
bevonása (PSI), amelynek keretében magánbefektetők mintegy 107 milliárd euró
hozzájárulást nyújtottak állampapír-állományuk egy része értékének leírásával.
6.

A második program 2014. decemberi lejáratát és két hosszabbítását követően 3,

tekintettel a harmadik pénzügyi támogatási csomaggal kapcsolatos, folyamatban lévő
tárgyalásokra, Görögország áthidaló hitelt kapott az európai pénzügyi stabilitási
mechanizmustól 2015 júliusában. Tekintettel a helyzet bizonytalanságára, 2015 júniusában a
tőke szabad mozgására vonatkozó korlátozásokat vezettek be a pénzügyi stabilitás
megőrzése érdekében (lásd: II. melléklet). 2015 augusztusában a görög hatóságok és az
euróövezeti partnerek megállapodtak a harmadik programban, amely az európai stabilitási
mechanizmustól (ESM) kapott kormánykölcsön formáját öltötte. A program terv szerint
2018-ig tart. 2017. július 20-án az IMF igazgatósága Görögország kérésére további
biztosítékoktól függően, elvben jóváhagyott egy 1,6 milliárd eurós elővigyázatossági
készenléti megállapodást. Az IMF 2017 szeptemberéig nem folyósított e megállapodás
alapján kifizetést.

3

2015. február végéig, illetőleg június végéig.
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1. ábra. A görög válság időbeli lefolyása

Forrás: Európai Számvevőszék.
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A program céljai
7.

A görög kiigazítási programok fő beavatkozási logikája az, hogy kezelje Görögországban

a gazdasági egyensúlyhiányokat, és ezáltal megelőzze a görög gazdasági válság átterjedését
az euróövezet többi részére. Ezért ezek Görögországban a stabil és fenntartható gazdasági és
pénzügyi helyzet létrehozását, valamint azt célozzák, hogy az ország ismét képes legyen
önmagát teljes körűen a pénzügyi piacokról finanszírozni. E cél elérése érdekében a görög
programok 4 három fő kihívásra összpontosítottak, amelyek kezelésére Görögország
kötelezettséget vállalt átfogó reformintézkedések útján:
A) A pénzügyi piaci bizalom és a költségvetési fenntarthatóság helyreállítása: a
programok erőteljes költségvetési intézkedéseket irányoztak elő (beleértve a nyugdíj-,
egészségügyi és közigazgatási kiadások csökkentését), valamint az adópolitika és
adóigazgatás reformját. A költségvetési reformok a bizalom megerősítésére, a piaci
hozzáférés visszanyerésére, és a GDP-arányos államadósság fenntartható pályára
állítására irányultak.
B) A pénzügyi ágazat stabilitásának megóvása: a programok a Görög Pénzügyi Stabilitási
Alap (GPSA) útján pénzügyi támogatást nyújtottak a görög bankoknak sürgős
tőkeszükségletük kezelése céljára. A reformok által érintett területek között szerepelt
az ágazat szerkezetátalakítása és konszolidálása, a nemteljesítő hitelek (NTH-k)
kezelése, az irányítás, a felügyelet és a likviditás.
C) A gazdasági növekedés előmozdítása és a versenyképesség helyreállítása: a szerkezeti
reformok segítségével, a programok a költség-versenyképességet és az általános üzleti
környezet javítását tűzték ki célul. Ez arra irányult, hogy elősegítse a görögországi
átmenetet egy beruházás és exportvezérelt növekedési modell irányába. A reformok
által érintett területek között szerepeltek a munkaerő- és termékpiacok, a
közigazgatás, a jogrendszer és az oktatás.

4

Mind a három program ugyanazokat a célokat tartalmazta. A harmadik program a közigazgatás
korszerűsítését irányozta elő egy kijelölt cél szerint, elismerve a reformok fontosságát e
tekintetben, de az első és második program is foglalkozott a közigazgatási reformmal a
„Növekedés és versenyképesség” cél keretében.
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A programokban közreműködő partnerek és az európai intézmények szerepe
8.

Az első két program kialakítása a görög hatóságok és a – Bizottságból, az EKB-ból és az

IMF-ből álló – úgynevezett „Trojka” közötti tárgyalások során történt (utóbbit a harmadik
program „Intézmények” néven említi). Együttműködésük részleteit nem rögzítette hivatalos
megállapodás. A harmadik program keretében, összhangban a létrehozásáról szóló
szerződéssel 5, az ESM-et is bevonták a program kialakításába és nyomon követésébe. Bár az
IMF nem vállalt szerepet a harmadik program finanszírozásában, teljesen aktív maradt a
feltételek hatókörével és a kiigazítási pályával kapcsolatos tárgyalásokon.
9.

A programok során az Európai Bizottság szerepe az volt, hogy az euróövezet tagállamai

nevében járjon el, szoros együttműködésben más partnerekkel. A görög hitelkeret (GLF)
keretében az Európai Bizottság volt felelős a program koordinálásáért és végrehajtásáért az
euróövezeti tagállamok nevében és útmutatásai alapján, támogatást nyújtott, tárgyalásokat
folytatott és aláírta a hitelkeret-megállapodást (LFA) és az egyetértési megállapodást (MoU)
a szakpolitikai feltételekről Görögországgal. Az európai pénzügyi stabilitási eszköz (EFSF)
keretmegállapodás és a második programra alkalmazandó EU rendelet 6 hasonló
kötelezettségeket bízott az Európai Bizottságra. Az európai stabilitási mechanizmust (ESM)
létrehozó szerződés felkérte az ESM kormányzótanácsát, hogy hatalmazza fel Európai
Bizottságot, hogy az Európai Bizottság „az EKB bankkal együttműködve tárgyaljon az egyes
pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikai feltételekről”.
10. Az EKB szerepe a programok során az, hogy az Európai Bizottsággal együttműködve
járjon el a pénzügyi támogatás szakpolitikai feltételeinek értékelése és az e feltételek
végrehajtásában elért haladás rendszeres figyelemmel kísérése érdekében. Az első program
tekintetében az Európai Tanács már 2010. február 11-én felkérte a Bizottságot, hogy az EKBval együttműködve kísérje figyelemmel a reformintézkedések végrehajtását. Az EFSF

5

Az európai stabilitási mechanizmust létrehozó szerződés, 12. és 13. szakasz.

6

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i 472/2013/EU rendelete a pénzügyi
stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségek által fenyegetett
euroövezeti tagállamok gazdasági és költségvetési felügyeletének megerősítéséről (HL L 140.,
2013.5.27., 1. o.).
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keretmegállapodás, az ESM szerződés és a vonatkozó uniós rendelet 7 hasonló módon
határozta meg az EKB szerepét a második és harmadik programra nézve is. Ennek keretében
az EKB tanácsadást és szakértelmet nyújtott különböző szakpolitikai területeken. Az SSM, az
egységes felügyeleti mechanizmus 2014 novemberi létrehozása óta szintén részt vesz az
intézmények és a görög hatóságok közötti tárgyalási folyamatban. Ezen túlmenően a 2010–
2016-os időszakban, tekintet nélkül magára a programfolyamatra, az EKB több véleményt
tett közzé a görög hatóságok által előterjesztett jogszabálytervezetekről, mert ezek
jelentősen befolyásolhatták a pénzügyi stabilitást 8.
A programozási folyamat
11. A Görögországnak nyújtott pénzügyi támogatást a görög gazdasági kiigazítási
programokban rögzített és azok főbb – költségvetési, pénzügyi és strukturális – célkitűzései
köré szerveződött szakpolitikai feltételek teljesítéséhez kötötték 9. A görög hatóságok a
program minden egyes felülvizsgálatához aktualizált 10 dokumentumcsomag
(lásd: 1. háttérmagyarázat) hitelezőknek történő benyújtásával indították el hivatalosan a
programozási folyamatot. A IMF és az európai hitelezők függetlenek maradtak a
programdokumentumok és hitelezési döntések jóváhagyása során (lásd: 2. ábra).
1. háttérmagyarázat. A görög hatóságok által az első és második program során benyújtott
dokumentumcsomag
- A szándéknyilatkozat meghatározza a kulcsfontosságú szakpolitikai kötelezettségvállalásokat, a
program finanszírozását és a programozási folyamat további lépéseit.

7

A 472/2013/EU rendelet.

8

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (127. és 282. cikk), és a 98/415/EK számú, 1998.
június 29-én kelt tanácsi határozat az EKB és a nemzeti hatóságok között a
jogszabálytervezetekről folytatandó konzultációról, 2. cikk (HL L 189., 1998.7.3., 42.o.) alapján.

9

Szakpolitika-specifikus vagy jogi változások végrehajtásának feltételei.

10

Az első és második program esetében a leveleket az eurócsoport elnökének, az Európai
Bizottság alelnökének és az EKB elnökének címezték. Ugyanezt a levelet küldték párhuzamosan
az IMF-nek is.
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- A gazdaság- és pénzügypolitikáról szóló tájékoztató (MEFP) felvázolja a görög hatóságok által
végrehajtandó, elsősorban az IMF-fel egyeztetett szakpolitikákat, és az IMF által végzett
megfelelőségi értékelés alapjául szolgál.
- A konkrét gazdaságpolitikai feltételekről szóló egyetértési (MoU) meghatározza az elsősorban a
Bizottsággal egyeztetett részletes gazdaságpolitikai intézkedéseket, amelyek referenciaértékként
szolgálnak a szakpolitikai teljesítmény értékelésénél, az euróövezet pénzügyi támogatási programja
keretében tartott negyedéves felülvizsgálatok részeként.
- A technikai egyetértési megállapodás megállapítja a mutatók meghatározását, az értékelési
módszereket és az információs követelményeket.
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2. ábra. A programozási folyamat

22

23

C

Lépések sorozata
Uniós jog és az Európai
Bizottság elemzése
Meghatározza az Európai
Bizottság tárgyalási
csapatának tárgyalási
megbízatását

Politikai
összefoglaló

Tárgyalás vagy
felülvizsgálati
látogatás

Az IMF és az EKB
munkatársaival
párhuzamosan végezve

Az eurócsoport álláspontja

Aktualizált változat
küldése

Az eurócsoport üléseit
előkészítő munkacsoport
elnöke

Tárgyalási meghatalmazás

Az eurócsoport üléseit előkészítő
munkacsoport elnöke
Az Európai Bizottság tagja
A többi partnerrel folytatott együttműködés az
álláspontok közelítése érdekében, egy közös
megállapodás elérése céljából

Programozási dokumentumok
Magyarázó
megjegyzés vagy
megfelelőségi
jelentés

+

Amennyiben változtatni kell a
reform menetrendjén
Együttműködési
megállapodás
tervezete

Amennyiben változtatni
kell a Tanács által
meghatározott
feltételeken
+

Tanácsi határozat
tervezete

Az Európai Bizottság által végzett belső felülvizsgálat

A biztosok testületének
döntése

Megállapodás a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság és az eurócsoport üléseit előkészítő
munkacsoportban

Az eurócsoport megállapodása
(Fontosság függvényében)

Az egyetértési
megállapodás
aláírása
(aktualizált)

Kifizetés

(Adott esetben)

Forrás: Európai Számvevőszék.

Tanácsi határozat

Egyéb partnerek

IMF
EKB
ESM
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12. A programdokumentumok megfogalmazása az Európai Bizottság, a Nemzetközi
Valutaalap 11 és az Európai Központi Bank részvételével zajló, tárgyalási látogatások
formájában történő tárgyalási folyamat részeként történt 12. A Bizottságnak a tárgyalásokra
vonatkozó meghatalmazását előzetesen egy szakpolitikai tájékoztató fogalmazta meg, amely
a fő szakpolitikai területek vonatkozásában elemezte a görögországi helyzetet, és
intézkedések szerepeltetését javasolta a programban. Az Európai Bizottság személyzete
elkészítette a programot alátámasztó makrogazdasági előrejelzést a tárgyalások céljára. Az
egyes felülvizsgálatok lezárása után az Európai Bizottság a makrogazdasági és pénzügyi
helyzet minőségi elemzéseivel, a megfelelőségi értékeléssel és a hivatalos
programdokumentumokkal együtt közzétette azokat.
13. A tárgyalások lezárását követően a Tanács az Európai Bizottság által előterjesztett
dokumentumok alapján megtárgyalta a görög hatóságok által benyújtott szöveget 13, és
határozatot adott ki az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 126. és
136. cikke alapján 14. A tanácsi határozat elfogadását követően az Európai Bizottság alelnöke
(a többi biztos felhatalmazásával) aláírta a végleges egyetértési megállapodást a hitelező
tagállamok nevében (az első program esetében), illetve az európai pénzügyi stabilitási
eszközt, az EFSF-et (a második program esetében). A hitel technikai és jogi részleteit (mint
például az átlagos lejárati idő számítását, a kamatokat, a folyósítási és visszafizetési

11

2017 tavaszától kezdődően az IMF nem jutott egyezségre a harmadik programban való pénzügyi
részvételéről. Teljes mértéken közreműködött azonban az előkészítő folyamatban.

12

Az ellenőrző látogatásokat az Európai Bizottság, az IMF és az EKB vezető beosztású tisztviselői
hajtották végre. Céljuk az volt, hogy: (1) aktualizálják az ország helyzetének előrejelzéseit és
értékelését a kulcsfontosságú szakpolitikai területeken; (2) értékeljék a feltételeknek való
megfelelést; (3) áttekintsék a szakpolitikai feltételeket a következő felülvizsgálathoz.

13

A programdokumentum-tervezeteken kívül az Európai Bizottság benyújtotta a Tanácsnak a
2010. május 10-i 2010/320/EU tanácsi határozatban foglalt feltételek teljesítésének
értékeléséről szóló, a Tanácsnak címzett közleményt és a 2010/320/EU tanácsi határozat (126.
és 136. cikkének) módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló bizottsági ajánlást.

14

A második program harmadik felülvizsgálatától kezdődően (2010 decembere óta) nem adtak ki
konkrét tanácsi határozatot a programok felülvizsgálatára, mivel ezek nem eredményeztek
jelentősebb módosításokat a szakpolitikai előírásokban.
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szabályokat) a hitelszerződés határozta meg (az első program esetében) 15, vagy pedig az
EFSF, a pénzügyi segítségnyújtási konstrukcióról szóló megállapodás alapján (a második
program esetében).
14. A harmadik programról az (ESM nevében eljáró) Európai Bizottság, a Görög Köztársaság
és a Görög Nemzeti Bank között létrejött egyetértési megállapodás útján született
megegyezés. A harmadik programot ezt követően a Tanács is jóváhagyta. A hitel
finanszírozási feltételeit egy pénzügyi segítségnyújtási konstrukcióról szóló megállapodás
határozta meg, a folyósítást az ESM Kormányzótanácsa hagyta jóvá az Európai Bizottság által
adott megfelelőségi jelentések alapján (az EKB-val együttműködve).
15. Az eurócsoport 16 szakpolitikai iránymutatást adott a folyamathoz a programidőszak
során, különösen megállapodásra jutott a programok indítása, a főbb szakpolitikai feltételek,
a pénzügyi források elosztása és a kulcsfontosságú finanszírozási feltételek tekintetében. Az
eurócsoportot egy munkacsoport támogatta 17, amellyel konzultációt folytattak a programok
kialakításáról, és ez a csoport döntött a pénzeszközök kifizetéséről az első és a második
program esetében (a harmadik programnál a döntést az ESM kormányzótanácsa hozta meg).
AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZERE
16. Az ellenőrzés azt vizsgálta, hogy az Európai Bizottság megfelelően irányította-e a görög
kiigazítási programokat. Ez kiegészíti két korábbi különjelentésünket, amelyek azt értékelték,
hogy az Európai Bizottság hogyan irányította a nehézségekkel küzdő országokba irányuló
pénzügyi támogatást a fizetésimérleg-mechanizmus és az európai pénzügyi stabilitási
mechanizmus keretében (18/2015. számú különjelentés) 18, és a Görögországba irányuló

15

Az Európai Bizottság készítette a hitelszerződést és irányította a hitelnyújtási műveleteket. Az
első program esetében a hitelszerződést bilaterális alapon kötötték az euróövezeti tagállamok
és Görögország.

16

Az eurócsoport informális testület, ahol az euróövezeti tagállamok pénzügyminiszterei az
euróval kapcsolatos közös felelősségüket érintő kérdéseket vitatják meg.

17

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság euróövezeti tagállamai, az Európai Bizottság és az Európai
Központi Bank képviselőiből álló előkészítő testület.

18

Ez a jelentés a görög gazdasági kiigazítási programok részletesebb szakpolitika-specifikus
elemzését adja, mint a 18/2015. számú számvevőszéki különjelentés keretében a programban
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technikai segítségnyújtást (19/2015. számú különjelentés). Ellenőrzésünk a következő
alkérdéseket vizsgálta:
a)

Rendelkezett-e az Európai Bizottság a programok irányítására szolgáló megfelelő
eljárásokkal?

b)

Megfelelően tervezték-e meg és hatékonyan alkalmazták-e a szakpolitikai feltételeket?

c)

Teljesítették-e a kiigazítási programok fő céljaikat?

17. Az ellenőrzés arra terjedt ki, hogy az Európai Bizottság hogyan irányította a görög
gazdasági kiigazítási programokat, azonban a folyamatban lévő harmadik programot illetően
az ellenőrzés a tervezési szempontokra összpontosított. A programfeltételek kialakításának,
figyelemmel kísérésének és végrehajtásának ellenőrzése egy minden kulcsfontosságú
programcélt tartalmazó minta alapján történt. Úgyszintén vizsgáltuk az Európai Bizottság
együttműködését a programokban közreműködő partnerekkel, kivéve az IMF 19 és az ESM 20
tevékenységét. Nem vizsgáltuk a görög hatóságok tevékenységét sem, beleértve a
tulajdonjogi kérdéseket, amelyek hatással lehettek a végrehajtási folyamatra. Az ellenőrzés
hatókörének korlátai miatt az EKB részvételéről sem számoltunk be (lásd: 20. bekezdés).
18. Nem vizsgáltuk az Unió magas szintű politikai döntéseit, például a Görögországnak
nyújtott pénzügyi támogatás odaítélésének indokoltságát, és az ellenőrzés hatókörét néhány
részt vevő öt országra vonatkozóan végzett ellenőrző munka. Mindazonáltal a két jelentés
következtetései és javaslatai hasonló jellegűek, mivel a vonatkozó programokat a Gazdasági és
Pénzügyi Főigazgatóság párhuzamosan kezelte. Megjegyezzük azonban, hogy a görög program –
hatóköre és mérete szempontjából – kivételes volt, és különleges kihívást jelentett a
programirányítás számára.
19

Az IMF-nek a görög gazdasági kiigazítási programokban való részvételét a Független Értékelő
Hivatal értékelte „Az IMF és a görögországi, írországi és portugáliai válság” című, 2016-ban
kiadott dokumentumában.

20

Az ESM az euróövezeti tagállamok által finanszírozott kormányközi szervezet. Ellenőrzését a
Könyvvizsgáló Testület végzi (amelynek egyik tagja az Európai Számvevőszék, azonban az
Európai Számvevőszék ebben a minőségében nem rendelkezik jogosultsággal az ESM
ellenőrzésére. A Számvevőszéknek az EU elszámoltathatóságával és a nyilvános ellenőrzési
intézkedésekkel kapcsolatos állapotfelmérése (2014) rámutatott erre a problémára. Egy
közelmúltban közzétett, „The EFSF/ESM financial assistance” (Az EFSF/ESM keretében nyújtott
pénzügyi támogatás) című értékelő jelentés foglalkozott az intézmény görögországi
szerepvállalásával.
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szempontra korlátoztuk. Nem vettük figyelembe a pénzügyi támogatás elmaradásának
alternatív forgatókönyvét. Nem értékeltük azt sem, hogy a Tanács a legmegfelelőbb pénzügyi
allokációkat, hiánycélokat és költségvetési pályákat választotta-e a válság megoldására. Nem
értékeltük a Görögországnak nyújtott hitelek finanszírozási feltételeit, az adósságenyhítés
határidőit és célszerűségét, vagy az adósság fenntarthatóságát sem. Értékeltük az Európai
Bizottság makrogazdasági előrejelzéseit és finanszírozásihiány-számításait. Az Európai
Bizottságnak a többi partnerrel folytatott együttműködése ellenőrzésekor nem vizsgáltuk,
hogy indokolt volt-e ezeknek az intézményeknek a részvétele.
19. Az ellenőrzési bizonyítékok gyűjtése dokumentációk részletes áttekintése alapján
történt, a következő forrásokból: az Unió pénzügyi támogatási programjai
(programdokumentumok, belső bizottsági elemzések, táblázatos előrejelzések, más
szervezetek értékelései és tanulmányai); mutatószám-elemzés a programfeltételek és a
bizottsági tisztviselőkkel folytatott interjúk alapján; nemzeti hatóságok, mint például az
ágazati minisztériumok, a Görög Nemzeti Bank, üzleti egyesülések és érdekelt felek, valamint
az IMF, az ESM és az OECD személyzete.
Az EKB részvételének hatóköri korlátozása
20. A Európai Számvevőszéknek az EKB működési hatékonyságának ellenőrzésére
vonatkozó felhatalmazásával összhangban 21 kísérletet tettünk arra, hogy megvizsgáljuk a
Bank részvételét a görög gazdasági kiigazítási programokban 22. Az EKB megkérdőjelezte a
Számvevőszék felhatalmazásának érvényességét e tekintetben, és az általa biztosított
dokumentáció nem nyújtott számunkra elégséges bizonyítékot az ellenőrzési munka

21

Az európai unió működéséről szóló szerződés 287. cikke, együtt értelmezve a KBER és az EKB
alapokmánya 27.2. cikkével. Az Unió elszámoltathatóságával és a nyilvános ellenőrzési
intézkedésekkel kapcsolatos állapotfelmérésünk (2014) foglalkozott a Számvevőszék ellenőrzési
felhatalmazásának korlátaival az EKB tekintetében.

22

Az Európa Parlament kifejezetten felkérte a Számvevőszéket, hogy elemezze az EKB szerepét a
pénzügyi támogatási programokban (lásd: az Európai Parlament 2017. április 27-i állásfoglalása
a Bizottság 2015. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről
(2016/2208)).
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elvégzéséhez 23. E hatóköri korlátozás miatt nem tudunk beszámolni az EKB-nak a görög
programokban játszott szerepéről.
ÉSZREVÉTELEK
1. RÉSZ - A GÖRÖG GAZDASÁGI KIIGAZÍTÁSI PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSA
21. A görög gazdasági kiigazítási programok kezelése a Bizottságnál számos összetett belső
folyamatot foglalt magában, amelyek horizontális keretet képeztek a szakpolitika-specfikus
elemzés és a megfelelőségi értékelések számára (lásd: II. rész). E horizontális folyamatoknak
általában három típusát tudjuk megkülönböztetni:
-

Eljárási szabályok a programok kialakítására és figyelemmel kísérésére – ezek
meghatározzák a programirányítás elveit és mechanizmusát, valamint a
döntéshozatali eljárásokat.

-

Együttműködés a programokban közreműködő partnerekkel – felelősségek
megosztása, kommunikáció, és a tevékenységek koordinációja az IMF, EKB és ESM
szervezetekkel.

-

Alapvető gazdasági elemzések – makrogazdasági előrejelzések és
finanszírozásihiány-számítások, a programok kulcsfontosságú feltételezéseinek
felállítása.

A programfeltételek kialakítására és figyelemmel kísérésére szolgáló eljárások
A programok kezdeti sürgős jellege
22. A kezdeti görög gazdasági kiigazítási program kialakítását és intézményi szabályozását
annak a sürgősségnek az összefüggésében kell szemlélni, amely a program létrehozását

23

Az EKB úgy véli, hogy az Európai Számvevőszéknek az EKB ügyvezetése hatékonyságának
vizsgálatára vonatkozó megbízatásának jogi határain belül a Számvevőszék számára biztosította
a görögországi programokban való részvétellel kapcsolatos írásos válaszokat és a vonatkozó
dokumentációt. Hasonló problémákkal szembesültünk, amikor az egységes felügyeleti
mechanizmus ellenőrzése során szerettünk volna az EKB-től bizonyítékokat beszerezni (29/2016.
számú különjelentés 29. bekezdése).
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jellemezte. A pénzügyi támogatás igénylésének közvetlen oka az volt, hogy kilencmilliárd
eurós kölcsönfelvétel vált szükségessé egy 2010. május 19-én esedékes adósságtörlesztésre.
Tekintettel arra, hogy 2010 tavaszán a görög adósság piaci finanszírozási költségei
fenntarthatatlan szintre növekedtek, a görög kormánynak rövid időn belül alternatív
finanszírozást kellett keresnie 24 (a válság részletes időbeli lefolyásáért lásd: 1. ábra
és I. melléklet).
23. Tekintettel a rövid lejáratú adósság piaci finanszírozásának várható nehézségeire, 2010.
március 25-én az euróövezeti csúcstalálkozó 25 megállapodott a Görögországnak nyújtandó
pénzügyi támogatás feltételeiben. A görög hatóságok a finanszírozás iránti hivatalos
kérésüket 2010. április 23-án nyújtották be, azaz kevesebb mint egy hónappal azelőtt,
amikor a folyósításnak meg kellett történnie. Az első görög gazdasági kiigazítási programot
2010. május 3-án írták alá. Tekintettel a görög gazdaság egyensúlyhiányainak mélységére és
kiterjedésére, ez az időkeret nagyon szűk volt ahhoz, hogy ezen belül egy minden
hiányosságot kezelő, átfogó programot lehessen kialakítani.
A tervezési eljárások és eredményeik
24. Az Európai Bizottság makroszintű támogatási programok irányítására vonatkozó
általános eljárását először 2011 áprilisában, azaz 11 hónappal a görög program indítása és
annak három befejezett felülvizsgálata után hozták létre. A dokumentum belső
rendelkezéseket határozott meg a Bizottságon belüli, illetve a Tanáccsal és a programokban
közreműködő partnerekkel fenntartandó információs és jóváhagyási folyamatokra.
Meghatározta például a fő programdokumentumok jóváhagyásához szükséges lépéseket
(szakpolitikai tájékoztatók, megfelelőségi jelentések, egyetértési megállapodások tervezetei,
és adott esetben javaslattervezetek tanácsi határozatokra). Az Európai Bizottság
ütemterveket is készített minden finanszírozási eszközre vonatkozóan, meghatározva a
folyósításhoz vezető formális lépéseket.

24

Januárban az utolsó piaci alapon történő hitelfelvétel 5 milliárd eurót tett ki, de már ez is magas
költséggel járt (6,2%). 2010. január és április között a kétéves kötvények hozamkülönbözete
347-ről 1552 bázispontra nőtt.

25

Az euróövezeti csúcstalálkozók az euróövezeti tagállamok állam- és kormányfőinek találkozói.
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25. Az eljárások nem foglalkoztak azonban a programfeltételek tartalmával. Nem álltak
rendelkezésre konkrét belső bizottsági iránymutatások a programfeltételek kialakításához a
hatókör, a részletezettség szintje, és az indokoláshoz szükséges elemző munka mélysége
tekintetében 26.
26. A programfeltételeket alátámasztó kulcsfontosságú munkaanyagok a szakpolitikai
tájékoztatók voltak. E szakpolitika-orientált dokumentumokat minden felülvizsgálathoz
kiadták, és alapul szolgáltak a programok felülvizsgálatának tárgyalásához (bizonyos fokú
rugalmassággal). Az Európai Bizottság eljárási szabályai előírták a szakpolitikai tájékoztatók
felülvizsgálatának folyamatát, de ezt nem dokumentálták.
27. Az Európai Bizottság személyzete több alkalommal is elemző dokumentumokat
készített, ezzel is támogatta a szakpolitikai tájékoztatókat és bizonyos területeken
megerősítést nyújtott a feltételek kialakításához. Ez azonban nem rendszeresen történt
minden programra és szakpolitikai területre vonatkozóan (lásd: 3. ábra).
3. ábra. A programok kialakításának dokumentálása – példák

Forrás: Európai Számvevőszék.
26

Az IMF rendelkezik ilyen típusú iránymutatással (pl. „Iránymutatás a feltételrendszerről”, 2002.
szeptember).
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28. Problémákat állapítottunk meg a feltételek kialakításában több szakpolitikai területen:
•

Több programfeltétel leírása általános, homályos megfogalmazással történt és nem
volt mérhető, különösen a programok kezdetén. Például az exporttámogatás
területén az olyan feltételek, mint „a köz- és magánszféra közötti partnerségek
elősegítésére irányuló intézkedések alkalmazása” vagy „az exporttámogatási politika
erősítését célzó intézkedések” nem határoztak meg semmilyen egyértelmű vagy
konkrét cselekvést. A pénzügyi ágazatban, a második programban szerepelt egy
feltétel, amely szerint végrehajtási tervet kell létrehozni a nemteljesítő hitelek
behajtásának javítására, és célokat megállapítani e tekintetben a felszámolás alatt
lévő bankoknál 2013. július végéig. A feltételt többféleképpen lehetett értelmezni,
és hozzájárult a végrehajtás jelentős késedelméhez.

•

A feltételek folyamatosan egyértelműbbé váltak, a második programban számuk és
részletezettségük szintje egyaránt növekedett. Ez részben a végrehajtási problémák
és késedelmek eredménye volt. Másrészről a részletezettség magas szintje kihívás
elé állította a hatóságok igazgatási kapacitását és felelősségvállalását, mivel a
feltételek megvitatása és azok elfogadása nem volt mindig kielégítő a tervezési
szakaszban 27.

•

A részletezettség növekvő szintje együtt járt az előzetes jogi egyértelműség
hiányával az egyes programfeltételek viszonylagos fontosságát illetően. Bizonyos
feltételeket csak utólagosan ismertek el különösen fontosként, amikor azokat nem
hajtották időben végre, és akkor előzetes cselekvésként jelölték meg ezeket a
program felülvizsgálata során. Az e feltételeknek való megfelelést kifejezetten

27

Például nem alakult ki egyetértés abban, hogy milyen szintű autonómiát kell előirányozni az
adóigazgatás számára a pénzügyminisztériummal szemben (a munka- és erőforrás-tervezés, és a
döntéshozatal szempontjából). Az e területre vonatkozó, megnövekedett számú feltételek
ellenére, a programcél nem teljesült (vagyis a harmadik program foglalkozik az autonómia
megoldatlan kérdéseivel).
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megkövetelték, mielőtt egy hitelrészlet folyósítása megtörtént 28. A harmadik
programban a fontos feltételeket „kulcsfontosságú teljesítés” néven jelölik meg.
Átfogó növekedési stratégia
29. A programok világos középtávú célokat tűztek ki, az elsődlegesen várt eredmény
Görögország piaci finanszírozáshoz való hozzáférésének visszaállítása volt, ami szükségessé
tette a költségvetési konszolidációra való összpontosítást. Mindazonáltal a Bizottság
erőfeszítési ellenére a programokat nem támasztotta alá egy átfogó, Görögország által
megtervezett, a programokon túlmutató növekedési stratégia. Egy hosszú távú stratégia
hatékonyabb lehetett volna a kiigazítási folyamat koordinálása és a különböző érintett
szakpolitikai területeken teendő intézkedések megtervezése során.
30. A stratégia hiánya különösen témába vágó az exportkönnyítés területén. E tekintetben a
programok intézkedéseinek hatóköre – amely az áralapú versenyképességre és az
adminisztratív terhekre összpontosított – nem volt elegendő ahhoz, hogy elősegítse az
átmenetet egy nagyobb mértékben exportvezérelt növekedési modellre, és nem kezelte az
előzetes programelemzésben azonosított hiányosságokat. Az első program nem javasolt
átfogó stratégiát a versenyelőnnyel rendelkező ágazatok számára a görög gazdaság sajátos
szerkezetének figyelembevételével. Az ágazatspecifikus feltételeket azonban a második
program már tartalmazta. A következetlenül tervezett intézkedések és a szakpolitikák közötti
elégtelen koordináció esetei (lásd: 2. háttérmagyarázat) azt mutatják, hogy a görög
programok általános kialakítása során nem követtek egyértelmű stratégiát.
2. háttérmagyarázat. A szakpolitikák közötti koordináció
Árupiaci reformok kontra munkaügyi és adóreformok. A munkaerő-piaci reformok és a
munkaerőköltségek erőteljes csökkenése ellenére 2013-ig nem történt kellő mértékű áresés. Ez azt
mutatja, hogy az árupiaci reformok a program korai szakaszában nem kezelték a piaci
rugalmatlanságokat. Ezenkívül a korlátozott árkiigazítások csak részben tükrözték a költségvetési
konszolidációval összefüggő magasabb közvetett adókat és illetékeket, ezáltal csökkentve a
28

Az első program nem tartalmazott előzetes cselekvést az adóigazgatás területén, míg a második
programban az adóigazgatással kapcsolatos „egyedi” feltételek 10%-a előzetes cselekvés volt.
Ezek háromnegyede kezdetben nem szerepelt a második programban.
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strukturális reformok eredményességét az árakra és a növekedésre gyakorolt hatásuk szempontjából.
A kiigazítási programok részét képező adóreformok terén kompromisszumok születtek, és a kezdeti
szakaszban Görögország nagy államadósságára tekintettel a költségvetési konszolidáció élvezett rövid
távon prioritást.
A bankok pénzügyi stabilitása kontra költségvetési intézkedések. Miután 2012-ben a bankok
alulfinanszírozottnak bizonyultak, és Görögország államadósságát teljesen leminősítették, nem
végeztek arra irányuló felmérést, hogy a költségvetési intézkedések hogyan befolyásolják majd a
banki adósok fizetőképességét, és így a banki hitelek piaci értékét. Például nem állt rendelkezésre
elemzés arról, hogy a magasabb rendszeres vagyonadó hogyan érinti majd az ingatlanárakat és a
lakáshiteleket.
Az üzleti környezet reformja kontra adóreformok. Nem volt stratégiai ütemterv a görögországi
potenciális növekedési tényezők ösztönzésére, és ez a növekedést elősegítő költségvetési
konszolidációs stratégia hiányában tükröződött. Nem volt kockázatbecslés arra vonatkozóan, hogy a
potenciális/alternatív költségvetési intézkedések (azaz kiadáscsökkentések kontra adóemelések) és
azok időbeni sorba rendezése hogyan hat a GDP növekedésére, az exportra és a munkanélküliségre.

Politikai instabilitás a programidőszak során
31. Egy másik kihívás, amely hatással volt a programok irányítására, a reformok gyakori
megtorpanása és újraindulása volt, amely bizonyos mértékig az ország politikai
instabilitásából származott. 2009 októbere és 2015 januárja között Görögországban hat
választás történt, valamint egy választások nélküli kormányváltás 2011 novemberében
(lásd: I. melléklet). Minden alkalommal időt vett igénybe az új vezetés számára, hogy
megerősítse reformokra irányuló elkötelezettségét és megközelítését, valamint újra
meghatározza az intézményekkel folytatott együttműködésre vonatkozó eljárásokat. A 2015
júliusában az intézkedéscsomagról tartott népszavazás úgyszintén hozzájárult a program
jövőjének bizonytalanságához és a gazdasági instabilitáshoz 29. A hosszan tartó politikai
tárgyalások és a program folytatásával kapcsolatos bizonytalanság akadályozta a programok
zökkenőmentes irányítását és a reformok végrehajtását.

29

Görögország banki üzemszünetet rendelet el a bankpánik és a bankjegykiadó automaták előtt a
népszavazás bejelentését követően kialakult hosszú sorok miatt.
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32. A programok felülvizsgálatának időzítése nagymértékben eltért a kezdeti negyedéves
ütemezéstől, tükrözve a végrehajtási késedelmeket és az új intézkedéseken való megegyezés
nehézségeit (lásd: 2. táblázat). E tekintetben a legnehezebb helyzetet a második és
harmadik programok közötti átmenet jelentette, amikor is 16 hónap telt el a utolsó lezárt
felülvizsgálat és az új program jóváhagyása között. Bár a második program lezárására
egyáltalán nem került sor 30, az átmenet magában foglalta a második program kétszeri
meghosszabbítását és egy áthidaló hitelt az EFSM-től.
2. táblázat. A görög gazdasági kiigazítási programok felülvizsgálatai
Tárgyév

Felülvizsgálat

Jelentés
dátuma

Felülvizsgálat
időtartama, hónap

1. program

2010. május

1. felülvizsgálat

2010.
augusztus

3

2. felülvizsgálat

2010.
december

4

3. felülvizsgálat

2011.
február

2

4. felülvizsgálat

2011. július

5

5. felülvizsgálat

2011.
október

3

2. program

2012.
március

5

1. felülvizsgálat

2012.
december

9

2. felülvizsgálat

2013. május

5

3. felülvizsgálat

2013. július

2

4. felülvizsgálat

2014. április

9

2015

3. program

2015.
augusztus

16

2016

Kiegészítő egyetértési
megállapodás

2016. június

2010

2011

2012

2013
2014

10

Forrás: Európai Számvevőszék.

30

Az elhúzódó tárgyalások ellenére nem sikerült megállapodni a görög hatóságokkal a második
program utolsó felülvizsgálatának befejezéséhez szükséges reformokról.
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Nyomon követési eljárások
33. Az Európai Bizottság makroszintű támogatási programok irányítására vonatkozó
általános eljárásai figyelembe vették a nyomon követési folyamat programfeltételeknek való
megfelelőségét, de csak az eljárási szempontokra (vagyis a feladatmegosztásra és a
megfelelőségi jelentés jóváhagyására) vonatkozóan. Nem volt azonban a Bizottságnak
eljárása a nyomon követés hatókörével, jellegével és dokumentálásával kapcsolatos
kulcsfontosságú követelmények meghatározására.
34. Görögország programfeltételeknek való megfelelősége figyelemmel kísérésének
elsődleges eszköze a „megfelelőségi táblázat” volt, amelynek elkészítése az intézményekkel
együtt történt. Az első és második program esetében ez a dokumentum szerves része volt az
egyes felülvizsgálatokat követően közzétett dokumentumcsomagnak. A megfelelőségi
táblázatot az Európai Bizottság személyzete töltötte ki és vizsgálta felül, majd ezt követően a
többi programdokumentummal együtt benyújtotta az eurócsoportnak. A felülvizsgálati
folyamatokat azonban nem dokumentálták. Ezenkívül az Európai Bizottság hivatalosan
értesítette a Tanácsot a tanácsi határozatokban kifejezetten szereplő feltételek figyelemmel
kíséréséről.
35. A táblázatok általában meghatározták az egyedi felülvizsgálatot igénylő egyes
programfeltételek megfelelőségi státusát, és rövid indokolást adtak (a jogalapra történő
hivatkozások, a helyzet bemutatása, az esetleges késedelmek okai). Nem minden feltétel
rendszeres figyelemmel kísérése valósult meg azonban ilyenformán vagy kellő időben. Mivel
a második program nem fejeződött be, nem történt meg az utolsó (negyedik)
felülvizsgálatban hozzáadott feltételek formális értékelése. A Bizottság többek között
szakpolitikai tájékoztatók útján is figyelemmel kísérte a Görögországban a második és a
harmadik program között történt fejleményeket. A harmadik programra vonatkozó (2016
júniusában közzétett) első megfelelőségi jelentés nem tartalmazta a megfelelőségi
táblázatot, habár több feltétel teljesítése volt esedékes 2016. júniusában.
A nyomon követés gyakorlata
36. A legtöbb vizsgált feltételre vonatkozóan az Európai Bizottság képes volt annak
bizonyítására, hogy elvégezte a programfeltételeknek való megfelelés értékelését, és ezt
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megalapozottan tette. Az Európai Bizottság számos szakpolitikai területen elvégezte a
feltételekkel összefüggő jogszabályok mélyreható felülvizsgálatát és nyomon követte a
szükséges módosításokat. Egyes esetekben az Európai Bizottság külső szakértőket vett
igénybe (például a szabályozott szakmák területén) az átfogó értékelés érdekében, és
kellően kiegészítette a vonatkozó feltételeket a következő programok felülvizsgálatához.
37. Bár a programfeltételeknek való formális megfelelést az Európai Bizottság rendszeresen
figyelemmel kísérte és jelentést tett arról, egyes esetekben olyan hiányosságokat
állapítottunk meg, mint a hiányzó vagy pontatlan értékelések (lásd: III. melléklet). Ezenfelül
az Európai Bizottság megfelelőségi jelentései esetenként nem voltak egyértelműek a
feltételek értékelése tekintetében. Az, hogy a programfeltételeknek való meg nem felelés
közlésére számos különböző kifejezést 31 használtak, többértelműséget eredményezett az
értékelés átfogó üzenetét illetően.
38. Egyes esetekben azonban egy feltételnek való formális megfelelés (pl. egy bizonyos
jogszabály alkalmazása) nem biztosította annak a feltételnek a hatékony végrehajtását,
vagyis nem vezetett a kívánt eredményhez. Ennek egyik példája volt a minőségi jogalkotási
program végrehajtása. Miután a vonatkozó jogszabályt 2012-ben elfogadták, a tényleges
hiányosságok továbbra is fennálltak, ahogyan azt az OECD 2015. évi szabályozáspolitikai
áttekintésében megjegyezte 32.
39. Egészben véve, bár az Európai Bizottság figyelemmel kísérte a programok mennyiségi
céljainak teljesítését (pl. az állami foglalkoztatás, bérköltségek, vezetői pozíciók
csökkentése), korlátozott eszközökkel rendelkezett annak ellenőrzésére, hogy a strukturális
reformokat megfelelően hajtották-e végre. Hozzájárultak ehhez a problémához az átfogó
adatokhoz való hozzáférés nehézségei. Különösen az adózás (lásd: IV. melléklet, A. rész) és a
szabályozott szakmák területén találtunk adathiányt (a korlátozásokkal kapcsolatos hiányos
adatok olyan kulcsfontosságú szakmák esetében, mint a jogászok, közjegyzők, mérnökök
31

Például: „nincs betartva”, „folyamatban”, „nincs betartva, haladás történt”, „betartva és
folyamatban”, „részben betartva”, „nagyrészt betartva” és „késedelmes”.

32

Például a program részeként a minőségi jogalkotás hivatala formálisan valóban létrejött, de
létszámhiányos maradt, és nem volt hatásköre arra, hogy elutasítsa a rosszul kialakított
szabályozási hatásvizsgálatokkal kísért javaslattervezeteket.
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vagy építészek). A programok nem foglalkoztak átfogóan az adathiány eseteivel, bár ebben a
tekintetben némi javulás történt az utóbbi felülvizsgálatok eredményeként. A strukturális
feltételek többségénél az Európai Bizottság figyelemmel tudta kísérni a
jogszabálymódosítások elfogadását, de nem rendelkezett megfelelő teljesítménymutatókkal
és célértékekkel a reformok végrehajtásának értékeléséhez.
40. A megfelelő teljesítménymutatók hiánya akadályozta a Bizottságot például abban, hogy
ellenőrizze a hatékonysági célok teljesítését a központi államigazgatás átszervezése
keretében. A pénzügyi ágazatban csak 2014 áprilisában vezetett be a második program egy
olyan feltételt, amely előírta a Görög Nemzeti Bank számára, hogy fő teljesítménymutatókat
határozzon meg a bank által a nemteljesítő hitelek nagy portfóliójának csökkentésében elért
haladás figyelemmel kísérésére. Ezenkívül a pénzügyi ágazatban az Európai Bizottság nem
teljesen használta ki azt, hogy a GPSA (görög pénzügyi stabilitási alap) döntéshozó
testületeiben megfigyelőként működött, ami további lehetőséget nyújtott volna a
programfeltételeknek való megfelelés biztosítására 33.
A programokban részt vevő partnerekkel folytatott együttműködés
41. A feltételrendszert technikai szinten főként az Európai Bizottság alakította ki (a
Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatósággal és az IMF-fel együttműködve, az EKB-val folytatott
konzultációval). A harmadik program keretében az ESM járt el negyedik intézményi
partnerként. A végleges egyetértési megállapodás az intézményeken belüli, valamint az
intézmények és a görög hatóságok közötti megegyezést tükrözte, ami megkövetelte minden
féltől, hogy szükség esetén kiigazítsa álláspontját.
42. Az intézmények közötti együttműködésre vonatkozóan nem állt rendelkezésre
iránymutatás vagy egyedi eljárásmód, és a folyamatot formálisan nem dokumentálták (pl.
jegyzőkönyvekben), ami hatással volt a folyamat átláthatóságára. A programcsoportok
azonban informális együttműködési megállapodásokat kötöttek. A csoportok rendszeres
33

Találtunk egy 2013-ban történt konkrét esetet, amikor az Európai Bizottság nem fejezte ki elég
meggyőzően aggodalmát a GPSA-nál két bank potenciális összeolvadását illetően. Ezt az
ügyletet csak később helyezték hatályon kívül, de a késedelem következtében elveszett az a
lehetőség, hogy az egyik bankot részben magánpénzből tőkésítsék fel (az intézményt végül
teljes egészében a GPSA tőkésítette fel).
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kapcsolatot tartottak telefonon vagy e-mailben, valamint találkozók formájában. A csoportok
információt, adatokat és előzetes elemzéseket cseréltek, és megvitatták a programtervezés
alternatív lehetőségeit. Az Európai Bizottság és az IMF megosztották egymással
programdokumentum-tervezeteiket annak érdekében, hogy a feltételrendszer konzisztens
legyen. Az a tény, hogy a három intézmény személyzete széles körű szakértelemmel és
tapasztalattal rendelkezett, alaposabb értékelések és előrejelzések készítését tette lehetővé,
ezáltal csökkent a hibák és kihagyások előfordulásának kockázata a programok kialakítása és
aktualizálása során.
43. Az EKB és a Görög Nemzeti Bank a programok gazdaságpolitikájához igazították néhány
pénzügyi eszközüket 34. A programok azonban nem voltak egyértelműek abból a
szempontból, hogy milyen mértékben függ a Görögországnak nyújtott likviditási támogatás a
programfeltételek teljesítésétől 35, és hogyan veszik figyelembe ezt a támogatást a
makrogazdasági előrejelzések és finanszírozási hiányok becslése céljára.
A programok gazdasági feltételezései
44. A két kulcsfontosságú folyamat, amely a programok kialakításának és módosításának
gazdasági keretét meghatározta, a makrogazdasági előrejelzés és a finanszírozásihiányszámítás volt (lásd: 3. háttérmagyarázat). Az Európai Bizottság minden program esetében
elvégezte ezeket az elemzéseket, és minden felülvizsgálatra aktualizált változatokat készített.
A programirányításban közreműködő valamennyi intézmény külön-külön végezte készített
gazdasági elemzéseket, de a végleges eredmény az általuk elért konszenzust tükrözte.

34

Például a 2010 májusában a másodlagos piacon történő államkötvény-vásárlásokra létrehozott
értékpapír-piaci program, vagy a 2010-ben indított, a fizetőképes bankok számára létrehozott
sürgősségi likviditási támogatás útján.

35

2015. február 4-én az EKB úgy döntött, hogy felfüggeszti a görög államkötvények
hitelbiztosítékként való elfogadására vonatkozó mentességet, ezáltal automatikusan növelve a
bankok rövid távú hitelfelvételi költségeit. Nem volt egyértelmű, hogy ez a döntés a második
programban közreműködő partnerekkel koordinálva született-e. Később ugyanabban a
hónapban az eurócsoport úgy döntött, hogy négy hónappal meghosszabbítja a második
programot (2015. június végéig).
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3. háttérmagyarázat. A programok kialakítását alátámasztó gazdasági folyamatok kulcsfontosságú
jellemzői
Makrogazdasági előrejelzések – az Európai Bizottság legjobb becsléseit nyújtják az ország fő
gazdasági folyamataira vonatkozóan, arra a feltételezésre alapozva, hogy a programfeltételeket
maradéktalanul végrehajtják. Az előrejelzések kiterjednek a reálgazdaságban bekövetkező
fejleményekre (GDP és összetevői, munkaerő-piaci fejlemények), valamint a költségvetési pályára
(adósság és deficit) az adósságfenntarthatósági értékelés részeként. Ezeknek az előrejelzések az
Európai Bizottság szokásos előrejelzéseihez kapcsolódnak – ugyanakkor túl is mutatnak azokon.
A gazdasági kiigazítási programokhoz készült előrejelzések azok eltérő időzítése esetén is forrásként
hasznosítják a legfrissebb, rendelkezésre álló európai gazdasági előrejelzéseket.
Finanszírozásihiány-számítás – Görögország finanszírozási szükségleteinek becslése, annak
érdekében, hogy a finanszírozási hiány a program értelmében vállalt pénzügyi támogatás útján
fedezhető legyen. A finanszírozási hiányt az államháztartás finanszírozási szükségleteként határozták
meg, amelynek kiszámítása a kiadások és a programtámogatáson kívüli forrásokból származó
bevételek különbözeteként történik.

A módszertani erősségek és hiányosságok
45. A makrogazdasági előrejelzésekhez használt táblázatok egyértelmű és részletes
információt nyújtottak a makrogazdasági változókra vonatkozó múltbeli adatokról és
előrejelzésekről. A fő makrogazdasági és költségvetési változókra vonatkozóan előrejelzett
trendek összhangban voltak az összetevőik előrejelzéseivel, és információforrások széles
körét vették figyelembe. Az Európai Bizottság a világgazdaság dinamikájára és a technikai
mutatókra vonatkozó legfrissebb feltételezéseket használta fel. Az Európai Bizottság
azonban nem épített be kifejezetten bizonyos, a makrogazdasági modellekben jellemzően
használt tényezőket, és nem kellően integrálta a makrogazdasági és a költségvetési
előrejelzéseket (lásd: 4. háttérmagyarázat).
4. háttérmagyarázat. Az Európai Bizottság előrejelzési módszertanának hiányosságai
Átfogó jelleg – bizonyos tényezők (pl. az inflációt nem gerjesztő munkanélküliségi ráta) nem voltak
kifejezetten beépítve a makrogazdasági előrejelzésekbe. Az Európai Bizottság elmulasztotta annak
dokumentálását, hogyan használták ezeket az elbírálási szakaszban, és az EEF (európai gazdasági
előrejelzés) mely elemeit használták fel a program-előrejelzéshez.
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Az előrejelzések koordinációja - az Európai Bizottság külön készítette el a makrogazdasági és a
költségvetési előrejelzéseket, és nem integrálta azokat egyetlen modellbe. A két előrejelzés együttes
hatását ezért csak szakmai megítélés alapján lehet összegezni.
Az adósságfenntarthatósági elemzés megközelítése - a GDP százalékában kifejezett adósság hosszú
távú pályáját az adósság-felhalmozódás széles körben alkalmazott mechanikus eljárása útján
határozták meg. Ebből a megközelítésből hiányzik egy olyan belső mechanizmus, amely
kölcsönhatást létesítene a költségvetési pálya és a gazdasági tevékenység (termelés, forgalmazás és
az áruk és szolgáltatások fogyasztása) között.

46. Egészben véve, a finanszírozási hiány kiszámítására szolgáló módszer a programok során
egyre bonyolultabbá vált, és a második programhoz készült táblázatok sokkal összetettebb
számításokat, értékeléseket és modellezési eszközöket tartalmaztak. Később a további
tényezők és elemek figyelembevétele érdekében a finanszírozásihiány-számítások hatóköré
is kibővült a programban, bár továbbra is fennmaradtak bizonyos módszertani hiányosságok
(lásd: V. melléklet). A harmadik programban a módszertan jórészt változatlan maradt.
47. Az Európai Bizottság nem rendelkezett eljárásokkal a finanszírozásihiány-számítások
kezdeményezése, engedélyezése, rögzítése, feldolgozása és jelentése tekintetében.
A minőségellenőrzések informális jellegűek voltak, és jelentős hiányosságokat fedeztünk fel a
számítógépes táblázatok kontrollkörnyezetében 36. E tekintetben nem történt javulás a
három program során.
48. Annak ellenére, hogy többféle forrást használtak, nem tüntették fel az adatok forrását
és dátumát. Ez egyeztetési problémákhoz vezetett, és nem tudtuk ellenőrizni, hogy mindig a
legfrissebb információt használták-e fel. Az első program finanszírozásihiány-eredményeinek
bemutatásában számos hibát fedeztünk fel. Ezek nem voltak hatással a finanszírozási hiány
teljes összegére, de a Bizottság belső minőségellenőrzési eljárásainak hiányosságaira
utalnak 37.

36

Nem volt például változás-/verzió-/hozzáférés-ellenőrzés, adatbeviteli egyeztetés és beépített
analitika a koherencia és adatintegritás biztosítására.

37

Például a kezdeti finanszírozáshiány-számításokban alulbecsülték a teljes adósság-átütemezési
igényt és a 2010. decemberi számításokban az adósságtörlesztés számadatait nem összegezték.
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Érzékenységvizsgálat és a feltételezések indokolása
49. Az Európai Bizottság rendszeresen figyelemmel kísérte Görögország likviditási helyzetét,
és frissítette a felülvizsgálatok közötti finanszírozásihiány-számításokhoz használt fájlt.
A programdokumentumok nem mutattak be a finanszírozásihiány-számítás a különböző
eredményekre vagy fejleményekre való érzékenységének megállapítására szolgáló teszteket,
ilyen elemzések azonban készültek az Európai Bizottság munkaanyagaiban. Az Európai
Bizottság forgatókönyveket készített többféle olyan tényezőkre vonatkozóan, mint például a
különböző folyósítási részletek ütemezése, privatizációs bevételek vagy a rendezett
hátralékok. Másfelől viszont nem végzett forgatókönyv-elemzést a makrogazdasági
előrejelzésekhez. Az előrejelzések nem építették be szisztematikusan a görög gazdaságot ért
olyan sokkhatásokat, mint például az euró jelentős leértékelődése vagy a nyersanyagárak
hirtelen zuhanása, amelyek később ténylegesen testet öltöttek a programokban.
50. Ami a feltételezésekben és a dokumentációban szereplő indokolást illeti, mindkét
folyamatban hiányosságokat állapítottunk meg. A finanszírozási hiányra vonatkozóan a
program-dokumentációban szerepelt egy szakasz a programok pénzeszköz-gazdálkodásáról
és finanszírozásáról. A megjegyzések azonban gyakran homályosak voltak, és nem
magyarázták meg a finanszírozásihiány-számítás frissítéseiben tett változtatásokat. Több
esetben a finanszírozásihiány-számítást alátámasztó specifikus feltételezések világos
indokolást érdemeltek volna 38. A harmadik programban fennmaradtak az indokolási
problémák. A Bizottság egyetértett az IMF javaslatával, amely szerint a célul kitűzött
likviditási puffert 8 milliárd euróra kell emelni. A Bizottság azonban nem indokolta, hogy a
likviditási puffernek miért ezt az adott szintjét tekinti optimálisnak és más programok során
szerzett korábbi tapasztalataira hivatkozott.
51. A strukturális reformok hatásának a makrogazdasági előrejelzésekbe történő
beépítésekor a Bizottság szakmai értékítéletén alapuló döntéseket hozott és ezeket nem
dokumentálta. Ezenkívül a költségvetési és makrogazdasági előrejelzések elkülönített

38

Például az állami vállalatok finanszírozási igényeinek becslése, a tényleges készpénzszükséglet
helyett az eredményszemléletű adatok alapul vétele, a piaci finanszírozás feltételei és az egyéb
tételek (SFA-tételek) szintje.
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kezelése miatt nem volt lehetséges annak ellenőrzése, hogy az Európai Bizottság hogyan
határozta meg és számszerűsítette a költségvetési politikák hatásait a makrogazdasági
előrejelzésekre.
Pontosság és kiigazítások
52. Az Európai Bizottság előrejelzése – különösen az első programban – jelentősen
alulbecsülte a válság mélységét (lásd: VI. melléklet). Ennek oka főként a magánfogyasztás és
-beruházások visszaesésének alulbecslése volt. Mindazonáltal az Európai Bizottság
makrogazdasági előrejelzései általában a többi szervezet becsléseihez hasonlóan pontosak
voltak 39, és azokat részben befolyásolta a programozást megelőző időszakra vonatkozó
statisztikai adatoknak a görög hatóságok által történt valótlan tartalmú jelentése. 2010-re és
2011-re az Európai Bizottság kezdeti előrejelzése a 2012–2013-astól eltérően alulbecsülte az
államháztartási egyenleget.
53. A finanszírozásihiány-számítások nagyon kis mozgásteret hagytak Görögországnak a
likviditási pozíció szempontjából meghatározott likviditási puffert illetően. Ez a programozási
időszak alatt átlagosan csökkent, de a csökkenést nem támasztották alá indokolással. 2014
első negyedévének végére vonatkozóan a puffert még nulla értékre is tervezték. A 3 milliárd
eurós átlagos likviditási pozíció csupán 11 napi elsődleges kiadást képviselt. A likviditási
puffer növelése azonban szükségessé tenné a program teljes finanszírozásának kiigazítását,
vagy további költségvetési intézkedések bevezetését a programban.
54. Tekintettel a korlátozott likviditási pufferre és a romló költségvetési helyzetre,
Görögország kölcsönt vett igénybe rövid távra, kincstárjegyek kibocsátása vagy fizetések
késleltetése és a hátralékok növelése útján. A kibocsátandó kincstárjegyek összege
jelentősen különbözött az egyes finanszírozásihiány-számításokban, és fő kiigazítási

39

Ezzel kapcsolatban készítettünk egy statisztikai tanulmányt, amely összehasonlítja az Európai
Bizottság első és második programhoz készített makrogazdasági előrejelzéseit más szervezetek
előrejelzéseivel és alternatív gazdasági modellekkel. Az előrejelzések versenyeztetése útján
készült összehasonlító elemzés feltárta, hogy összességében az EB gazdasági és pénzügyi
főigazgatósága előrejelzéseinek eredményessége pontosság tekintetében hasonló a versenytárs
intézmények előrejelzéseihez.
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változóként szolgált ahhoz, hogy Görögország gazdaságának finanszírozását megfelelő
pályán tartsák.
II. RÉSZ - A REFORMOK KIALAKÍTÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA
55. A három görög gazdasági kiigazítási program alapján kifizetett pénzügyi támogatás
feltétele a három, úgymint a költségvetési, pénzügyi és a növekedéssel kapcsolatos
programcélhoz kapcsolódó reformok végrehajtása volt. A reformok tervei és hatókörei a
programok során folyamatosan alakultak ki, de kezdettől fogva igen széleskörűek voltak.
A programok felölelték a görög állam gyakorlatilag minden funkcióját, egyes esetekben
mélyreható strukturális változásokat követelve. Az egyes szakpolitikai területeken
számottevő késedelmek mutatkoztak a programfeltételeknek való megfelelés tekintetében
(lásd: VII. melléklet).
56. Elemzésünk, ahogyan a jelentés e szakasza bemutatja, szakpolitikák egy kiválasztott
mintájára terjedt ki, és ezek közül azokra összpontosított, amelyek a legnagyobb hatásúak
voltak a programcélok teljesítése szempontjából. Ez a rész külön szakaszokat szentel az
adózás, közigazgatás, pénzügyi ágazat és a munkaerőpiac kérdéseinek, míg az ellenőrző
munkánkban érintett többi szakpolitikai terület az I. és a III. részben található elemzésben
szerepel (lásd: 4. ábra) 40.

40

További, elemzésünk által nem tárgyalt kulcsfontosságú reformterületek az egészségügy,
oktatás, igazságszolgáltatás és ipar.
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4. ábra - Ellenőrzött szakpolitikai területek

1

A több szakpolitikát érintő megállapításokban (I. és III. rész) figyelembe vett elemzési
eredmények.

Forrás: Európai Számvevőszék.
57. Ellenőrző munkánk minden szakpolitikai terület esetében a következő szempontokra
terjedt ki.
-

a szakpolitikai feltételek kialakítása (az intézkedések indokoltsága és
háttérelemzései, megfelelőség, specifikusság és időzítés); és

-

végrehajtás és eredmények (a szakpolitikai feltételeknek való megfelelés, és a
reformok haladása az egyes területeken a programfeltételek szerint). Ezzel szemben
a reformok szélesebb körű hatásait (a növekedés, költségvetési fenntarthatóság és
pénzügyi stabilitás szempontjából) a jelentés III. része tárgyalja, hogy
megkülönböztesse azokat a II. rész következő szakaszaiban bemutatott sajátos
feltételek eredményeitől.

Adózás
58. A görög költségvetési egyensúly fenntartható fejlesztése és a növekedés erősítése a
három gazdasági kiigazítási program fő céljai között szerepeltek. E középtávú célokat az IMF
is osztotta. Teljesítésük érdekében a program feltételeket tartalmazott, amelyek célja az
adóbevételek növelése és az adóigazgatás hatékonyabbá tétele az adóbeszedés területén
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(azaz „reformok a kormány bevételnövelő képességének fokozására”). Ellenőrző
munkánkban az adórendszer változásaira (beleértve a társadalombiztosítási járulékot) és a
adóbevételek beszedésének javítására irányuló közigazgatási reformokra
összpontosítottunk.
A feltételrendszer kialakítása - adópolitika
Adóügyi intézkedések és stabilitás
59. A költségvetési konszolidációval kapcsolatos általános szakpolitikai javaslatok (pl. az
OECD javaslatai) és a görögországi adórendszerre vonatkozó, a válságot megelőző
értékelések úgy vélték, hogy a fogyasztásra kivetett adókkal (közvetett adókkal) kapcsolatos
intézkedéseknek és az adóalapok szélesítésének prioritást kell élvezniük az adóügyi
intézkedések között, mivel ezek kisebb negatív hatást gyakorolnak a gazdasági fejlődésre. Az
ezekben az értékelésekben megfogalmazottak ellenére az első program során az adókulcsok
növelése és az ideiglenes adók kaptak prioritást az adóalapok szélesítésével szemben, a rövid
távú költségvetési célok teljesítéséhez való várható gyors hozzájárulásuk miatt.
60. Az adóalap szélesítését célzó intézkedések többnyire a második és harmadik program
részeit képezték, és némelyikük az adókódex jelentős reformját tette szükségessé. Az első
két program alatt az adóbevételek növelésére irányuló intézkedések az előirányzottak szerint
főként a közvetett adózásra támaszkodtak (különösen a közvetett adókulcsok emelésével és
egy széles körű rendszeres vagyonadó bevezetésével). Bizonyos közvetett kulcsok (pl. az
energia- / környezetszennyezési adók) emelése azonban további nyomást jelentett a
vállalkozások termelési költségeire.
61. A programfeltételek jelentős instabilitáshoz vezettek az adópolitikában, amely az adók
minden fő típusára kihatott, és a változások iránya sem maradt állandó (például az első
program a személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó jövedelemforrások egységes adóügyi
megítélését képviselte, míg a második program ezzel ellentétes irányba mozdult el;
lásd: IV. melléklet, B. rész). Az instabilitás bizonyos mértékben az adópolitikai tervezés
területén rendelkezésre álló igazgatási kapacitáshoz kapcsolódó problémák és a végrehajtási
hiányosságok következménye volt, ahogyan azt az Európai Bizottság is elismerte, és ez a
programfeltételek gyakori kiigazítását tette szükségessé. Az első program alatt az
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instabilitást a hiánycélok teljesítésére irányuló ad hoc és sürgős adóügyi intézkedések
szükségessége is növelte. Hozzájárult a problémához az adópolitikával és adathiányokkal
kapcsolatos bizottsági stratégia kezdeti hiánya is (lásd: IV. melléklet, A. rész), bár ebben
javulás volt látható a programok időtartama során.
Az intézkedések indokolása
62. Az adópolitikai feltételek indokolását nem dokumentálták rendszeresen 41. A 2010. évi
jelentős hozzáadottérték-adó és jövedéki adó emeléseket a költségvetési konszolidáció
igénye alapján indokolták és egyeztették a hatóságokkal, de nem készült tanulmány olyan
alternatív adóügyi intézkedések következményeiről, mint a széleskörű rendszeres
lakóingatlan-adó 42, amelyet 2011-ben vezettek be egy további költségvetési terv részeként.
A tervezési szakaszban a dokumentálás idővel javult, a megfelelő hatóságoktól kapott jobb
adatok alapján (pl. a személyijövedelemadó-reformok modellezése a második program
során, illetve a hozzáadottérték-adó kulcsainak növelésének modellezése a harmadik
program során).
A feltételrendszer kialakítása – adóügyi végrehajtás
63. Több nemzetközi intézmény (az IMF, az OECD és az Európai Bizottság) hívta fel a
figyelmet a görögországi adózási fegyelemmel kapcsolatos, a válságot megelőző időszakban
tapasztalható jelentős problémákra. Az első program eredményei az adóbehajtás területén
nem voltak megfelelőek 43, és háromféle fő problémának voltak tulajdoníthatók: i. a
feltételek korlátozott prioritást kaptak, és nem voltak sem egyértelműen meghatározottak,
sem kellően megbízhatóak (lásd: 5. háttérmagyarázat); ii. a hatóságok adókijátszás elleni

41

Például az alábbi feltételt nem indokolták: „A kormány módosítja a jogszabályokat a társaságok
összeolvadása és felvásárlása előtt álló adózási akadályok enyhítése előtt, mint pl. az elhatárolt
veszteség leírása tulajdonosváltáskor és a „túlzott haszon” kiszámítására vonatkozó összetett
számítás (3522/2006. sz. törvény 11. cikke) a korlátolt felelősségű magánvállalkozások
átruházásakor.” (első program, 2010. május).

42

Az OECD a növekedésre nézve a legkevésbé veszélyesnek tekintette ezt az adót.

43

Maga az Európai Bizottság elismerte, hogy az adózási fegyelem tekintetében 2010-ben és 2011ben lassú volt a haladás.
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saját terveinek végrehajtása nem volt megfelelő; és iii. az Európai Bizottság nyomon követési
tevékenysége elégtelen adatokon és kritériumokon alapult (lásd: I. rész).
5. háttérmagyarázat. Példák az adóügyi végrehajtási intézkedések kialakításával kapcsolatos
problémákra
Intézkedések késői felvétele a programba
Az első program feltételei korlátozott prioritást adtak az adóelkerülés elleni speciális
intézkedéseknek. Számos kulcsfontosságú intézkedés csak a második programban szerepelt
(adóazonosító számok egységesítése, informatikai rendszer bevezetése minden adóhivatal
összekapcsolására, a bankszámlák központi nyilvántartásának létrehozása), vagy a harmadik
programban (pl. az elektronikus fizetés támogatása és megkönnyítése, a lejárt adótartozásokat és
társadalombiztosítási járulékokat felhalmozó adósok közzététele).
Az intézkedések hatóköre nem volt átfogó
A többi tagállamra is kiterjedő összehasonlító teljesítményértékelés azt mutatja, hogy specifikusabb
intézkedéseket lehetett volna tekintetbe venni Görögországban, pl. a hozzáadottérték-adó
ügyletekhez alkalmazandó megosztott fizetési mechanizmust a közintézményeknél, és az
elektronikus adóügyi eszközök intenzívebb használatát.
Az intézkedések kezdetben nem voltak elég részletesek
A kezdeti első program azt kérte, hogy legyen „jogi szabályozás az adóigazgatás és adóellenőrzés
hatékonyságának javítására”, de nem tartalmazta a konkrét, egyeztetett intézkedések felsorolását. Ez
a feltétel az IMF 2010 májusában tett technikai segítségnyújtási javaslatain alapult, de ezeket nem
ültették át teljes egészében.

64. Az adóigazgatás erősítését célzó intézkedések többsége a második és harmadik
programban szerepelt, ezáltal kezelve az első program néhány tervezési hiányosságát.
A feltételek többnyire a görög munkacsoport (TFGR) javaslataira támaszkodtak, és az
egyértelműség szempontjából javuláshoz vezettek, de ez jelentősen növelte a
részletezettség szintjét is 44. Ezt a tendenciát az a tény magyarázza, hogy a korábbi
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Az első programban az egyetértési megállapodások 32 egyedi feltételt tartalmaztak az
adóigazgatásra, a második programban 194 feltételt. A részletezettség szintjének ilyen
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feltételeket nem megfelelően hajtották végre. Egyes feltételekre irreális határidőt szabtak
(lásd: IV. melléklet, C. rész).
Végrehajtás és eredmények
65. A programokban jóváhagyott adópolitikai intézkedések eredményeképpen a gazdaság
adóterhe 45 2010 és 2014 között növekedett (a GDP 5,3%-ával), és ez a növekedés a további
adóintézkedések következményeként a harmadik program során folytatódott. Ez azt
mutatja, hogy a végrehajtott intézkedések tartósan hozzájárultak az államháztartás
javulásához. Az emelkedés magasabb volt, mint a programokban közreműködő bármely más
országban, és lehetővé tette azt, hogy Görögország elérje az euróövezeti tagállamok
adóterheinek (nem súlyozott) átlagát 2014. végén (lásd: 5. ábra). Az emelkedést legnagyobb
részben 2010–2012 között érték el, amely a görög gazdasági válság legmélyebb szakaszát
képezte.

nagymértékű növekedése nem tükröződik az IMF-feltételekben, amelyek erre a területre
vonatkozóan az első programban 6, a második programban pedig 14 strukturális
teljesítménymutatót tartalmaztak.
45

Adókból és társadalombiztosítási járulékból származó bevétel (az Eurostat jelentése szerint), a
beszámított társadalombiztosítási hozzájárulások nélkül, a GDP arányában. Az építőipar
esetében ez a mutató nem tartalmazza a be nem szedett összegeket, mivel Görögország az
„időkülönbözettel korrigált készpénzösszegek” módszerével tartja nyilván az adókat és
társadalombiztosítási járulékokat.
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5. ábra. Adóterhek az euróövezeti tagországokban (a GDP %-ában)

Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat adatai alapján (2017 tavasza).
66. A második program végére az Európai Bizottság úgy vélte, hogy Görögország az
adókijátszással és adóbeszedéssel kapcsolatos feltételek széles körét végrehajtotta, de ezek
csekély mértékben járultak hozzá a költségvetési konszolidációhoz 46. Ennek oka az volt, hogy
egyes reformokat nem megfelelően hajtottak végre, ezek több időt igényeltek volna még
ahhoz, hogy láthatók legyenek a statisztikákban, vagy pedig hatékonyságukat az adózási
környezet befolyásolta. A programok teljesítménymutatói az adóigazgatásra vonatkozóan
törékeny és részleges fejlődést mutattak az adóellenőrzések száma és a beszedési ráta
szempontjából a szakosított ellenőrzőközpontokban, miközben a célok ritkán teljesültek
2012 és 2014 között (lásd: IV. melléklet, D. rész). 2012 és 2014 között az adótartozások a
leírások és beszedési intézkedések ellenére évente átlagosan 8,2 milliárd euróval növekedtek
(a GDP 4,2%-a). A programok nem vezettek be semmilyen mutatót a becsült be nem
jelentett adó („adórés”) és be nem jelentett munka figyelemmel kísérésére, de a becsült
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Nevezetesen a GDP-hez viszonyított hozzáadottértékadó-bevétel a kezdeti előrejelzéstől
eltérően nem növekedett 2009 és 2014 között, több adókulcs-emelés és a magánfogyasztás
GDP-hez viszonyított arányának fenntartása ellenére.
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hozzáadottértékadó-rés 47 azt mutatta, hogy az első program alatt az adókijátszás
növekedett, és 2010-hez képest 2014-ben óvatos javulás történt.
Közigazgatási reform
67. A közigazgatási reform célja az volt, hogy növelje a hatékonyságot a közigazgatási
kiadások csökkentése útján, ugyanakkor növelje a nyújtott közszolgáltatások minőségét.
A program ezért költségvetési és szerkezeti alkotóelemeket foglalt magában. A harmadik
program nagyobb hangsúlyt helyezett a közigazgatási reform fontosságára, amelyet a
program e célra létrehozott pilléreként határozott meg. Ellenőrző munkánk a közigazgatás
központi szintjén végbemenő reform útján teljesítendő hatékonyságnövelésre összpontosult.
A feltételrendszer kialakítása
A közigazgatási reform rövid távú prioritásai és stratégiai szemléletmódja
68. A költségvetési válság kontextusában az első program fő prioritása a közigazgatás
területén a költségvetési konszolidáció volt 48. A második programban a strukturális
feltételrendszer lendületet kapott, de az nem alapult megfelelő stratégiai tervezésen.
A strukturális reformokra vonatkozó közigazgatási feltételrendszer nem volt része egy olyan
tágabb, az egész kormányra kiterjedő reform-menetrendnek, amely sorrendben, koherens és
tervezett módon közelítette volna meg ezt. A közigazgatási reformok nem foglalkoztak
azokkal a kulcsfontosságú tényezőkkel, amelyeket maga az Európai Bizottság ítélt
szükségesnek az átfogó közigazgatási reform sikeres megtervezéséhez, azaz a bevált
módszerek uniós szinten történő cseréjével, az érdekelt felek és a civil társadalom
bevonásával, a reformok folytonosságával és stabilitásával (lásd: VIII. melléklet, A. rész).
69. 2013-ban a második program felkérte a görög hatóságokat arra, hogy terjesszenek elő
stratégiát és cselekvési tervet a közigazgatási reformokra, ezt a követelmény azonban nem
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„Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 member states’ (A héabevétel-kiesés vizsgálata
a 28 uniós tagállamban és az erről szóló jelentések) (DG TAX, 2016).
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2009-ben a bérek és nyugdíjak az elsődleges kiadások háromnegyedét tették ki, így a kiadások
dinamikusan növekvő elemei voltak 2000 óta. A bértömeg majdnem 100%-kal nőtt 2000–2008ban, és további 7,5%-kal 2009-ben.
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hozták összhangba a program alapvető intézkedéseivel (a görög közszféra átszervezése
2012-ben kezdődött, két évvel megelőzve a stratégia megvalósítását). Ezt a tervet azonban
nem valósították meg, és 2015-ben a harmadik program új, hároméves stratégiát írt elő a
közigazgatási reformokra.
A reformok átfogó jellege
70. Az első program a központi igazgatásnak az OECD által végzendő működési
felülvizsgálatát írta elő annak érdekében, hogy segítse a prioritások meghatározását a
közigazgatási reformokban, és igényre szabott, országspecifikus megközelítést hozzon létre.
Miközben a felülvizsgálat egyértelműen felfedte a görög igazgatási hiányosságokat és az
igazgatási támogatásra szoruló szakpolitikai területeket, az OECD javaslatokból némi
késedelemmel 13 került be a feltételek közé (lásd: 6. háttérmagyarázat). A javaslatok
rendszeres nyomon követése nem történt meg, és nem állt rendelkezésre keretrendszer a
reformok haladásának figyelemmel kísérésére, vagy bármilyen stratégia az adatgyűjtési és
adatkezelési kérdések irányítására (lásd: VIII. melléklet, B. rész).
6. háttérmagyarázat. Példák az OECD ajánlásainak késedelmes végrehajtására
A központi államigazgatás különböző ágai közötti kölcsönös átjárhatóság biztosítását célzó
infokommunikációs technológiai terv egy évvel az OECD jelentés közzététele után került bele a
programba, a humánerőforrás és kommunikáció stratégia esetében pedig két évvel utána.

71. Még az első program kezdete előtt uniós eszközök léptek érvénybe (elsősorban a
közigazgatási reform operatív program – AROP – az európai szociális alap finanszírozásában)
a görög közigazgatás hiányosságainak kezelése érdekében. Bár az Európai Bizottság
tudatában volt e problémák súlyosságának, a programok nem tartalmaztak célzott
intézkedéseket az intézményi kapacitás fejlesztésére 49. E tekintetben bizonyos – korlátozott
körű és mértékű – támogatást a Görögország-munkacsoport (TFGR) koordinált 50. Ezzel
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Az intézményi kapacitásnak jellemzően a következő három beavatkozási dimenzióra kell
kiterjednie: (1) struktúrák és folyamatok, (2) emberi erőforrások és (3) szolgáltatásnyújtás.
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A technikai segítségnyújtás mérete és hozzájárulása a közigazgatási reformok területén
korlátozott volt. A kapcsolódó pénzügyi támogatás mértéke 750 000 euró volt. Ezt a szerződést
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szemben az AROP kapacitásépítő projektjeit, amelyek 2010-ben már érvényben voltak, nem
kapcsolták össze a program feltételrendszerével, és ezek közül néhányat a programidőszak
alatt töröltek. A feltételek átfogó jellege és a más eszközökkel (beleértve a technikai
segítségnyújtást) való koordináció a harmadik program alatt fejlődött, különösen azáltal,
hogy kifejezett kapcsolat jött létre a technikai segítségnyújtás és a program között.
Az intézkedések indokolása
72. Annak ellenére, hogy az Európai Bizottság végzett némi elemző munkát a közigazgatási
reformok megtervezése során, bizonyos konkrét intézkedések indokolása nem volt kielégítő.
Nevezetesen az Európai Bizottság nem nyújtott semmilyen számszerűsített/kvalitatív
elemzést a reformok két kulcsfontosságú céljára vonatkozóan (ezek: az állami foglalkoztatás
csökkentése 150 000 munkavállalóval 2011–2015-ben, és 15 000 munkavállaló kötelező
kilépésének lezárása 2014-ig 51).
73. Az elégtelen indokolás problémája a reformok sorrendjére és határidőire is vonatkozott.
Bár az Európai Bizottság nem adott a programok tervezését e tekintetben alátámasztó
elemzést, bizonyos feltételek határidői végül is túlságosan nagyratörőnek bizonyultak, és
nem vették figyelembe a végrehajtási kapacitást. Például a közigazgatás egészére kiterjedő
személyzeti értékelési rendszer felállítására és megvalósítására adott időkeret 11 hónap volt,
míg egy OECD/SIGMA által készített, hat uniós ország közigazgatási rendszeréről szóló
tanulmány 1,5-től 3 évig terjedő időkeretet ajánlott az ilyen reformok előkészítésére. A
második programban nem értékelték a közigazgatásban dolgozók teljesítményét. Ennek
következtében a harmadik program egy új feltételt állított fel, amely szerint négy hónapon
belül (2015 novemberéig) jogszabályt kell alkotni egy új, korszerű teljesítményértékelési
rendszerről. Az elsődleges jogszabályt 2016 februárjában fogadták el, de egy további
azonban alulteljesítették (a rendelkezésre álló költségvetés 37%-át, valamint a 2013.1.30. és
2014.1.1. közötti időszakra összesen rendelkezése álló 620 embernap 44%-át használták fel).
51

A munkavállalói létszám 150 000 fős csökkentését tartósnak szánták, és ennek végrehajtása
során az „egy belépő öt kilépőre” lemorzsolódási szabályt, a határozott időre szóló
munkaszerződések számának csökkentését, a munkaerő-tartalékot, a korengedményes
nyugdíjazási és a nyugdíjazási programokat, valamint a munkaerő-felvétel szabályozását
alkalmazták. A 15 000 fős kötelező kilépési rendszer keretében az elbocsátott munkavállalókat
új személyzetre lehetett cserélni, ha az új belépők profilja jobban igazodott az igazgatási
igényekhez.
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másodlagos jogszabályt kellett bevezetni 2016 júniusában (hét hónapos késedelem). Az első
értékelés elvégzését csaknem két évvel a harmadik program kezdete után, 2017. júniusra
tervezik.
Végrehajtás és eredmények
74. A görög közigazgatás reformjai teljesítették a program költségcsökkentésre vonatkozó
célját. A teljes állami foglalkoztatás csökkentésének célja 2013-ban, azaz két évvel a
megszabott határidő előtt teljesült, az új felvételekre alkalmazott lemorzsolódási szabály, a
szerződéses munkavállalók csökkentett foglalkoztatása, és a korengedményes nyugdíjazási
programok eredményeként. Az állami foglalkoztatás létszáma 2009. és 2015. között több
mint 225 000 fővel csökkent (lásd: 6. ábra).
6. ábra. Munkavállalók az alapvető közszférában és az államháztartás bérköltségei, 2009–
2015
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Forrás: Európai Bizottság, Apografi adatbázis, Eurostat.
75. A költségvetési eredmények szempontjából az állami foglalkoztatás éves költsége
37,9%-kal (9,6 milliárd euróval) esett vissza 2009 és 2015 között. 2015-re a közszféra
béreinek szintjét összhangba hozták az euróövezet átlagával (a GDP 9,1%-a az
euróövezetben, míg 9%-a Görögországban; lásd: 7. ábra). Ezek a megtakarítások azonban a
nyugdíjrendszer kiadásainak megnövekedését eredményezték.
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7.ábra. Közalkalmazottak jövedelme a GDP százalékában
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Forrás: Eurostat, társadalombiztosítási járulék nélküli nettó adatok.
76. A közigazgatási reform strukturális elemei nemzeti szinten korlátozott támogatást
kaptak, és ezekre a politikai instabilitás is kedvezőtlen hatást gyakorolt (lásd: 31–
32. bekezdés). Következésképpen ezek sokkal kevesebb kézzelfogható eredményt hoztak,
mint a költségvetési intézkedések. Az első programok csekély mértékű haladást értek el a
közigazgatási intézmények átszervezése, az emberierőforrás-menedzsment és a közszolgálat
politikamentessé tétele területén (lásd: 7. háttérmagyarázat). Ezzel szemben a pozitív
fejlemények között szerepeltek a kormányzati reformtanács, a kormányzati munkát
koordináló főigazgatóság, az egységes kifizető ügynökség, valamint az állami foglalkoztatás
teljes körű adatbázisának létrehozása.
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7. háttérmagyarázat. Közigazgatási reform: strukturális szempontok
A közigazgatási intézmények értékelése - az első program 2011. júliusi felülvizsgálata előírta, hogy a
153 intézményt érintő első hullámot követően a további értékeléseknek 1500 közigazgatási
intézményre kell kiterjedniük, beleértve egy átfogó összehasonlító teljesítményértékelési eljárást,
habár ilyen lépések nem történtek.
Humánerőforrás-menedzsment és politikamentessé tétel - az intézkedéseket (vezetők kiválasztása
és a személyzeti értékelő rendszer) későn (2013-ban) vezették be a második program keretében, és
azok nem valósultak meg. A harmadik program során bevezették a köz- és magánjogi szervezetek
vezetésének és a felsővezetésének politikamentessé tételét, beleértve azok főtitkárait és
személyzetét is.
Bértábla: az első program célkitűzése a költségvetési terhek csökkentése volt, és csak a második
program vezetett be feltételrendszert a munkavállalók készségek és felelősségek szerinti
differenciálására vonatkozóan, azonban ezt nem hajtották végre. 2015-ben a harmadik program az
egységes bértábla új reformjára szólított fel. A reform szándéka a bértábla módosítása volt –
költségvetési szempontból közömbös módon –, hogy az jobban tükrözze a különböző állásokhoz
kapcsolódó készségeket és felelősségeket.

A pénzügyi ágazat reformja
77. A belföldi pénzügyi stabilitás megóvása az összes görög gazdasági kiigazítási program
alappillére volt. E cél elérése érdekében a programokban feltételek szerepelnek a pénzügyi
ágazat stabilitásának és rugalmasságának banki tőkeemelés útján történő erősítésére, a kellő
likviditás fenntartására, a nemteljesítő hitelek kezelésére, és az irányítás és felügyelet
javítására vonatkozóan (lásd: 8. háttérmagyarázat, továbbá a programstratégiák és a
pénzügyi ágazatra vonatkozó kulcsfontosságú feltételek részletei a IX. melléklet, A. rész
alatt). Elemzésünk a bankszektor szerkezetátalakítására és feltőkésítésére tett
intézkedésekre összpontosított, valamint az irányításra és eszközminőségre vonatkozó
reformokra, különös tekintettel a nemteljesítő hitelekre.
8.háttérmagyarázat. A pénzügyi ágazat reformjának fő szempontjai
Görög Pénzügyi Stabilitási Alap (GPSA) – a GPSA létrehozása azzal a céllal, hogy az hozzájáruljon a
görög bankrendszer pénzügyi stabilitásához, szükség esetén saját tőkével.
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Bankok feltőkésítése és szanálása – az első program alatt 10 milliárd euró összeget különítettek el a
ki a GPSA útján történő banki tőkebeavatkozások céljára, de ennek végül csak töredékét használták
fel. A második program keretében 50 milliárd euró összeget különítettek el a GPSA útján történő
banki feltőkésítés és szanálás költségeire. További, 25 milliárd euró értékig terjedő puffert irányoztak
elő ugyanerre a célra a harmadik programban.
Likviditás: kellő likviditás megőrzése a bankrendszerben, az eurórendszer szabályainak megfelelően.
Középtávon egy fenntartható bankfinanszírozási modell létrehozása, fokozatosan csökkentve a
bankoknak a központi banki hitelre való támaszkodását.
Nemteljesítő hitelek (NTH-k) – a fizetésképtelenségi keretnek és a bankok NTH-kezelési
kapacitásának erősítése, piac kialakítása az NTH-k értékesítése és gondozása területén, és a
felszámolás alatt lévő bankok menedzsmentjének erősítése.
Irányítás és felügyelet – a GPSA, a bankok és a Görög Nemzeti Bank irányításának megerősítése.
Fejlesztések a belföldi felügyelet és szabályozás területén.

78. A programidőszak alatti alacsony hitelkereslet ellenére valamennyi program
tartalmazott – igen korlátozott számban – a görögországi hitelezés a banki hitelkínálat,
illetve a hitelköltségek szempontjából történő beszűkülésének problémáját közvetlenül
érintő pénzügyi ágazati reformokat 52. A hitelhez jutás megszorításai gátolják a görög
gazdaság versenyképességének helyreállítására irányuló erőfeszítéseket, mivel a belföldi kkvk jelentős nehézségekkel szembesülnek a hitelekhez való hozzáférésben.
A feltételrendszer kialakítása
79. A bizottsági elemzés nem mindig indokolta kellőképpen egyes szakpolitikai lehetőségek
választásának kockázatait. Például a 2013. évi banki feltőkésítés összefüggésében az Európai
Bizottság több lehetőséget vett fontolóra a magánbefektetők vonzására. Miután
megállapította, hogy a görög hatóságok ajánlatai túlzott mértékű pénzügyi ösztönzőket
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Bár a programok meghatározták a feltételeket a kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférésének
javítására, a pénzügyi ágazati reformok csak a Növekedési Intézet létrehozásáról rendelkeztek.
Ezenkívül az e célra adott összeg (körülbelül 200 milliárd euró ) kevés volt a görög vállalkozások
finanszírozási igényeihez képest.
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kínálnak a magánbefektetőknek, végül opciós utalvány kibocsátása mellett döntött 53. Az
elemzés azonban nem tárta fel átfogóan az opciós utalvány néhány kockázatát, pl. a
bankrészvények árára gyakorolt potenciális hatásukat (lásd: IX. melléklet, B. rész).
A bankszektor szerkezetátalakítása és feltőkésítése
i.

Tőkeigény-értékelések

80. Az első két programban előirányzott tőkeigény-értékelések nem mindig alkalmaztak
kellően prudens feltételezéseket. Például még GDP-növekedésre vonatkozó a 2011. januári
keltezésű kedvezőtlen forgatókönyv is 4,6, 7,8, illetve 4,7 százalékponttal optimistább volt,
mint a gazdasági teljesítmény tényleges 2011-es, 2012-es és 2013-as adatai 54. Ezenkívül a
második program pénzeszközeinek megmaradt része (körülbelül 11 milliárd euró) részben
befolyásolta a BoG által 2014 elején végzett nyomon követő tőkeigény-értékelés európai
bizottsági elemzését.
ii.

Az életképesség értékelése

81. A második program egyik feltétele felkérte a Görög Nemzeti Bankot (BoG), hogy
becsülje fel, a 15 belföldi bank közül melyek életképesek, és ezáltal feltőkésítésre alkalmasak
a program pénzeszközeinek felhasználásával. A többi bankot szanálni kell, hacsak nem
tudnak magántőkét bevonni. A program nem követelte meg a BoG-től annak biztosítását,
hogy a folyamat kellően átlátható legyen. Például a bankoknak nem volt hozzáférésük a róluk
szóló értékeléshez és az azt alátámasztó számításokhoz.

53

Az opciós utalvány értékpapír, amely feljogosítja birtokosát, hogy lejárati időpontjáig rögzített
áron megvásárolja a kibocsátó társaság alapul szolgáló eszközét.
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A válság kirobbanása óta a görög bankokra vonatkozóan hat alkalommal végeztek tőkeigényfelmérést. Ezeket általában a makrogazdasági változók változásainak kétféle (alap- és
kedvezőtlen) forgatókönyve alapján folytatják le. Meg kell jegyezni, hogy az Európai Bizottság
minden esetben alapvető fontosságú szerepet játszott a forgatókönyv tervezésében (lásd: a
Számvevőszék 5/2014. számú különjelentése, 58. bekezdés és 1. háttérmagyarázat). Az IMF
hiányosságokat állapított meg a tőkeigény-értékelések területén a második programra
vonatkozó utólagos értékelésében (17/44. számú országjelentés, 2017. február, 39. szakasz és
19. ábra)
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iii.

A bankok 2014. és 2015. évi feltőkésítése

82. A második és harmadik program feltételei szerint a GPSA (Görög Pénzügyi Stabilitási
Alap) csak végső eszközként alkalmazható támogatási forrás a 2014. és 2015. évi
feltőkésítések során (lásd: IX. melléklet, B. rész). Ez azt jelentette, hogy a GPSA a közpénzből
történő tőkeinjekciók minimalizálása érdekében nem vehetett részt a bankok
feltőkésítésében az olyan esetekben, amikor a magánszektor részéről is érdeklődés volt. Ez a
feltőkésítési folyamatban jelentős leszorító hatást fejtett ki a részvényárakra, és a 2013. évi
feltőkésítés következményeként a már többségi részvénytulajdonos GPSA lényeges
felhígulását eredményezte 55.
Eszközminőség - Nemteljesítő hitelek
83. A nemteljesítő hitelek (NTH) kezelése esetében nemzetközi szinten az egyik
legelterjedtebb megoldás egy eszközkezelő társaság (EKT) létrehozása. Ilyen megoldást
azonban a görög programokban nem alkalmaztak a finanszírozási megszorítások és más
olyan tényezők miatt, mint például a nemteljesítő hitelek változatossága minden ágazatban,
irányítási problémák és az uniós állami támogatási megfontolások. A lehetséges
megszorítások ellenére az Európai Bizottságnak az EKT finanszírozási igényeivel kapcsolatos
becslései nem voltak eléggé konkrétak annak átfogó értékeléséhez, hogy ez az intézkedés
görögországi keretek között megfelelő-e.
84. Az első két program a bankok feltőkésítésére és a likviditási támogatás nyújtására
helyezte a hangsúlyt, de ez nem társult az NTH-k kezelésére irányuló hatékony cselekvéssel
(nevezetesen az első program csak a fizetésképtelenségről szóló jogszabály felülvizsgálatáról
írt elő kötelezettséget). A második program az NTH-k problémáját főként a bankok belső
NTH-kezelésére támaszkodva próbálta megoldani, ami fontos ugyan, de az akció nagyrészt
hatástalannak bizonyult 56. A második program előrehaladásával a bankok NTH-kezelési
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2014-ben magánbefektetők a négy legnagyobb bankban az utolsó záróárhoz viszonyítva 7–23%kal olcsóbban szereztek résztulajdont. 2015-ben a negatív árkülönbözet számottevően
magasabb, 34% és 93% közötti volt, mivel a nagyfokú bizonytalanság miatt előzetesen nem
határoztak meg minimális árat.
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A problémák között szerepelt az NTH-k kezeléséről szóló magatartási kódex végrehajtásának
2015 végéig történő elhalasztása, a kevésbé aktív hitelportfólió-kezelés (a bankok főként a rövid
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képessége nagyobb hangsúly kapott, de a belső irányítási folyamatok javítását célzó,
kézzelfogható reformokat csak a harmadik programtól kezdődően vezették be.
85. A görögországi üzleti- és magáncsőd tekintetében az első és második programban
szereplő feltételek jellege általános maradt, és a jogszabály-módosításoknak az a sorozata,
amelyet az értékcsökkenést elszenvedett eszközök kezelésére vezettek be, többnyire
korlátozott hatókörű és eredménytelen maradt 57. Sok reform jellemzője volt az elaprózott
megközelítés és a különböző, egymástól eltérő szakpolitikai prioritások alkalmazása, ami
gyakran egymással ellentétes szakpolitikai célokhoz vezetett. Egyes reformokat az érdekelt
felekkel folytatandó megfelelő konzultáció és hatásvizsgálat nélkül hajtottak végre.
A fizetésképtelenségi keret összetettsége inkább állandósította az NTH problémát, mintsem
azt egy világos szakpolitikai prioritásokat meghatározó, összefüggő, központosított stratégiai
keretben kezelte volna. A keret kialakítása nem vette tekintetbe azt sem, hogy az
igazságszolgáltatási rendszer nem rendelkezett a nagy mennyiségű ügy hatékony kezelésére
alkalmas kapacitással. Egészében véve ezek az összetettséggel és kapacitással kapcsolatos
problémák elmaradásokat idéztek elő, ezáltal stratégiai hiányosságokat és erkölcsi
kockázatot terjesztve a rendszerben (lásd: 9. háttérmagyarázat).
9. háttérmagyarázat. Magáncsőd
A magáncsőd jogi kerete azt eredményezte, hogy körülbelül 200 000 bejelentés árasztotta el az
igazságszolgáltatási rendszert, az adósok pedig a várhatóan 15 évig is eltartó ügyhátralék miatt
fizetési halasztást kaptak. A problémát súlyosbította, hogy elégtelen volt a bírák részére nyújtott
útmutatás, és a – harmadik program egyik programfeltételét képező – 2015. évi jogszabályt
megelőzően a jogi kereteknek olyan tervezési hiányosságai voltak, mint például az a feltétel, hogy az
adósnak a bírósági tárgyalásig csak egy minimális összeget vagy semmit sem kell fizetnie.

távú megoldásokra összpontosítottak, eltolva így a problémát a jövőbe) és a rossz bankközi
együttműködés. A cselekvés elmaradása is megfigyelhető volt olyan esetekben, ahol a bankok
felmondták azokat a hitelszerződéseket, amelyekre vonatkozóan korábban nem indítottak jogi
eljárásokat.
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Az EKB és az IMF több akadályt tárt fel az NTH-k szanálása tekintetében (EKB, „A nemteljesítő
hitelekkel kapcsolatos nemzeti felügyeleti gyakorlatok és jogi keretek áttekintése”, III. melléklet,
2016. szeptember; IMF, 17/41. számú országjelentés, 2017. február, 3–15. o.).
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Következésképpen a magáncsőd jogi kerete nem volt megfelelően célirányosítva, mivel a
csődvédelemre nem jogosult adósok azért kérelmezték a magáncsőd-eljárás megindítását, hogy
ezáltal az ügyük tárgyalásáig elkerüljék a hitelezők fellépését. A nem célirányos háztartási
fizetésképtelenségi szabályok is hozzájárult a fizetési fegyelem romlásához a hitelfelvevők körében. A
Görög Nemzeti Bank és a belföldi bankok becslése szerint a vállalkozók egyhatoda és a háztartások
legalább egynegyede stratégiai (szándékos) nemteljesítő.

86. Csak a harmadik program tartalmazta feltételként egy működő piac létrehozását az
NTH-k karbantartására és értékesítésére. Több kulcsfontosságú akadályt azonban sem a
2015 végén elfogadott jogszabály, sem annak 2016-ban történt (a hitelek teljesítésére
szintén kiterjedő) további két módosítása sem szüntetett meg, és a jogi keret nehézkes
maradt.
87. A különleges felszámolás alatt lévő, többnyire nemteljesítő hiteleket kezelő bankok
esetében a műveletek hosszú időn át szétaprózottak voltak, ezért hatékonyságuk alacsony
volt az NTH-k behajtásának és a működési költségek szempontjából. Például a működés
összevonása (16 szervezet egyesítése) csak egy feltétel volt a harmadik programban, de
ennek végrehajtása a külső tanácsadók által tett eredeti javaslat után több mint három évvel
történt meg. A felszámolási eljárás 13,5 milliárd eurót emésztett fel a program
pénzeszközeiből a GPSA útján (lásd: 3. táblázat), és további 1,7 milliárd eurót a nemzeti
betétbiztosítási alapból.
Irányítás
i.

Bankirányítás

88. Míg a pénzügyi ágazat reformjainak jelentősége nőtt az első program folyamán, maga a
program nem tartalmazott feltételeket a bankok irányításának javítására. Mindamellett az
irányítással kapcsolatos problémák (pl. nem piaci feltételekkel történő hitelezés kapcsolt
felek számára) már jóval a válság előtt léteztek, mivel a görög bankok vállalatirányítása, az
átlagot tekintve, eleve számottevően gyengébb volt, mint európai társaiké.
89. A második program úgy rendelkezett, hogy a négy legnagyobb görög bank („a
rendszerfontosságú bankok csoportja”) feltőkésítését főként a program pénzeszközeiből, a
GPSA útján kell megvalósítani, de nem biztosította magánkézben történő irányításuk kellő
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átvizsgálását. A nemzetközi gyakorlattól eltérően a 2013-ban a belföldi bankszektor csaknem
teljes államosításához vezető tulajdonosi változások egyáltalán nem tükröződtek a legtöbb
bank igazgatótanácsában. Egyes esetekben a vezetői kontroll a korábbi részvényeseknél
maradt, és a GPSA nem volt jogosult arra, hogy azokat tapasztalat, jó hírnév és függetlenség
szempontjából értékelje. A bankok vállalatirányításának értékelésére vonatkozó feltétel csak
a harmadik programban szerepelt, amikor a GPSA-nak minden banki igazgatótanácsi tagot
felül kellett vizsgálnia.
90. Ezért, és annak érdekében, hogy leküzdje a lehetséges politikai és üzleti beavatkozást, a
harmadik program szigorúbb kiválasztási kritériumokról rendelkezett az igazgatótanácsi
tagok képzettségét és gyakorlatát illetően. A kritériumok azonban leszűkítették a jelölteket a
banki és pénzügyi szakértelemmel rendelkezőkre; ez a követelmény nem volt teljesen
összhangban a nemzetközi gyakorlattal és az uniós, illetve az EFM által előírt
követelményekkel, amelyek elvben az igazgatótanács diverzitását és kollektív szakértelmét
mozdítják elő.
91. A pénzügyi ágazati reformok nem összpontosítottak kellően a kevésbé jelentős bankok
irányítására és belföldi felügyeletére sem. Majdnem hat évvel az első program bevezetése
után egy, a BoG és EFM által 2016 márciusában tartott helyszíni ellenőrzés súlyos belső
hiányosságokat tárt fel egy banknál az irányítás, kockázatkezelés és a hitelezési gyakorlat
területén.
ii.

A GPSA irányítása

92. Az első program alakította ki a GPSA (görög pénzügyi stabilitási alap) eredeti irányítási
struktúráját, ami nem eredményezett a hatóságoktól való fokozott függetlenséget. A
második programban szereplő feltétel ellenére, amely szerint a GPSA-nak kétszintű irányítási
struktúrával kell rendelkeznie (amely az Általános Tanácsból és az Igazgatóságból áll), a
függetlenségi problémák fennmaradtak A harmadik program a GPSA felső vezetése
kiválasztási folyamatára összpontosítva kezelte ezt a hiányosságot. A második és harmadik
program által javasolt megoldások azonban nem biztosították a felelősségek és hatáskörök
hatásos megosztását a két döntéshozó testület között. A GPSA döntéshozatali folyamata
átláthatóságát illetően is komoly aggodalmakat keltett. 2013-ban például a GPSA jóváhagyta

62

egy banki leányvállalat többségi részesedésének értékesítését, bár az ügylet nem alapult
több ajánlattevő részvételével történő versenytárgyaláson.
93. A programfeltételek gyakori változásokhoz vezettek a GPSA felső vezetésében (az első
hat évben 34 személy cserélődött le, beleértve 4 elnököt és négy vezérigazgatót), ez a
gyakorlat az ismeretbeli hiányosságok veszélyét hordozta és csökkentette a GPSA befolyását
azokban a bankokban, amelyekben részesedéssel rendelkezett.
Várt pénzügyi eredmények
94. 2016 decemberétől kezdődően a GPSA 45,4 milliárd eurós tőkeinjekciót hajtott végre a
görög bankszektorba, 36,4 milliárd euró várt veszteséggel (lásd: 3. táblázat). Egészben véve
a várt veszteségnek a rendszerfontosságú bankokban lévő részvények piaci értékének
emelkedésével csupán egy kis része térülhet meg idővel, a program belföldi bankok részére
biztosított pénzeszközei várhatóan Görögország államadósságának részei maradnak.
3. táblázat. A görög bankszektorba történő beavatkozás várható eredményei (milliárd
euró, 2016)
Felhasznált
pénzeszközök

Visszatérült
pénzeszközök

Becsült
visszatérülő
összeg

Várt veszteség

Rendszerfontosságú
bankok

31,91

2,72

3,83

25,4

Felszámolás alatt álló
bankok

13,5

0,5

1,9

11,0

Összesen

45,4

3,2

5,7

36,4

1
2
3

Beleértve két ideiglenes hitelintézet (áthidaló intézmény) részére nyújtott tőkeinjekcióra felhasznált
pénzeszközöket.
Beleértve az opciós utalványokból származó bevételt, a feltételesen átváltható kötvények (CoCo-k)
visszatérítését, és a vonatkozó kamatokat.
Beleértve a banki részvények valós értékét és a feltételesen átváltható kötvények (CoCo-k) valós értékét.

Forrás: A GPSA pénzügyi beszámoló-tervezete, 2016. december.
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Munkaerő-piaci reformok
95. A programokban rögzített munkaerő-piaci reformok átfogó célja a munkaerőpiac
teljesítményének javítása volt, többek között a munkaerőköltségek gyors kiigazítása útján.
A munkaerő-piaci reformoktól azt várták, hogy azok hozzájárulnak a költségversenyképesség helyreállításához a görög gazdaságban, és a munkahelyek elvesztésének
megfékezéséhez a recesszió alatt. A munkaerőköltségek tekintetében a második program
indikatív célként tűzte ki a fajlagos munkaköltség (FMK) 15%-os csökkentését 2012 és 2014
között.
96. 2010-ben történt elindításuk óta a programok intézkedések széles körét tartalmazták a
görög munkaerőpiac rugalmatlanságainak kezelésére. Ezek a béralkura, bérképzésre, a
minimálbér meghatározására és összegére, a foglalkoztatottak védelmére vonatkozó
jogszabályokra és a rugalmas munkaidőre összpontosultak. A liberalizációs intézkedésekkel
párhuzamosan, a második programtól kezdődően a hangsúly egyre inkább a be nem
jelentett munka elleni küzdelemre és a közvetlenül a munkahelyteremtést célzó aktív
munkaerő-piaci politikákra összpontosult, de ezekkel a szempontokkal az ellenőrzés nem
foglalkozott.
A feltételrendszer kialakítása
A reformok indokolása és elemzéssel történő alátámasztása
97. Szakpolitikai tájékoztatók és más munkaanyagok támasztották alá az Európai Bizottság
munkaerő-piaci reformokkal kapcsolatos megközelítését, és elemzést nyújtottak az
alternatív lehetőségekről (pl. hogyan kell csökkenteni a munkaerőköltségeket, vagy
kialakítani a béralku keretét). Az Európai Bizottság ezekben az elemzésekben, különösen a
tervezés korai szakaszaiban, néhány kockázattal nem foglalkozott. Különösen arról nem állt
rendelkezésre értékelés, hogyan befolyásolhatják a reformok a munkaerőpiac szürke
zónáját, bár egyes intézkedések fokozott kockázatot hordoztak e tekintetben 58. A szociális
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Pl. a minimálbér csökkentése ösztönzést jelent arra, hogy a fizetés egy (a minimálbért
meghaladó) részét „nem hivatalosan” fizessék ki, az adók és társadalombiztosítási járulékok
csökkentése céljából. Másrészről kifejezetten erre a célra kialakított intézkedéseket vezettek be
az informális munkaerőpiac kezelésére.
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hatást csak a harmadik program keretében értékelték, de az elemzés leíró jellegű volt, és
nem történt kísérlet a hatások vagy a tehermegosztás számszerűsített becslésére, sem a
meghatározott intézkedések, sem a munkaerő-piaci reformok összessége szempontjából.
98. Az Európai Bizottság dokumentációja az érdekelt felekkel (beleértve a görög
hatóságokat, vállalkozói szövetségeket és más nem kormányzati partnereket), az IMF-fel és
belsőleg folytatott, kiterjedt információcseréről és szakpolitikai vitákról tanúskodik. A Trojkapartnerek által elért kompromisszumot illetően bizonyos esetekben az Európai Bizottság
álláspontja érvényesült (nem írtak elő bércsökkentést a magánszektorban, mint ahogyan azt
az IMF javasolta), míg a más esetekben az IMF álláspontja érvényesült (pl. a foglalkoztatottak
védelmére vonatkozó jogszabályokat tovább liberalizálták a reformok első hulláma után). Az
utóbbi esetben az Európai Bizottság nem tudta teljes mértékben megindokolni a kezdeti
álláspontjától való eltérést.
Az intézkedések megfelelősége
99. Egyes esetekben a konkrét feltételek kialakításánál nem vették figyelembe a görög
gazdaság sajátosságait, különösen a mikro- és kisvállalkozások túlsúlyát. Például a béralku
reformja a kezdeti tervezett formájában lehetőséget nyújtott a vállalati szintű alkura, bár
még ez is előírta a formális munkavállalói képviseletet. Mivel a kisvállalkozások gyakran nem
rendelkeznek ilyen képviselettel, így nem használhatták ki ezt a reformot. Ezt a problémát
csak később kezelték az első programban a „személyi egyesülések” bevezetésével 59, amelyek
lehetővé tették, hogy a bértárgyalások közvetlenül a munkavállalókkal történjenek vállalati
szinten.
Időzítés
100. A munkaerő-piaci reformok elindítása 2010-ben történt, és a görög hatóságok röviddel a
program jóváhagyása után végrehajtották a reformok első hullámát (béralku és a
foglalkoztatottak védelmére vonatkozó jogszabályok). Mindamellett, bár több
programintézkedés megvalósult 2010–2016 között, ugyanezek a témák szerepeltek a
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A munkavállalói képviselet egyik formája a szakszervezetek hiányában.
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harmadik program tárgyalásain. Ezek a fejlemények rámutatnak a reformok időzítésével és
sorrendjével kapcsolatos problémákra, amelyek túlmutatnak a végrehajtás késedelmein
(lásd: 10. háttérmagyarázat).
10. háttérmagyarázat. A munkaerő-piaci reformok időzítése
Egyes, a béralku-keret hatékonysága szempontjából kulcsfontosságú elemek csak a második
programban szerepeltek (pl. személyi egyesülések létesültek, és a lejáró megállapodások
automatikus hosszabbításait arra az esetre korlátozták, ha a megújításukról nem született
kompromisszum).
A minimálbér első névleges csökkentésére szabott határidő a 2012. év volt. A minimálbér
megállapításának új kerete csak a második program befejezését követően lépett hatályba.
Egyes eseteken a reformok végrehajtására adott határidők irreálisan rövidek voltak (főként a második
program harmadik felülvizsgálata során), pl. a munkaügyi szabályozás felülvizsgálatának, és az összes
létező munkaügyi jogszabály összegyűjtésének ugyanaz volt a határideje.

Végrehajtás és eredmények
101. Számos esetben a munkaerő-piaci reformok végrehajtása késedelmes volt a programok
határidőihez képest (21 hónapig terjedő mértékben), vagy azokat egyáltalán nem hajtották
végre (lásd: VII. melléklet). Ezek a feltételek a munkaerő-piaci reformok kulcsfontosságú
szempontjaihoz kapcsolódtak (pl. béralku és a foglalkoztatottak védelmére vonatkozó
jogszabályok).
102. A végrehajtási hiányosságok ellenére javulást figyeltünk meg a munkaerőpiac fokozott
rugalmasságát és versenyképességét célzó mutatókban:
-

A foglalkoztatottak védelmére vonatkozó jogszabályok kevésbé megszorító jellege.
2013-ban (azaz a kulcsfontosságú reformokat bevezetését követően) azonban a
mutató még mindig az OECD átlaga alatt volt (lásd: 8. ábra).

-

A minimálbér összege a 2010. évi 863 euróról 2012-re 684 euróra csökkent.

-

A fajlagos munkaköltség (FMK) jelentős kiigazítása. Az FMK tekintetében 2010–2015
között elért 14,1%-os csökkenés a legmagasabb volt az EU tagállamok között. A
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második program célja azonban az volt, hogy az FMK a 2012–2014-es időszakban
mintegy 15%-kal csökkenjen. Ez az indikatív cél nem teljesült, mert a vonatkozó
időszak alatt az FMK kiigazításának mértéke 10,9% volt.
8. ábra. A foglalkoztatottak védelmére vonatkozó jogszabályok megszorító jellegének
összetett mutatója
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Forrás: Európai Számvevőszék, az OECD adatai alapján
III. RÉSZ. A PROGRAMCÉLOK TELJESÍTÉSE
103. A Görögországnak nyújtott közös euróövezeti és IMF támogatás mérlege – hét év,
három program és 265 milliárd eurót (a görög GDP több mint 150%-a) meghaladó értékben
folyósított támogatás – annak példa nélküli méreteit tükrözi. Ezek a számok önmagukban is
megmutatják, hogy a programok nem voltak sikeresek a mély gazdasági egyensúlyhiányok
javításában, illetve annak lehetővé tételében, hogy Görögország külső támogatás nélkül
kezelje pénzügyi kötelezettségeit. Mindezek ellenére azonban képesek voltak biztosítani a
finanszírozás és a gazdasági tevékenység folyamatosságát Görögországban.
104. A görög gazdasági kiigazítási programok három területen tűztek ki célokat:
-

költségvetési fenntarthatóság;
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-

pénzügyi stabilitás; és

-

a növekedéshez való visszatérés.

105. A hét év folyamán az Európai Bizottság nem kísérelte meg félidős és utólagos
értékelések formájában átfogó módon elemezni, hogy milyen mértékben teljesítette céljait
akár az első, akár a második program. Az ilyen értékelések elvégzése az Európai Bizottság
által irányított többi támogatási program esetében bevett gyakorlat volt, ami, az azokból
levonható hasznos tanulságok miatt különösen lényeges lenne Görögország esetében is, ahol
három egymás utáni programot hajtottak végre.
106. A jelentés e szakasza a programok három fő céljának teljesítését elemzi, ahol
lehetséges, magukban a programokban rögzített konkrét célok megjelölésével. Ez
elemzésben túlmegy a konkrét intézkedések eredményeinek értékelésén (amelyet a II. rész
mutat be), és a szélesebb hatásokra összpontosít, amelyek nem kapcsolhatók a program
egyedi feltételeihez. Ez az elemzés segít megérteni a három gazdasági kiigazítási program
során Görögországban bekövetkezett nagy hatású gazdasági fejleményeket, bár
hangsúlyozni kell, hogy a szóban forgó fejleményeket nem csak a programok kialakítása és
végrehajtása, hanem számos más tényező is befolyásolta. Ezek között szerepelt a politikai
bizonytalanság, ami a reformok végrehajtása terén késedelmekhez vezetett, hatással volt a
piaci bizalomra, és ennek következtében csökkentette a programok hatékonyságát.
A költségvetési fenntarthatóság biztosítása
107. A görög gazdasági válság adósságválságként indult, és a programok azonnali célja a
költségvetési fenntarthatóság helyreállítása volt, beleértve az országnak azt a képességét,
hogy szükségleteit a piacról finanszírozza.
A piacokhoz való hozzáférés
108. Az első program azt irányozta elő, hogy Görögország 2014-ben visszanyerje
hozzáférését a pénzügyi piacokhoz, és 2015-ben összesen 60 milliárd euró értékben tudja
finanszírozni adósságkötelezettségeit. 2014-ben a görög állam két alkalommal finanszírozta
magát a pénzügyi piacokról, de összesen csak 4,5 milliárd euró értékben. Ez az összeg a
második program teljes finanszírozásának (110 milliárd euró) kevesebb mint5%-át tette ki.
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Két további támogatási program vált szükségessé (a harmadik 2018-ban jár le), mert az
ország nem nyerte vissza képességét arra, hogy minden szükségletét a piacról finanszírozza.
A pénzeszközök felhasználása és a programot követő finanszírozás
109. A legfrisebb, az Európai Bizottság a harmadik program első felülvizsgálatára készített
számítások alapján aktualizált finanszírozási hiány alapján Görögország 2017-ben várhatóan
1,4 milliárd euró elsődleges többletet ér el, a harmadik program utolsó hónapjaiban, 2018
januárja és augusztusa között pedig 3 milliárd eurót. Ezért az erre az időszakra szóló
program-finanszírozást az adósság visszafizetésére használják majd fel, és lehetővé válik a
likviditási puffer növelése (lásd: 9. ábra).
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9. ábra. Görögország tőkeszükséglete (milliárd euró)

Forrás: Európai Számvevőszék.
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110. A programot közvetlenül követő időszakban Görögországnak jelentős összegű adósságot
kell visszafizetnie (lásd: 10. ábra). A 2019-re vonatkozó bruttó finanszírozási igény 21 milliárd
eurót tesz ki tőkefizetés és kamatok formájában. A programok feltételezése az, hogy
lejáratuk után az adósság visszafizetése teljes mértékben az elsődleges többlet
felhasználásával és a piacról történő finanszírozás útján valósul majd meg. A második
program során a programot követő időszakra vonatkozó kerettel kapcsolatban 2014-ben
végeztek némi elemző munkát, de a harmadik programra vonatkozóan ez csak most
kezdődik meg, ezért azt a programdokumentumok még nem tartalmazzák.
10. ábra. A Görögország által visszafizetendő adósság (tőkefizetések, milliárd euró)
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Forrás: Bloomberg.
Költségvetési konszolidáció
111. A költségvetési helyzet a válság kirobbanásakor nagyon mélyreható kiigazítást igényelt.
2009-ben az államháztartási deficit a Stabilitási és Növekedési Paktumban rögzített 3%-os
küszöbbel szemben meghaladta a GDP 15,1%-át. A programok fő éves költségvetési céljait
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(vagyis az államháztartási hiányt 60) tanácsi határozatok állapították meg a Görögországra
vonatkozó túlzottdeficit-eljárás (EDP) részeként. A programok további részletes nominális
költségvetési teljesítménykritériumokat határoztak meg a GPT (gazdaság- és
pénzügypolitikáról szóló tájékoztató) keretében, azonban az e célok elérését támogató
költségvetési tervek nem mindig voltak hitelt érdemlők (lásd: 11. háttérmagyarázat).
11. háttérmagyarázat. Hitelességi problémák a kezdeti költségvetési tervben
A kezdeti (2010. májusi) költségvetési program azt tűzte ki célul, hogy 2014-re (azaz a program
kezdeti három éves időtartamán túl) példa nélküli, a GDP 5%-át kitevő elsődleges többletet érjenek
el.
A költségvetési program becslése szerint a 2013. és 2014. évekre koncentrálódó meg nem határozott
intézkedések értéke a GDP 4,4%-át tette ki (a teljes költségvetési kiigazítás 34%-a).
A hozzáadottértékadó-alap szélesítésére irányuló intézkedések tekintetében az Európai Bizottság
által adott számszerűsítés különbözött az IMF becsléseitől:
- Az IMF a GDP 1,8%-ának megfelelő, a strukturális költségvetési intézkedésekből (úgymint fejlettebb
adóhatóság, jobb költségvetési ellenőrzés és folyamatok) adódó költségvetési eredményt irányzott
elő 2013-ra. Ez az eredmény megegyezett a 2013.évi intézkedésekre vonatkozó bizottsági becslések
között szereplő, meg nem határozott intézkedések értékével;
- Az Európai Bizottságtól eltérően az IMF nem végzett becslést a 2014. évi költségvetési
intézkedésekre vonatkozóan.

112. Az első és második programhoz tartozó költségvetési célokat csak 2012-ben és 2013ban teljesítették (lásd: 4. táblázat). A többi évben a célok megvalósításától 3 és 6 milliárd
euró közötti mértékben maradtak el, annak ellenére, hogy Görögország egyszeri
bevételnövelő intézkedésekhez folyamodott a hiányra vagy a pénzforgalomra vonatkozó
előrejelzések teljesítése érdekében. Az első program folyamán az EDP (túlzottdeficit-eljárás)
változatlan nominális céljai nem teljesültek, ami főként a romló gazdasági környezetnek volt
tulajdonítható (vagyis a nominális adóbevétel váratlan visszaeséseinek és a kamatkiadások
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Az első programban a tanácsi határozatok az államháztartási hiányra hivatkoztak, a második
programban pedig a banki intézkedések nélkül számított elsődleges hiányra.
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növekedésének). Az adóalap eróziója részben megsemmisítette a fontos adóügyi
intézkedésekből eredő bevételnövekedést: jellemzően ez volt a helyzet a
hozzáadottértékadó-bevétel tekintetében. Ráadásul a költségvetési céloknak való
megfelelést a programok során az államháztartási kiadások elhalasztásával és késedelmes
adóvisszatérítéssel segítették.
4. táblázat. Az aktualizált EDP-céloknak való megfelelés
1. program1
2010. májusi tanácsi
határozat: államháztartási
egyenleg (milliárd euró)
2012. márciusi tanácsi
határozat: elsődleges
egyenleg, banki
intézkedések nélkül (milliárd
euró)
2010. decemberi tanácsi
határozat: elsődleges
egyenleg, banki
intézkedések nélkül (milliárd
euró)
2015. augusztusi tanácsi
határozat: elsődleges
egyenleg (a GDP %-ában)
Tényleges (első utólagos
nyomon követés)
Tényleges (legutóbbi ESA95
és ESA10)
Eltérés (célérték - tényleges)
1

2. program1

3. program1

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

2015

2016

5,7

9

-0,25

0,5

-22

-20

-2,6

1,5

n.a.

-3,4

3,9

-24,5

-20,1

-2,6

0,6

n.a.

-2,3

3,9

-6

-3

0,3

0,6

n.a.

-2,05

3,4

Az alkalmazandó célérték félkövéren van kiemelve.

Forrás: Európai Számvevőszék.
113. Bár Görögország nem teljesítette a névleges költségvetési célokat, az elsődleges
strukturális egyenleg 61 jelentősen javult. A 2009–2015 közötti teljes kiigazítás meghaladta a
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Elsődleges strukturális költségvetési egyenleg: a kamatkiadásoktól, a ciklikus hatásoktól,
valamint az egyszeri és más ideiglenes intézkedések hatásaitól megtisztított tényleges
költségvetési egyenleg. A strukturális egyenleg a költségvetési egyenlegben jelentkező mögöttes
tendenciákat tükrözi.
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GDP 17%-át. Ez arra utal, hogy a válság kirobbanásakor Görögországnak nagyon mélyreható
egyensúlyhiánya volt e területen.
114. A kedvezőtlen makrogazdasági helyzettel összefüggésben a teljes államadósság a
megtett költségvetési erőfeszítések ellenére a programidőszak alatt tovább növekedett.
2016-ban a görögországi államadósság a 2009. évi 126,7%-kal szemben meghaladta a GDP
181%-át (lásd: 11. táblázat). A 2012. év volt az egyetlen olyan év, amikor az államadósság a
magánszektor-bevonási (PSI) eljárásnak köszönhetően csökkent. A PSI eljárás során arra
kérték a magánbefektetőket, hogy írják le görög államkötvényeik névértékének 53,5%-át. Az
első program előrejelzései azt a becslést adták, hogy az államadósság 2013-ban éri el a
tetőpontját (míg a kezdeti első program alatt a GDP 149,7%-án, a második program alatt a
GDP 164,2%-án tetőzik). Az adósság viszonylagos növekedéséhez leginkább hozzájáruló
tényező a nominális GDP-csökkenés volt.
11. táblázat. Az államadósság GDP-hez viszonyított aránya
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Forrás: Európai Bizottság.
A nyugdíjrendszer fenntarthatósága
115. A görögországi költségvetési helyzet stabilizálásának egyik kulcsfontosságú akadálya
továbbra is a nyugdíjrendszer jelentős költsége marad. 2009 és 2015 között az egymást
követő nyugdíjcsökkentések 2,5 milliárd euróval csökkentették a nominális
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nyugdíjkiadásokat. A GDP-visszaesés következtében azonban a nyugdíjköltségek 2010 és
2015 között a GDP-arányosan folyamatosan nőttek, a reformoknak a fenntartható
költségvetési kiigazítás szempontjából korlátozott hatékonyságát tükrözve. 2016-ban a
nyugdíjakra fordított közkiadás itt volt a legmagasabb az euróövezetben (Görögország GDPjének több mint 16%-a), miközben a nyugdíjrendszer hiányának éves állami finanszírozása
meghaladta a GDP 9%-át (az euróövezeti átlag 2,5% volt).
116. Az idősödésről szóló 2012. és 2015. évi jelentések előrejelzései alapján az első két
programban rögzített nyugdíjreformok várhatóan bizonyos pozitív eredményeket hoznak
Görögország nyugdíjrendszerének hosszú távú fenntarthatóságát illetően. A program
feltételrendszere szerint Görögországnak a 2010–2016-os időszakban a közszféra
nyugdíjkiadásainak növekedését a GDP-hez viszonyított 2,5 százalékpont alatti szintre
szükséges korlátoznia. Az idősödésről szóló 2015. évi jelentés figyelembevételével a
nyugdíjreformok várhatóan a közszféra nyugdíjkiadásainak összesen 1,9 százalékponttal
történő csökkenését eredményezik; ez a programcélt meghaladó teljesítményt jelent. Az
előirányzat szerint azonban e kiadások igen magas, 2060-ban a GDP 14,3%-át kitevő szinten
maradnak.
A pénzügyi stabilitás helyreállítása
117. A pénzügyi ágazati reformok sikere a programokon kívüli tényezőkön is múlik.
A bankszektor területén bekövetkező általános fejleményeket számos mutató alapján lehet
értékelni, és így megállapítható, hogy a reformok átfogó céljai milyen mértékben teljesültek.
Az elemzésben figyelembe vett főbb szempontok a fizetőképesség, hitelkockázat és
eszközminőség, likviditás és jövedelmezőség; ezek a mutatók a programfeltételek és az
Európai Bizottság által jóváhagyott banki szerkezetátalakítási tervek körében is kiemelt
figyelmet kaptak.
Fizetőképesség
118. A görög bankok tőkemegfelelési mutatói nagyrészt a kiterjedt programfinanszírozásnak
(31,9 milliárd euró) és az ágazat szerkezetátalakításának köszönhetően a globális válság óta a
nemzetközi tendenciákkal összhangban számottevően javultak. Ezért a fő tőkemegfelelési
mutatót (az elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatót) 2016-ban 17%-ra, vagyis a 14,2%-
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os uniós átlag és a válság előtti szint fölé emelkedett (lásd: X. melléklet). Mindamellett a
görög állammal szemben fennálló adókövetelések és a nemteljesítő hitelek magas szintje
továbbra is aggodalomra ad okot a bankok fizetőképességét illetően.
Hitelkockázat és eszközminőség
119. A programidőszak során a négy legnagyobb görög bank hitelminősítései jelentősen
romlottak, és 2015-ben a „fizetésképtelen” állapotba estek vissza 62. Annak ellenére, hogy
befejeződött a banki tőkemegfelelést erősítő harmadik feltőkésítés, 2016 során valamennyi
bank minősítése a befektetésre nem ajánlott kategóriában 63 maradt.
120. Ami az eszközminőséget illeti, a görög bankoknál a globális válság 2008-as
kirobbanásakor a kintlévő NTH-k (nemteljesítő hitelek) összege a teljes hitelportfólió 5,5%-át
tette ki (2009-ben 7%), ami jelentősen meghaladta az euróövezet átlagát. A példa nélküli
gazdasági recesszió, a munkanélküliség ezt követő növekedése és a hitelfelvevők „stratégiai”
nemteljesítése kezelésének elmaradása következtében a programok időtartama alatt
jelentősen nőtt az NTH-k mértéke. A – tágabban értelmezett – nemteljesítő kitettségek
aránya 2016-ban érte el az Unión belüli legmagasabb szintet (45,9%), ami kilencszer
magasabb volt az uniós átlagnál (5,1%; lásd: X. melléklet).
Likviditás
121. A görög bankokat már az első programban megkérték, hogy csökkentsék a központi
banktól (azaz az eurórendszertől) történő hitelfelvételt, mivel likviditási helyzetük már akkor
is feszült volt. E tekintetben az első programnak nem sikerült csökkentenie a központi banki
rendelkezésre állástól való függőséget, míg a második és harmadik program már elérte ezt.
Mindazonáltal 2016-ban a görög bankok továbbra is likviditásszűkében voltak, mivel a
központi banki finanszírozástól való függőségük jóval a 2009. évi szint felett maradt (lásd: 5.
tábla); bár elmaradt a 2015 közepén mért csúcstól (150 milliárd euró). Ami a likviditás
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Moody’s: Caa3, Fitch: RD (korlátozottan nemteljesítő), S&P: SD (részben nemteljesítő). 2016-ban
csupán az S&P minősítette fel a négy legnagyobb görög bankot a CCC+ besorolásba.
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A befektetésre nem ajánlott (BB vagy alacsonyabb) kategória azt jelenti, hogy annak
valószínűsége, hogy a társaság visszafizeti adósságát, spekulációnak tekintendő.
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szokásos forrásait illeti, 2016-ban nem volt a betétek folyamatos visszahelyezésére utaló jel
(a betétek szintje 2009-hez képest közel megfeleződött, 238 milliárd euróval szemben
121 milliárd eurót tett ki), és a belföldi bankok továbbra is csak korlátozott mértékben
tudtak más finanszírozási forrásokhoz hozzáférni.
5. táblázat. A görög bankok finanszírozási profilja (milliárd euró)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Központi banki
hitelfelvétel

49,7

97,7

128,7

121,2

73,0

56,0

107,6

66,6

A magánszektor
betétei

237,5

209,6

174,2

161,5

163,3

160,3

123,4

121,4

Forrás: Görög Nemzeti Bank.
Jövedelmezőség
122. A bevezetett programpolitikák mélyreható konszolidáció és szerkezetátalakítás útján
próbálták meg javítani a bankok jövedelmezőségét. A személyi állomány és a fiókok
számottevő csökkentésével a belföldi bankok jelentősen javították a költség/bevétel
arányukat (2016-ban a 65,7%-os uniós átlaghoz képest 51,9%-ra), valamint a működési
költségeiket. Konszolidált alapon vizsgálva azonban a fenti időszak legnagyobb részében
veszteségesek maradtak, és teljesítményük több jövedelmezőségi mutató tekintetében
továbbra is a legrosszabbak között volt az Unióban (lásd: X. melléklet).
123. Egészben véve a programok – elsősorban a kedvezőtlen makrogazdasági és politikai
fejlemények miatt – nem voltak képesek megakadályozni a görög bankok mérlegeinek
erőteljes romlását. Mindez aláásta a bankok közvetítő szerepét, és így a reálgazdaság
finanszírozásának csatornái beszűkültek 64 és költségessé váltak.
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A hitelkintlévőségek összege a magánszektorban 2009 és 2016 között 21,9%-kal esett vissza.
A banki finanszírozás szűkülése azonban az NTH-k magas és növekvő aránya miatt ennél
nagyobb mértékű volt.
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A növekedés élénkítése
124. Az euróövezetbe 2001-ben történt integrációját követően Görögország egy ideig
kiemelkedően magas gazdasági növekedést élvezett, ugyanakkor jelentős veszteségeket
szenvedett el versenyképessége tekintetében. Ezért a programok egyik célja a strukturális
egyensúlyhiányok és a versenyképességi akadályok megszüntetése volt a fenntartható
növekedés hosszú távú helyreállítása, ezáltal a költségvetési kiigazítás elősegítése
érdekében. Ez a cél nem teljesült, mivel hogy Görögországnak egy elnyúló és kivételesen
mély recesszióval kellett szembenéznie, amely súlyos következményekkel járt a
munkaerőpiacra. A kulcsfontosságú makrogazdasági mutatók rendre rosszabbnak
bizonyultak, mint ahogyan azt a programok feltételezték (lásd: XI. melléklet).
A gazdasági növekedés és környezete
125. A görög gazdaság lassabban tért vissza a növekedéshez a többi euróövezeti tagállamhoz
képest, beleértve azokat is, amelyek pénzügyi támogatási programokban részesültek (pl.
Írország és Portugália). A programok kialakításában és végrehajtásában mutatkozó
hiányosságok (lásd: II. rész) nem könnyítették meg a gazdasági helyreállítást, de a
makrogazdasági helyzet részben külső tényezőknek és a válságot megelőzően
felhalmozódott nagy mértékű egyensúlyhiányoknak volt betudható. A programok nem
teljesítették makrogazdasági céljaikat; nem tudjuk azonban, milyen makrogazdasági
forgatókönyv valósult volna meg a programok nélkül.
126. A görög gazdaság a makrogazdasági előrejelzések alapját képező növekedési célokhoz
képest folyamatosan alulteljesített. 2009 és 2016 között a görög gazdaság több mint
egynegyedével zsugorodott. A tényleges GDP-növekedés 2011-ben és 2012-ben alacsonyabb
volt a kezdeti (2010. májusi) program-előrejelzés számainál, mégpedig 6,5 illetve
8,4 százalékponttal (lásd: 12. ábra). Bár az előrejelzés 2012-re a pozitív növekedéshez való
visszatérést irányozta elő, ez ténylegesen csak 2014-ben, és csupán egy évig történt meg. A
görög gazdaság a 2012. márciusi és a 2014. áprilisi előrejelzésekhez képest is alulteljesített,
bár az eltérések jelentősen kisebbek voltak.
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12. ábra. GDP növekedés Görögországban és az euróövezetben (%)
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Forrás: GKP-k, Eurostat.
127. A programidőszak alatt (2015-ig) Görögország rendszeresen pozitív exportnövekedést
ért el, bár ezt 2009-ben erőteljes exportcsökkenés követte. A program-előrejelzéssel
összehasonlítva az export általában alulteljesített, de az eltérés kisebb volt, mint a GDPelőrejelzés esetében. 2013-ban az export a 2008-as szinten volt, ellenben az import
ugyanebben az időszakban 30%-kal visszaesett, ami lehetővé tette Görögország számára a
külső egyensúly megteremtését.
128. A export 2010-től kezdődő fellendülését azonban nem lehet teljes mértékben a
programok reformjainak tulajdonítani. A belső leértékelés előnyös volt néhány ágazat, mint
például az idegenforgalom számára. Az ágazati elemzés azonban azt mutatja, hogy a görög
exportra olyan ágazatok is hatással vannak, amelyeket nem érint a belföldi árak és bérek
alakulása 65 (pl. a kőolajipari termékek és a tengeri szállítás), mivel ezek teljesítménye inkább
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Az idegenforgalom figyelemre méltó kivételével, amely számára előnyös volt a belső
leértékelődés.
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a világpiaci tendenciákat tükrözi, mintsem a belföldi versenyképesség javulását
(lásd: XI. melléklet).
Árak és munkanélküliség
129. Az árszintek nem a program előrejelzései szerint alakultak. A kezdeti előrejelzés (2010.
május) jelentősen alulbecsülte az 2010–2011-re vonatkozó inflációt (részben az adóügyi
intézkedések hatása miatt), és nem számolt a 2013–2014-ben bekövetkező deflációval
(lásd: XI. melléklet). Következésképpen az első program alatt bekövetkező áremelés
lelassította a belső leértékelési folyamatot, ami akadályozta Görögországot a külső
versenyképesség javításában. Az árak tényleges és előrejelzett alakulása közötti eltérések
kisebb mértékben később is fennmaradtak a program során.
130. A vártnál mélyebb gazdasági visszaeséssel összhangban a munkaerőpiac jelentősen
alulteljesített a kezdeti program-feltételezésekhez képest (lásd: 13. ábra). A
munkanélküliség 27,5%-on tetőzött 2013-ban, habár kezdetben 15,2%-os csúcsot irányoztak
elő 2012-re. A munkanélküliség a későbbi előrejelzésekben szereplő szintet is meghaladta.
A 25 év alattiak munkanélküliségi rátája közel 60%-on tetőzött 2013-ban, de a rá következő
két évben jelentősen, 50% alá csökkent (lásd: XI. melléklet).
13. ábra. A munkanélküliség szintje a program-előrejelzéssel szemben (%)
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Forrás: Eurostat és görög gazdasági kiigazítási programok.
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KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK
A görög gazdasági kiigazítási programok irányítása
131. Az első görög gazdasági kiigazítási program megtervezése rendkívül sürgős helyzetben
történt, és a politikai és gazdasági bizonytalanságok mindhárom program irányítására
kihatottak. Az Európai Bizottság csak egyike volt a folyamatba bevont több partnernek, mivel
az eurócsoport politikai iránymutatásához volt kötve, és a programok jóváhagyása
megegyezést igényelt a görög hatóságok és a hitelezőket képviselő valamennyi intézmény
között (az IMF, az Európai Bizottság és a harmadik program során az ESM; lásd:
Bevezetés, 22–23. és 31–32. bekezdés).
132. Az Európai Bizottság a programirányítás eljárásait majdnem egy évvel az első görög
program indítása után hozta létre. Az eljárások az Európai Bizottság, a Tanács és a
programokban közreműködő partnerek tájékoztatási és jóváhagyási folyamataira
vonatkozóan meghatároztak belső rendelkezéseket, a programok tényleges tervezéséhez,
például a feltételek hatóköre és részletezettségének szintje szempontjából azonban nem
nyújtottak iránymutatást (lásd: 24–25. bekezdés).
133. A programozási folyamat korai szakaszaiban bizonyos feltételek nem voltak
egyértelműek, és nem határoztak meg konkrét cselekvéseket. A feltételek egyértelműbbé
váltak a második programban, amikor számuk és részletezettségük szintje növekedett. Csak a
harmadik programban jelölt meg az Európai Bizottság fontos feltételeket „kulcsfontosságú
teljesítés” néven, míg az első két programban az intézkedések viszonylagos fontosságát nem
jelezték (lásd: 26–28. bekezdés).
1. ajánlás
Az Európai Bizottság javítsa a támogatási programok kialakítására vonatkozó általános eljárásait,
különösen a feltételek tartalmának indokolásához szükséges elemző munka hatókörének
felvázolásával, és lehetőség szerint az adott helyzetben alkalmazható eszközök feltüntetésével. A
jövőbeni programok esetén egy ilyen útmutatás megkönnyítheti az Európai Bizottság sürgős
helyzetben végzett munkájának megszervezését.
Határidő: 2018 vége

81

2. ajánlás
Az Európai Bizottság hatékonyabban állítson fel prioritásokat a feltételek között, és határozza meg a
sürgősen szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy kezelni tudja a programcélok teljesítése
szempontjából döntő fontosságú egyensúlyhiányokat.
Határidő: lehetőség szerint haladéktalanul

134. A Bizottság erőfeszítése ellenére a programfeltételeket nem helyezték egy tágabb, a
programok időtartamán túlmutató görögországi növekedési stratégia összefüggésébe.
A kezdeti időszakban a programok azonnali célja a költségvetési fenntarthatóság
helyreállítása volt, de később egyértelműbbé vált, hogy szükség lenne egy ilyen stratégiára.
Hiányosságokat állapítottunk meg a szakpolitikák közötti koordináció terén a
programtervezésben, és olyan esetekben, ahol a programintézkedések hatóköre nem volt
átfogó. Mindezek hatással voltak a strukturális reformok eredményességére, különösen
azokéra, amelyek a görög gazdaság versenyképesebbé tételét célozták (lásd: 29–
30. bekezdés).
3. ajánlás
Amennyiben ez a mögöttes gazdasági egyensúlyhiányok kezelése szempontjából releváns, az Európai
Bizottság gondoskodjon arról, hogy a programok az ország – meglévő, vagy a programok során a
tagállammal együtt kialakítandó – átfogó növekedési stratégiájába integrálódjanak. Ha ez a stratégia
nem készíthető el a program kezdeti szakaszában, akkor ezt követően a lehető leghamarabb álljon
rendelkezésre és minden későbbi program-felülvizsgálatban tükröződjön.
Határidő: lehetőség szerint haladéktalanul

135. Bár az Európai Bizottságnak nem volt érvényben formalizált eljárásrendje a nyomon
követés hatókörét illetően, rendszeresen értékelést készített és jelentést tett a
programfeltételeknek való megfelelésről. Az Európai Bizottság értékelései általában szilárd
alapokra épültek, beleértve az utánkövetést, mint például a jogszabály-tervezetekre
vonatkozó részletes visszajelzéseket. Időnként olyan problémákat állapítottunk meg a
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megfelelőség nyomon követésében, mint például a hiányzó, pontatlan vagy túl általános
értékelések (lásd: 33–37. bekezdés).
136. Ezenkívül a strukturális reformok esetében a formális megfelelés nem minden esetben
eredményezett a programokban ténylegesen előirányzott változásokat. A jelentős
adathiányok és a strukturális feltételek többségénél a megfelelő teljesítménymutatók hiánya
további hatást gyakorolt az Európai Bizottság nyomon követési tevékenységének
helytállóságára a reformok végrehajtásának és azok hatásainak megértése, valamint a
korrekciós intézkedések szükség szerinti meghozatalára irányuló képesség szempontjából
(lásd: 38–40. bekezdés).
4. ajánlás
Az Európai Bizottság rendelkezzen egyértelmű eljárásokkal és adott esetben fő
teljesítménymutatókkal is annak biztosítása érdekében, hogy a programok figyelemmel kísérése
szisztematikus és pontosan dokumentált legyen. A végrehajtás nyomon követése, különösen a
strukturális reformok esetében, jobban összpontosítson az eredményességre, és lépjen túl az
elsődleges jogszabályok elfogadásán, valamint összpontosítson a vonatkozó másodlagos jogszabályok
és más végrehajtási aktusok elfogadására. A Bizottság javítson a reformok bevezetésére és a
végrehajtás nyomon követésére szolgáló eljárásain, hogy jobban azonosíthatóak legyenek a reformok
eredményes végrehajtása előtt álló igazgatási és egyéb akadályok. Az Európai Bizottság
gondoskodjon az ilyen értékelések elvégzéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állásáról.
Határidő: 2018 vége

5. ajánlás
Az Európai Bizottság a programok kezdetétől fogva kezelje átfogóbb módon az adathiányokat.
Ezenkívül határozzon meg egyértelműen minden olyan adatot, amelyre szüksége van a programok és
azok eredményeinek nyomon követéséhez.
Határidő: lehetőség szerint haladéktalanul

137. A programokban szereplő összetett intézményi szabályozás ellenére nem formalizálták a
Bizottságnak a programokban közreműködő partnerekkel, elsősorban az IMF-fel, az EKB-val
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és az ESM-mel folytatott együttműködésének belső munkaeljárásait. Nem volt megfelelő
átláthatóság a partnerek szerepe, a felelősségek megosztása vagy a munkamódszerek
tekintetében. Az intézmények azonban informális úton hatékony intézkedéseket alakítottak
ki az együttműködés és az információmegosztás céljából (lásd: 41–43. bekezdés).
6. ajánlás
A Bizottság törekedjen a programokban közreműködő partnerekkel történő megállapodásra a
szerepek és az együttműködés módszereinek egyértelműbbé tétele érdekében, hogy azok
átláthatóak és kellően részletesek legyenek.
Határidő: 2018 vége

138. Az átfogó programtervezés makrogazdasági előrejelzéseken és finanszírozásihiányszámításokon alapult, amelyeket minden felülvizsgálatra elkészített az Európai Bizottság, a
programokban közreműködő partnerekkel együttműködésben. Az Európai Bizottság
elemzése e tekintetben belsőleg konzisztens volt, és a legfrissebb adatokon alapult. Számos
módszertani hiányosságot állapítottunk meg azonban, különösen a feltételezések
dokumentálása, az ítéletalkotások indokolása, és az érzékenységvizsgálat korlátozott
alkalmazása tekintetében. Nem voltak formalizált minőségi előírások a számítások
pontosságának biztosítására. A makrogazdasági előrejelzések nagymértékben alulbecsülték a
görögországi gazdasági válságot, de a hibák általában nem voltak nagyobbak, mint más
nemzetközi szervezetek esetében (lásd: 44–54. bekezdés).
7. ajánlás
Az Európai Bizottság adott esetben megfelelő kiadványok útján jobban indokolja meg a programok
kialakítását alátámasztó gazdasági számításokkal kapcsolatos feltételezéseket és módosításokat.
E folyamatok során megfelelő minőségellenőrzést kell végezni. Ez különösen a programok
felülvizsgálatára alkalmazandó, amelyek végrehajtása kevésbé sürgős körülmények között történik,
mint a program kezdeti szakaszában.
Határidő: 2018 vége
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A reformok megtervezése és végrehajtása
139. A Görögországnak nyújtott pénzügyi támogatás feltétele széles körű költségvetési,
pénzügyi és strukturális egyensúlyhiányokat kezelő reformok végrehajtása volt. A reformok
hatóköre a programok során folyamatosan alakult ki, de kezdettől fogva felölelte a görög
állam szinte minden funkcióját, ami azt jelentette, hogy egyes esetekben igen mélyreható
strukturális egyensúlyhiányokat kellett korrigálni. Különösen a görögországi reformok
ütemterve jelentett kihívást, amelynek végrehajtását a politikai instabilitás is befolyásolta
(lásd: 55–57. bekezdés).
140. Az adópolitikai reformok hoztak ugyan költségvetési eredményeket, amelyek főként az
adókulcsok változásának és az új adóknak voltak tulajdoníthatók. Ez hozzájárult a többek
között a reformtörekvések fenntartásának hiányából adódó instabilitáshoz az
adópolitikában, és ellentétben állt a korábbi értékelésekkel, amelyek az adóbevétel
növelésének elsődleges fontosságú módját az adóalap szélesítésében látták. Az Európai
Bizottság nem kellően indokolt bizonyos kulcsfontosságú intézkedéseket (pl. a
hozzáadottérték-adó és jövedéki adó emeléseit), elmaradt az alternatív lehetőségeknek és
azok következményeinek elemzése. Az adóigazgatási reformok kevésbé kézzelfogható
eredményeket hoztak, ami a végrehajtási kapacitással kapcsolatos problémáknak volt
tulajdonítható, illetve az olyan tervezési hiányosságoknak, mint az intézkedések késői
felvétele a programba, és a korlátozott hatókör (lásd: 58–66. bekezdés).
141. A költségvetési konszolidáció szemppontjából indokolt költségvetési megtakarítások és
a hosszú távú strukturális változások párhuzamos végrehajtása kihívást jelentett a
közigazgatási reformok területén, és az utóbbi kevésbé bizonyult sikeresnek.
Megállapítottuk, hogy tervezési oldalról az egyik fő ok a reformok végrehajtására szolgáló
igazgatási kapacitás elégtelen figyelembevétele volt, a másik pedig a programok és a többi
eszköz, mint pl. a technikai segítségnyújtás és a strukturális alapok keretében működő
operatív programok közötti gyenge kapcsolat. Az Európai Bizottság nem tudta megindokolni
a programokban rögzített közigazgatási reformok főbb számszerűsített céljait (lásd: 67–
76. bekezdés).

85

142. A pénzügyi reformok rövid távon stabilitást biztosítottak az ágazatban, de több
strukturális hiányosságot nem átfogóan kezeltek, vagy azok későn kerültek bele a programba
(pl. a nemteljesítő hitelek kezelése és a vállalatirányítás). A harmadik program keretében az
intézkedések átfogóbbak voltak. Hiányosságokat állapítottunk meg a bankok 2013. évi
feltőkésítését megalapozó kockázatelemzésben, és hatékonyságbeli hiányosságokat a
későbbi feltőkésítések megtervezésében. Bizonyos reform-szempontok sorrendbe állítását
nem kellően koordinálták (lásd: 77–94. bekezdés).
143. Az Európai Bizottság megbízható elemzést tudott bemutatni a munkaerő-piaci reformok
háttereként, ami kézzelfogható eredményeket hozott a piac liberalizálása szempontjából. A
végrehajtást azonban jelentős késedelmek gátolták. Egyes feltételeket, különösen a program
kezdeti szakaszában, nem kellően igazítottak a görög gazdaság szerkezetéhez, míg más
kulcsfontosságú intézkedések csak bizonyos késéssel kerültek bele a programba (lásd: 95–
102. bekezdés).
8. ajánlás
A lehetséges hiányosságok enyhítése érdekében az Európai Bizottság módszeresebben járjon el a
tagállamoknak a reformok végrehajtását szolgáló igazgatási kapacitása értékelésénél. A technikai
segítségnyújtási igényeket és az Európai Bizottság strukturálisreform-támogató részlegétől kapott
esetleges támogatást a program korai szakaszaiban kell értékelni, a tagállami hatóságokkal
együttműködésben. A feltételek kiválasztását, részletezettségének szintjét és időzítését össze kell
kapcsolni az elemzés eredményével.
Határidő: lehetőség szerint haladéktalanul

9. ajánlás
Az Európai Bizottság erősítse a reformok kialakításával kapcsolatos elemző munkáját. Foglalkozzon
különösen az intézkedések megfelelőségével és időzítésével, figyelembe véve az adott tagállam
sajátos helyzetét.
Határidő: lehetőség szerint haladéktalanul
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A programcélok teljesítése
144. A három gazdasági kiigazítási programban való részvétellel Görögország elkerülte a
fizetésképtelenséget. A programcélok – költségvetési fenntarthatóság, pénzügyi stabilitás és
visszatérés a növekedésre – teljesítése azonban csak korlátozott mértékben járt sikerrel. Egy
külső értékelés hasznos lett volna az alapul szolgáló összetett fejlemények átfogó
megértéséhez, de az Európai Bizottság ilyen értékelést nem végzett (lásd: 103–
106. bekezdés).
145. A költségvetési fenntarthatóság esetében a programok jelentős konszolidációt
eredményeztek: az elsődleges strukturális egyenleget a GDP 17%-át kitevő mértékben
igazították ki 2009 és 2015 között. Ugyanebben az időszakban azonban a GDP több mint
egynegyedével zsugorodott, és a munkanélküliség meghaladta a 25%-ot. Görögország csak
2014-ben ért el gazdasági növekedést, bár a programok kezdeti feltételezése a fenntartható
növekedésre való visszatérést 2012-re irányozta elő (lásd: 107. bekezdés, valamint 111–113.
és 124–130. bekezdés).
146. A rossz makrogazdasági teljesítmény a korábban felhalmozott adósság finanszírozási
költségeivel társulva azt jelentette, hogy Görögország GDP-arányos államadóssága a
programidőszak során folyamatosan nőtt (kivéve 2012-ben, a magánszektor-bevonási
program eredményeként). Az ország nem volt képes szükségleteinek a piacról történő
finanszírozására. A programot közvetlenül követő időszakban Görögországnak tekintélyes
összegű adósságot kell visszafizetnie, és a program feltételezése az, hogy ez teljes mértékben
az elsődleges többlet felhasználásával és piaci finanszírozás útján valósul majd meg. Pénzügyi
szempontból a programok biztosították a pénzügyi rendszer rövid távú stabilitását, de nem
tudták megakadályozni a bankok mérlegeiben – a főként a kedvezőtlen makrogazdasági és
politikai fejlemények miatt – bekövetkező erőteljes romlást (lásd: 114–123. és 108–
110. bekezdés).
10. ajánlás
A programokra vonatkozóan legalább a lejáratukat követően utólagos értékelést kell végezni. Az
olyan egymás követő programok esetében, ahol azok összevont időtartama jelentősen meghaladja a
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szokásos három évet, időközi értékeléseket kell végezni, és azok eredményét fel kell használni a
tervezési és nyomon követési intézkedések értékelésére.
Határidő: 2018 vége

11. ajánlás
A Bizottság elemezze a program végét követő időszakra vonatkozó megfelelő támogatási és
felügyeleti kereteket. Ezt a programidőszak vége előtt kellő időben kell elvégezni az adott ország
finanszírozási szükségleteinek figyelembevételével.
Határidő: haladéktalanul

A jelentést 2017. október 3-i luxembourgi ülésén fogadta el a Tomé MUGURUZA
számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara.
A Számvevőszék nevében

Klaus-Heiner LEHNE
elnök

I. melléklet
A GÖRÖG GAZDASÁGI VÁLSÁG IDŐBELI LEFOLYÁSA
A programot megelőző időszak
2009
2009. május 25.

Az IMF szakértői szerint a görög bankrendszer elegendő tőkével és likviditási pufferrel rendelkezik
ahhoz, hogy átvészelje a várt gazdasági lassulást.

2009. október 4.

A PASOK megnyeri a görög parlamenti választásokat. A párt a választópolgárok szavazatának
43,92%-ra tesz szert, és 300-ból 160 parlamenti mandátumot szerez.

2009. október 20.

Az új pénzügyminiszter nyilvánosságra hozza, hogy az államháztartási hiány a GDP közel 12,5%-ra
fog emelkedni.

2009. október 22.

A Fitch hitelminősítő intézet „A”-ról „A-”-ra rontja Görögország hitelminősítését. A leminősítés
oka, hogy Görögország államháztartási hiánya 2009-ben valószínűleg eléri a GDP 12,5%-át.

2009. december 8.

A Fitch hitelminősítő intézet „A-”-ról „BBB+”-ra rontja Görögország hitelminősítését.
A visszaminősítés az államháztartás középtávú kilátásaira vonatkozó aggodalmakat tükrözi. A Fitch
értékelése szerint az államadósság valószínűleg a GDP 130%-át is el fogja érni, mielőtt
stabilizálódna.

2009. december 16.

A Standard and Poor's hitelminősítő intézet lerontja Görögország hitelminősítését.

2009. december 22.

A görög parlament elfogadja a 2010. évi költségvetést.

2009. december 22.

A Moody’s hitelminősítő intézet az A1-ből az A2 kategóriába minősíti le Görögországot. Ez a
leminősítés nagyon korlátozott rövid távú likviditási kockázatot és közép‐ és hosszú távú
fizetőképességi kockázatot tükröz.

2010
2010. január 21.

A görög és a német tízéves lejáratú államkötvény hozamkülönbözete meghaladja a 300
bázispontot.

2010. február 9.

A parlament elfogadja az első adóügyi intézkedéseket, ideértve valamennyi állami alkalmazott
bérének befagyasztását, a jutalomfizetések 10%-os csökkentését, valamint a túlórák csökkentését.

2010. március 3.

A parlament elfogad egy új költségvetési csomagot. Az intézkedések többek között az alábbiak:
Nyugdíjak befagyasztása; az általános héamérték 19%-ről 21%-ra emelése, valamint az
üzemanyagra, cigarettára, alkoholra és luxuscikkekre kivetett jövedéki adók növelése; a
közszektorbeli fizetések csökkentése.

2010. április 9.

A Fitch hitelminősítő intézet lerontja Görögország hitelminősítését „BBB+”-ról „BBB-”-ra.

2010. április 12.

Az euróövezeti miniszterek megállapodnak a következő év folyamán Görögországnak nyújtandó
30 milliárd eurónyi hitelről, miközben az IMF belegyezik a további 15 milliárd eurónyi
támogatásba.

2010. április 23.

A görög miniszterelnök hivatalosan nemzetközi segítséget kér. A 3842. sz. törvény megreformálja
a személyi jövedelemadót és az adókikerülés megakadályozását célzó intézkedéseket vezet be.

2010. április 27.

A Standard and Poor's Görögország hitelminősítését a befektetésre ajánlott kategóriánál
alacsonyabb „bóvlikötvény” kategóriába rontja le.

2010. április 28.

A görög és a német tízéves lejáratú államkötvény hozamkülönbözete meghaladja a 1000
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bázispontot.
1. kiigazítási program
2010. május 2.

A görög miniszterelnök, az IMF és az euróövezet vezetői megállapodnak az elkövetkező három év
során nyújtandó 110 milliárd eurós mentőcsomagról. A kormány bejelenti az új költségvetési
csomag intézkedéseit.

2010. május 6.

A görög parlament elfogadja az új költségvetési csomag intézkedéseit. A törvényt 172 támogató és
121 ellenző szavazattal elfogadják. Az általános héamérték 2010. július 1-jétől tovább emelkedik
21%-ról 23%-ra.

2010. július 7.

A parlament elfogadja a nyugdíjreformot, az Unió és az IMF fő követelményét.

2010. július 13.

A Görög Pénzügyi Stabilitási Alap létrehozása azzal a céllal, hogy az hozzájáruljon a görög
bankrendszer pénzügyi stabilitásához.

2010. október 4.

Görögország bejelenti költségvetés-tervezetét, mely szerint 2011-ben a GDP 7%-ára csökkenti az
államháztartási hiányt.

2010. december 15.

A parlament elfogadja a részvénytársaságokról szóló törvényt, amely bérplafont vezet be a havi
bérekre vonatkozóan és 10%-kal csökkenti az 1800 euró feletti béreket.

2010. december 23.

A görög parlament jóváhagyja a 2011. évi költségvetést.

2011
2011. január 14.

A Fitch hitelminősítő intézet „BBB-”-ról „BB+”-ra rontja Görögország hitelminősítését.

2011. március 7.

A Moody’s hitelminősítő intézet Ba1-ről B1-re -ra rontja Görögország hitelminősítését.

2011. március 11.

Az Unió előzetes megállapodásra jut a Görögországnak nyújtott sürgősségi hitelek kamatainak az
első három évben 100 bázisponttal való csökkentéséről és a hitelek futamidejének 7,5 évre
történő meghosszabbításáról.

2011. március 29.

Egy új törvény adókijátszás elleni intézkedéseket fogad el. A társasági adót 24%-ról 20%-ra
csökkentik.

2011. május 20.

A Fitch „BB+”-ról „B+”-ra rontja Görögország hitelminősítését.
A leminősítés Görögország pénzügyi és strukturális reformprogramjának megvalósításához és a
további adóintézkedések megvalósításának politikai kockázatával kapcsolatos kihívásokat tükrözi.

2011. június 1.

A Moody's a B1-es kategóriából a fizetésképtelen kategóriába (Caa1) minősíti le Görögországot,
mivel egyre valószínűtlenebb, hogy Görögország a korábban bejelentett a költségvetési
konszolidációs terv által meghatározott időkereten belül stabilizálni tudná GDP-arányos
államadósságát”.

2011. június 13.

A Standard and Poor’s is a fizetésképtelen kategóriába minősíti le Görögországot.

2011. június 29.

A nyilvános tüntetések ellenére a görög parlament elfogadja az új költségvetési csomag
intézkedéseit. A törvényt 155 igen és 138 ellenszavazattal elfogadják. Az intézkedések új adókat
(pl. új adók bevezetése olyan személyek esetében, akiknek az éves jövedelme meghaladja a
12 000 eurót), és a munkavállalók bérének csökkentését foglalják magukba.

2011. július 13.

A Fitch lerontja Görögország hitelminősítését „B+”-ról „CCC” -re (fizetésképtelen kategória).
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2011. július 15.

Az EBH nyilvánosságra hozza az Unió-szerte elvégzett stresszteszt eredményeit.

2011. július 25.

A Moody’s hitelminősítő intézet lerontja Görögország hitelminősítését Ca- kategóriára.

2011. augusztus 8.

Az általános részvényindex az 1997 óta legalacsonyabb szintre, 1000 pont alá esik.

2011. augusztus 24.

A Görög Nemzeti Bank aktiválja a sürgősségi likviditási támogatási mechanizmust a görög bankok
támogatása érdekében.

2011. szeptember 2.

Az intézmények ellenőrei felfüggesztik Görögország ötödik felülvizsgálatát, miután késedelmeket
állapítanak meg a középtávú költségvetési terv és a strukturális gazdasági reformok megvalósítása
terén.

2011.
szeptember 27.

A parlament új adóügyi intézkedéseket fogad el (széles adóalapú rendszeres ingatlanadó, a
személyi jövedelemadó mentességi küszöbét 12 000 euróról 5000 euróra csökkentik).

2011. október 20.

A görög kormány a parlament épülete előtti tiltakozások és zavargások közepette átfogó
megszorításokat tartalmazó jogszabálycsomagot fogad el.

2011. október 27.

A befektetők 50%-os adósságleírásban állapodnak meg, amelynek során új hitelre váltják meglévő
kötvényeiket.

2011. október 31.

A görög miniszterelnök bizalmi szavazást hirdet meg és népszavazásra hív fel az uniós
csúcstalálkozón javasolt, a görög adósságot érintő adósságleírási megállapodás jóváhagyása
érdekében.

2011. november 6.

A miniszterelnök lemond.

2011. november 10.

Lucas Papademos lesz Görögország miniszterelnöke és a hárompárti koalíciós kormány vezetője.

2012
2012. február 12.

A parlament tiltakozások közepette fogadja el a költségvetési megszorítások új sorozatát.
A zavargások során több épületet felgyújtanak Athén központjában.

2. kiigazítási
program
2012. március 9.

A görög államadósság szerkezetátalakítása a magánszektor-bevonási program eredményeként
sikeresen megvalósult.

2012. március 14.

Az euróövezet pénzügyminiszterei megállapodnak a Görögországnak szánk második
mentőcsomagról. A megállapodás 53,5%-os leírást tartalmaz a görög államkötvények befektetői
számára.

2012. május 6.

Megtartják a választásokat. Az Új Demokrácia párt megnyeri a választásokat, de csak alacsonyabb
szavazati aránnyal. Mivel egyik párt sem tudott többséget szerezni, júniusra új választásokat írtak
ki.

2012. május 16.

Panagiotis Pikramenos lesz az ideiglenes miniszterelnök.

2012. június 17.

Előrehozott választásokat tartanak. Az Új Demokrácia a szavazatok 29,7%-ával megnyeri a
választásokat, de nem tesz szert parlamenti többségre. Négy nappal később koalíciós kormányt
alakít az Új Demokráciával, a PASOK-kal és a DIMAR-ral. Antonis Samaras, az Új Demokrácia
vezetője lesz Görögország új miniszterelnöke.
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2012. július 27.

A Görög Mezőgazdasági Bank (Agricultural Bank of Greece, ATE) felszámolás alá kerül, és a Piraeus
Bank felvásárolja az összes jó eszközét.

2012. november 5.

A görög parlament költségvetési intézkedések új sorát fogadja el, amelyek ahhoz szükségesek,
hogy Görögország megkapja a nemzetközi mentőcsomag következő részletét. A
társadalombiztosítási járulékokat 1,1 százalékponttal csökkentik.

2012. november 11.

Görögország elfogadja a 2013. évi költségvetést.

2013
2013. január 11.

A görög parlament új adóügyi intézkedéseket fogad el (a társasági adó mértékének növelése 20%ról 26%-ra, a személyi jövedelemadó új reformja megnövelt mentességi küszöbbel, az adómentes
sáv eltörlése az önálló vállalkozók számára, a gyermekek utáni adójóváírások helyettesítése
rászorultságon alapuló ellátásokkal stb.).

2013. február 1.

Az Alpha Bank megvásárolja a Emporiki Bankot a Credit Agricole-tól.

2013. március 25.

Az eurócsoport megállapodást köt Ciprussal, amelynek része egy Ciprus és Görögország közötti
megállapodás a ciprusi bankok görög fiókjainak a Piraeus Bankhoz történő áthelyezéséről.

2013. április 28.

A parlament jóváhagyja 15 000 állami munkahelynek a következő év végéig való megszüntetéséről
szóló törvényt, ideértve 4000 állami munkahely megszüntetését 2013-ban.

2013. június 24.

Antonis Samaras miniszterelnök átalakítja a kabinetjét.

2013. július 17.

A görög parlament új megszorító intézkedéseket hagy jóvá, ideértve egy ezrek elbocsátását és a
köztisztviselők jövedelemcsökkentését célzó tervet.

2014
2014. március 6.

A Görög Nemzeti Bank jelzi a görög banki szektor tőkekövetelményét (6,4 milliárd euró a 2013 és
2016 közötti időszakra az alapforgatókönyv alapján).

2014. április 7.

A görög parlament 3,9 százalékponttal tovább csökkenti a társadalombiztosítási járulékokat.

2014. október 26.

Az EKB közzéteszi 130 európai bankról szóló átfogó értékelésének eredményét.

2014. december 19.

A Görögországnak szánt EFSF-programot két hónappal meghosszabbítják (2015. február. 25-ig).

2014. december 30.

A sikertelen államfőválasztást követően 2015. január 25-én előrehozott választásokat tartanak.

2015
2015. január 25.

Az előrehozott választások a SYRIZA győzelmét hozzák, amely a szavazatok 36,34%-ával, a 300-ból
149 mandátummal nyeri meg a választásokat.

2015. január 27.

Megalakítják a koalíciós kormányt.

2015. február. 4

Az EKB felfüggeszti a görög kötvények hitelbiztosítékként történő elfogadhatóságát.

2015. február 27.

A Görögországnak nyújtott EFSF-program négy hónappal történő következő meghosszabbítása
(2015. június 30-ig)
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2015. június 18.

Az eurócsoport elnöke bejelenti, hogy Görögország előrehaladása nem kielégítő és új
megállapodásra van szükség.

2015. június 22.

A görög kormány új javaslatot nyújt be az eurócsoportnak.

2015. június 26.

A görög népszavazást 2015. július 5-re írják ki.

2015. június 28.

Görögország bezárja bankjait és tőkekorlátozásokat vezet be.

2015. június 30.

Görögország nem fizet vissza az IMF-nek 1,5 milliárd eurót.

2015. július 5.

A görögök 61,3%-a szavaz nemmel az intézmények által az eurócsoport 2015. június 25-én tartott
ülésén benyújtott megállapodástervezetre.

2015. július 6.

A pénzügyminiszter lemond. Euclid Tsakalotos-t nevezik ki pénzügyminiszternek.
Meghosszabbítják a bankok zárvatartását.

2015. július 8.

Görögország hivatalos kérelmet nyújt be az ESM-nek egy harmadik – hitelkeret formáját öltő–
segélyprogramra vonatkozóan adósságszolgálati kötelezettségeinek teljesítése és a pénzügyi
rendszer stabilitásának biztosítása érdekében.

2015. július 13.

IMF nyilatkozat a Görögország által teljesítendő kifizetésekről (456 millió euró). A görög hatóságok
a határidő meghosszabbítását kérik.

2015. július 15.

A görög parlament új adóügyi intézkedéseket fogad el (a társasági adó mértékét 26%-ról 29%-ra
emelik; a 30 000 eurót meghaladó éves jövedelemmel rendelkező magánszemélyek szolidaritási
hozzájárulását megemelik; kibővítik az általános héamérték hatályát). Több miniszter lemond.

2015. július 16.

Az eurócsoport hároméves ESM stabilitási támogatást ítél meg Görögországnak.

2015. július 17.

Kormányátalakítás a hitelmegállapodást elutasító miniszterek cseréje céljából. A Tanács 7 milliárd
euró összegű áthidaló kölcsönt hagy jóvá Görögország számára. Véget ér a bankok zárvatartása.

2015. július 20.

Adósságtörlesztés az IMF-nek, az EKB-nak és a Görög Nemzeti Banknak.

2015. augusztus 19.

Egyetértési megállapodás, amely részletezi a gazdasági reformintézkedéseket és a pénzügyi
segélycsomaggal kapcsolatos elkötelezettséget.

3. kiigazítási
program
2015. augusztus 14.

A parlament jóváhagyja a harmadik mentőcsomagot, hétből öt politikai párt támogatásával.
Az ESM javaslata az első 26 milliárd eurós hitelrészlet feltételeire vonatkozóan a Görögország
számára nyújtott pénzügyi segítségnyújtási konstrukcióról szóló megállapodás keretén belül.

2015. augusztus 19.

Az ESM kormányzótanácsa jóváhagyja a Görögországnak szánt ESM programot. Az egyetértési
megállapodás részletezi a gazdasági reformintézkedéseket és a pénzügyi segélycsomaggal
kapcsolatos kötelezettségvállalásokat.

2015. augusztus 20.

Alexis Tsipras miniszterelnök bejelenti kormánya lemondását és előrehozott választásokat tűz ki
2015. szeptember 20-ra.

2015. augusztus 27.

A legfelsőbb bíróság elnökét nevezik ki ideiglenes miniszterelnökként.
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2015.
szeptember 20.

Görög törvényhozási választások, SYRIZA-ANEL koalíciós kormány alakul.

2015. október 7.

A parlament 155 támogatói és 144 ellenszavazattal bizalmat szavaz a kormánynak.

2015. október 31.

A stressztesztet követően az EKB 14,4 milliárd eurónyi tőkehiányt állapít meg a négy legnagyobb
görög banknál. A Görög Nemzeti Bank szintén 0,7 milliárd eurónyi tőkehiányt állapít meg a
legnagyobb „kevésbé jelentős banknál”.

2015. november 19.

Egy 2 milliárd eurós folyósítási részlet kifizetése érdekében a parlament 153 szavazatos, kis
többséggel előzetes intézkedéseket hagy jóvá.

2015. december 16.

A nem teljesítő hitelek értékesítésére és gondozására vonatkozó 4354/2015. számú törvény
bevezetése.

2016
2016. május 8.

Új nyugdíjreform – a nyereségadót és társadalombiztosítási járulékokat érintő új rendeletek.

2016. május 22.

Számos közvetett adókulcs további növelése. Az általános héamérték 23%-ról 24%-ra nő.

2016. május 23.

Az IMF előzetes adósságfenntarthatósági elemzést végez Görögországra vonatkozóan.

2016. június 9.

A gazdasági kiigazítási program első felülvizsgálata befejeződik – kiadják a megfelelőségi jelentést.

2016. június 16.

Az egyetértési megállapodás első aktualizálásáról szóló megállapodás, az azt kísérő technikai
egyetértési megállapodással.

2016. június 22.

Az EKB ismét engedélyezi a görög kötvények hitelbiztosítékként történő elfogadhatóságát.

2016. december 10.

Szavazás a 2017-es költségvetésről: 152 igen és 146 ellenszavazat.
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II. melléklet
TŐKEKORLÁTOZÁSOK
Görögország a Ciprus által 2013. március végén bevezetett korlátozásokat követően a második olyan
gazdaság, amely 2015. június 28-án korlátozta a tőke szabad áramlását a monetáris unióval
összefüggésben. Számos korábbi, főként az árfolyamstabilitást célzó intézkedéssel szemben (2008
Izland, 2009 Brazília és 2013 India) a görög tőkekorlátozásokat a betétek kiáramlásának
megakadályozása és a hazai pénzügyi stabilitás megóvása érdekében vezették be a politikai
fejlemények és a hazai makrogazdasági kilátások tekintetében rendkívül bizonytalan időszakban.
A második programról folyó tárgyalások meghiúsulása és a népszavazás kihirdetése után az EKB úgy
döntött, hogy nem növeli tovább az általános sürgősségi likviditási támogatás plafonját azon görög
bankok számára, amelyek 2014 októbere óta tartó betétkivonást szenvedtek el (körülbelül 42 milliárd
euró, azaz a magánszektor betéteinek 26%-a áramlott ki nyolc hónap alatt). Ennek következtében a
görög hatóságok banki üzemszünetet rendeltek el és végül tőkekorlátozásokat vezettek be a
betétekre és a külföldi ügyletekre.
A görög bankok három héten keresztül zárva tartottak. Ez alatt az időszak alatt az ügyfelek
bankkártyánként legfeljebb napi 60 eurót vehettek fel. Minden külföldi bankkal végrehajtandó
nyújtott ügyletet előzetesen jóvá kellett hagynia egy kormányzati szervnek. A hitel- és betéti
kártyákkal végzett belföldi tranzakciókat és a Görögországon kívül kibocsátott kártyákkal végrehajtott
készpénzfelvételt azonban nem korlátozták. A 2015. július 12-én tartott euróövezeti csúcstalálkozón
létrejött megállapodás nyitott utat a sürgősségi likviditási támogatás plafonjának megemelése és
végül a görög bankok újbóli megnyitása felé. Számos korlátozáson fokozatosan lazítottak, és az utolsó
módosításokat 2016. júliusában hajtották végre.
A tőkekorlátozások bevezetése a görög háztartások és vállalkozások likviditásának azonnali
beszűkülését okozta, ami recesszióba vetette vissza a görög gazdaságot, megzavarva öt egymást
követő negyedév pozitív növekedését. Azonban a gazdasági tevékenység teljes visszaesése
enyhébbnek bizonyult az intézmények által kezdetben vártnál (a 2015. évi reál-GDP 0,2%-kal
csökkent). Az enyhébb visszaesés számos hazai és külső tényező ( pl. a harmadik programról szóló
megállapodás, jó idegenforgalmi szezon, a bankok feltőkésítése, az olaj árának csökkenése és az euró
leértékelése) hozzájárulásának tudható be. A magánszektor betétei is nagyrészt szintén
stabilizálódtak. Azonban a betétek gyorsabb visszahelyezéséhez a gazdasági hangulat további
jelentős javulására lett volna szükség.
Forrás: Európai Parlament EGOV, Greece’s financial assistance programme (Görögország pénzügyi támogatási programja),
2017. március; Eurobank, One year capital controls in Greece: Impact on the domestic economy and lessons from the
Cypriot experience (Egyéves tőkekorlátozások Görögországban: a belföldi gazdaságra gyakorolt hatás és a ciprusi
tapasztalatból levont tanulságok), 2016. augusztus 1.
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III. melléklet
HIÁNYOSSÁGOK A MEGFELELŐSÉG NYOMON KÖVETÉSE TERÉN
Adózás
Feltétel

Egyetértési
megállapodás
„A parlament jogszabályt fogad el az adóigazgatás 1. program
és -ellenőrzés hatékonyságának javítása érdekében Eredeti egyetértési
megállapodás
és végrehajtja az Európai Bizottság és az IMF
javaslatait. Hatékony projektirányítási
megállapodásokat vezetnek be az adóelkerülés
elleni stratégia végrehajtásának és az adózási
fegyelem helyreállításának céljából…”

„Az adózási fegyelem helyreállítása a következő
módon:…egy újraszervezett, a nagy adófizetőkkel
foglalkozó szervezeti egység, amelyik az
adóbevételekhez legnagyobb mértékben
hozzájáruló befizetők ellenőrzésére összpontosít;”

1. program
Eredeti egyetértési
megállapodás

„A kormány tovább dolgozik egy szabványos
eljárás kidolgozásán az ingatlanok jogi értékének
felülvizsgálata céljából, hogy azok jobban
közelítsenek a piaci árakhoz, amelyeket a
tőkeadóztatás céljából fognak alkalmazni a 2016os költségvetési évre vonatkozólag, valamint
állapotjelentést bocsát ki a munkáról és a pontos
ütemezésről (2013. szeptember).”
Elsődleges intézkedések az adózás területén.

2. program,
3. felülvizsgálat

68 feltétel az adózás területén.
A kiadási hátralékok, az adó-visszatérítések
elkülönítése és az elkülönített alapok folyósítása
érdekében a kormányzati szerveknek a következő
feltételeket kell teljesíteniük a kiadási hátralékok
tekintetében: (i) a kormányzati szerv által
létrehozott teljesen működőképes
kötelezettségvállalási nyilvántartás és (ii) legalább
három havi kötelezettségvállalásról, kifizetésekről
és kiadási hátralékokról (2 hónap az EOPYY
számára) szóló átfogó adatok jelentése; valamint,
a kiadási hátralékok és az adó-visszatérítésekre

Nyomon követés
A feltételt „részben teljesült”
értékeléssel látták el egy másik
feltétellel (az 1. program 2.
felülvizsgálata) együtt, de nem
világos, hogy mi nem teljesült (pl.
nem állt rendelkezésre értékelés az
elfogadott törvényekről,
munkacsoportokról). Az értékelés
indoklása olyan tényekre utal,
amelyeket ez a feltétel nem
tartalmaz.
A feltételt „teljesült” értékeléssel
jelölték (1. program 2.
felülvizsgálata), ám valójában nem
tartották be: az átdolgozott
egyetértési megállapodás új
feltételei tették szükségessé a
végrehajtását.
A feltétel teljesülését nem
értékelték (a 2. program 4.
felülvizsgálata során „nincs adat”
szerepelt a jelentésben).

2. program,
Kezdeti
felülvizsgálat és az
1. felülvizsgálat
2. program,
4. felülvizsgálat

A megfelelőséget nem értékelték

2. program,
2. felülvizsgálat

A határidő leteltéig nem értékelték
a megfelelőséget (2. program 2.
felülvizsgálat) és annak letelte után
nem követték nyomon.

A megfelelőséget nem értékelték
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vonatkozóan: (iii) követelések vizsgálata.”

Ettől függetlenül egy új ingatlanadó-törvényt
fognak elfogadni június végéig a 2014-től kezdődő
időszakra vonatkozóan. Az ingatlanokra vonatkozó
új adózási rendszert, amely össze fog vonni számos
jelenleg különálló törvényt, költségvetéssemlegesre tervezik, és legalább 2,7 milliárd euró
bevételt fog biztosítani.

2. program,
2. felülvizsgálat

A kormány egy olyan adóügyi reformot készít elő,
amelynek célja egyszerűsíteni az adórendszert,
megszüntetni egyes mentességeket és
preferenciális rendszereket, így szélesítve az adók
alapját és lehetővé téve az adókulcsoknak az
adófizetési morál javulásával párhuzamos,
fokozatos csökkentését. Ez a reform a személyi
jövedelemadóhoz és a társasági adóhoz
kapcsolódik. A reformot 2012 decemberében
fogják elfogadni és 2013-ban fog hatályba lépni.

2. program,
1. felülvizsgálat

„A kormány jogszabályt fog elfogadni az új
jövedelemadóról szóló törvény bevezetéséről,
amely egyszerűsíteni fogja a meglévő törvényt,
növelni fogja az átláthatóságot és meg fogja
szünteti a félreérthetőséget, amellett, hogy
könnyebb adminisztrációt tesz lehetővé, ösztönzi
az adójogszabályok betartását, és a ciklus során
stabilabb bevételt biztosít. Az új jövedelemadóról
szóló törvény csökkenti a bevalláshoz kapcsolódó

2. program,
3. felülvizsgálat

Ezt a korábbi intézkedést a
jelentésben „teljesült” értékeléssel
jelölték az 1. program 2.
felülvizsgálata során, de valójában
nem tartották be, mivel az
összevont ingatlanadó (ENFIA) 2013
decemberében került törvényi
elfogadásra (4223. sz.) a harmadik
egyetértési megállapodás kiegészítő
feltétele alapján: „A kormány
2014. évi hatállyal jogszabályt fog
alkotni az ingatlanadó-rendszerről.”
Ezt a feltételt „teljesült” értékeléssel
jelölték a 2. program 2.
felülvizsgálata során, azonban nem
tartották be (a 2013. januári
4110. sz. törvény a személyi
jövedelemadóra vonatkozó
parametrikus változtatásokat
tartalmazott). Egy hasonló feltétellel
egészült ki a következő (második és
harmadik) egyetértési megállapodás
aktualizált változata: „A hatóságok
egy egyesített és egyszerűsített
jövedelemadóról szóló törvényt
fognak elfogadni”.
A jövedelemadóról szóló törvényt
2013. júliusban szavazták meg az
egyetértési megállapodás harmadik
aktualizált változata korábbi
intézkedéseként (4172/2013 számú
törvény).
A feltételt „teljesült” értékeléssel
látták el a 3. felülvizsgálat során (a
4172/2013. sz. törvényt elfogadták).
A törvényt azonban nem ültették át
a gyakorlatba, mert a hatóságoknak
időre volt szükségük a végrehajtási
szabályok elfogadásához.
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követelményeket azon adófizetők számára,
akiknek közvetlenül a fizetésükből vonják le az
adókat és akik befektetési jövedelemben
részesülnek, összevonja az országhatárokon
átnyúló összeolvadásra és átszervezésre vonatkozó
rendelkezéseket, valamint az adókikerülés elleni
rendelkezéseket vezet be a nemzetközi
adókikerülés elleni küzdelem érdekében.
„A hatóságok: ii. bemutatnak egy tervet az
adóhivatalokban történő kézpénzes és csekkel
történő befizetések banki átutalással való
helyettesítésére (2013. július);” (az egyetértési
megállapodás harmadik aktualizált változata,
második program).

2. program
4. felülvizsgálat

2013 júliusáig kellett volna
megvalósulnia, de kilenc hónapos
késedelemmel, 2014 áprilisában
kapott „teljesítve” értékelést (2.
program, 4. felülvizsgálat).

Egyetértési
megállapodás
1. program
Eredeti egyetértési
megállapodás

Nyomon követés

Munkaerő
Feltétel
A szociális partnerekkel tartott egyeztetést
követően a kormány elfogadja a minimálbérre
vonatkozó törvényt, amely a foglalkoztatási
szempontból veszélyeztetett csoportok, például a
fiatalok és a tartós munkanélküliek számára külön
minimálbért állapít meg, és biztosítja a jelenlegi
nominális minimálbérek változatlanságát három
évig.

A fiatal munkavállalók számára
bevezetendő külön minimálbér
követelményét valóban
„teljesítették”. Azonban nincs
bizonyíték a minimálbér három évig
tartó befagyasztására és a tartós
munkanélküliek minimálbérének
bevezetésére. 2010 augusztusában
az első felülvizsgálat alkalmával a
feltételek nem voltak adottak, de
nem ismételték meg és nem
értékelték őket az elkövetkező
egyetértési megállapodás során.
2014-ben a tartós munkanélküliek
minimálbérének bérkiegészítését
csökkentették (április 8-i
4254/2014. sz. törvény), ami nem
tekinthető megfelelőnek a program
minimálbér bevezetésére vonatkozó
követelményeinek betartása
szempontjából.
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A kormány új és különleges vállalati szintű kollektív
szerződések bevezetését segíti elő, ellenőrzi és
értékeli. Biztosítja, hogy
ne legyenek hivatalos vagy hatályban lévő
akadályok a szerződések útjában hogy azok
segítsék a vállalatok piaci feltételekhez való
alkalmazkodását, azzal a céllal, hogy
munkahelyeket teremtsenek és őrizzenek meg,
valamint javítsák a vállalatok versenyképességét
azáltal, hogy egyensúlyba hozzák a vállalati szintű
bérfejlesztést a termelékenység fejlődésével.
Jelentést bocsát rendelkezésre az értékeléséről.
Bármely egyéb ágazati kollektív tárgyalásokról
szóló törvénymódosítás 2011. július vége előtt
kerül elfogadásra.
A kormány felülvizsgálja a minimálbér
rendszerének jelenlegi felépítését, azzal a céllal,
hogy lehetőség szerint egyszerűbbé és
hatékonyabbá tegye azt a foglalkoztatás
ösztönzése és a munkanélküliség leküzdése,
valamint a gazdaság versenyképességének javítása
érdekében.
Üzleti környezet

1. program
5. felülvizsgálat

2. program,
4. felülvizsgálat

A megfelelőségi státusz „részben
teljesítve” értékelést kap, annak
ellenére, hogy a különleges vállalati
szintű kollektív szerződések
alkalmazása elhanyagolható
mértékű volt, az adatok pedig nem
voltak teljes körűek (lásd:
76. bekezdés). Ezenkívül nem
készült jelentés (pedig ez az
egyetértési megállapodás e feltétele
által előírt egyetlen „output”) és
nem kaptunk bizonyítékot arról
sem, hogy azt a későbbi
felülvizsgálatok alkalmával
elkészítették volna.
A 2. program 4. felülvizsgálata során
a jelentésben „nem teljesült”
értékelés szerepel; 2014 áprilisában
hajtották végre, de soha nem került
sor formális
megfelelőségértékelésre.

Exportösztönzés
Feltétel
A kormány az uniós versenyszabályokkal
összhangban lépéseket tesz a köz- és magánszféra
közötti partnerségek megkönnyítésére irányuló
intézkedések elfogadása érdekében.

Egyetértési
megállapodás
1. program,
1. felülvizsgálat

A kormány lépéseket tesz az uniós
versenyszabályokkal összhangban az
exporttámogató politika megerősítése érdekében.

1. program,
3. felülvizsgálat

A nemzeti stratégia kiigazítása érdekében a
kormány mélyreható elemzést végez minden K+F
és innovációs tevékenységre kiterjedően, ideértve
számos operatív programot is.

1. program,
3. felülvizsgálat

Nyomon követés
Nem végeztek
megfelelőségértékelést: A feltétel az
1. felülvizsgálatban ismételten
szerepel, azonban később nem
említik.
A megfelelőségi státusz zavaros,
mivel nem tisztázott, hogy a
„teljesült” státusz csak a befektetési
törvény elfogadására vonatkozik,
vagy az exporttámogató politikát is
magában foglalja.
Az exporttámogatás továbbá 2015.
decemberi határidővel ismét
feltűnik a 3. gazdasági kiigazítási
programban.
A 2016. júniusi egyetértési
megállapodás kiegészítésében a
feltétel teljesülését újból, ezúttal
2016 májusára halasztják el.
Nem teljesült feltétel.
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A kormány egy, a 7. K+F program által
finanszírozott külső tanácsadó testületet hoz létre
annak érdekében, hogy átgondolja, hogyan kell
előmozdítani az innovációt, erősíteni a
közfinanszírozású kutatás és a görög ipar közötti
viszonyt, és a regionális ipari klaszterek fejlődését.

1. program,
3. felülvizsgálat

A megfelelőségi státusz zavaros.
A felülvizsgálat szerint a feltétel
„teljesült” értékelést kapott,
azonban a külső tanácsadó testület
létrehozásának befejezését
kérelmezi. A negyedik program
felülvizsgálatban „nem teljesült”
értékelés szerepelt három feltétel
esetében, ezt is beleértve.
Azonban, a mondat utolsó része
(azaz „a kormányzati előírásoknak
megfelelően”) nem megfelelő
értékelést sugall.

Egyetértési
megállapodás
1. program,
1. felülvizsgálat

Nyomon követés

A pénzügyi ágazat reformja
Feltétel
A magánszektor csődjogi szabályozásának
felülvizsgálata az EKB észrevételéveivel történő
következetesség biztosítása érdekében.
A Görög Nemzeti Bank (BoG) és a kormány
biztosítja a Görög Pénzügyi Stabilitási Alap (GPSA)
teljes működőképességét.

1. program,
2. felülvizsgálat

A BoG a költségvetési konszolidáció érdekében tett 1. program
2. felülvizsgálat
átfogó erőfeszítések fényében csökkenti a
személyzetének díjazását.

Az Európai Bankfelügyeleti Bizottság (CEBS) 2010
júliusában végzett stressztesztjének
eredményének nyomon követésének időpontjában
a teszten elbukott bank ideiglenes
szerkezetátalakítási intézkedéseket hajtott végre a
BoG fokozott felügyelete mellett.
A kormány teljes mértékben támogatja ezt a adott
bankot és gondoskodik arról, hogy az uniós állami
támogatási szabályokkal összhangban megfeleljen
a szerkezetátalakítási terv végrehajtására
vonatkozó követelményeknek, ideértve a
2010.10.1-i benyújtási határidőt.

1. program
2. felülvizsgálat

A feltétel „folyamatban” értékelést
kapott az 1. felülvizsgálat során, de
azután nem történt nyomon követés
és a megfelelőség továbbra is
tisztázatlan.
A határidő lejártakor a feltételt
„részben teljesült” értékeléssel
jelölték a 2. felülvizsgálat során. Az
5. felülvizsgálat során végzett utolsó
értékeléskor személyzeti kérdések
merültek fel. Ez után nem végeztek
el több értékelést, így a
megfelelőségi státusz továbbra is
tisztázatlan.
A feltétel „részben teljesült”
értékelést kapott az 1. egyetértési
megállapodás 2. és 5. felülvizsgálata
során. Ezt a feltételt a 2. egyetértési
megállapodásig tudtuk követni, de
további nyomon követés nem
történt.
Ezért a megfelelőségi státusz
továbbra is tisztázatlan.
A feltétel „részben teljesült /
folyamatban” értékelést kapott a 2.
felülvizsgálat során.
A feltételt nem követték nyomon az
1. egyetértési megállapodás 3.
felülvizsgálata során annak ellenére,
hogy csak „részben teljesült”
értékelést kapott neki és
végrehajtása folyamatban volt.
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A kormány jogszabályt nyújt be, amely minden
bejegyzett bank munkavállalóit a bank
tulajdonviszonyaitól függetlenül ugyanabba a
magánszektorbeli foglalkoztatási jogviszonyba
helyezi.

1. program
4. felülvizsgálat

A bankoknak a műveletek szerkezetátalakítására
irányuló erőfeszítéseinek támogatása érdekében a
kormány lépéseket tesz a jutalomfizetések
korlátozása és az úgynevezett „mérlegszemléletű
prémiumok” vagy hasonló intézkedések
megszüntetése érdekében.
A BoG az előfeltételekre specializálódott
személyzetet áthelyezi a felügyeleti egységhez.
Ezenkívül fontolóra veszi hosszú távú technikai
segítségnyújtás kérését a többi európai felügyeleti
hatóságoktól.

1. program,
5. felülvizsgálat

A BoG arra kéri azokat bankokat, amelyeknek a
tőkebázisa nem teljesítette a szabályozási
követelményeket, hogy tőkeinjekció vagy
szerkezetátalakítás útján tegyék meg a szükséges
intézkedéseket. Amennyiben más helyi
pénzintézetek bevonására van szükség, a BoG
pénzügyi hatásvizsgálatot és a jogi szakvéleményt
fog benyújtani.

1. program
5. felülvizsgálat

1. program,
5. felülvizsgálat

Közigazgatási reform
Feltétel
A kormány elfogad egy törvényt, amely ágazati
kivételek nélkül 5 kilépőre vetítve 1 új
munkavállaló felvételét előíró szabályra korlátozza
a személyzetfelvételt az egész államigazgatásban.
A kormány ennek a szabálynak a fényében készíti
elő a humánerőforrás-gazdálkodási tervet.
A szabály a kormányzati szervek
szerkezetátalakítása keretében az állami
vállalatoktól áthelyezett személyzetre is
vonatkozik.

Egyetértési
megállapodás
1. program
2. felülvizsgálat

A feltételt nem tartották be az 1.
egyetértési megállapodás 4. és 5.
felülvizsgálata során. Ezt követően
nem történt nyomon követés.
Ezért a megfelelőségi státusz
tisztázatlan.
A feltételt nem tartották be a 4. és
5. felülvizsgálatában; nem történt
további nyomon követés.
Ezért a megfelelőségi státusz
tisztázatlan.
A feltételt „részben teljesült”
értékeléssel jelölték az 5.
felülvizsgálatban, de a 2. egyetértési
megállapodásban nem követték
nyomon.
Ezért a megfelelőségi státusz
tisztázatlan.
A feltételnek az 5. felülvizsgálat
során „részben teljesült” értékelést
adtak. Az eljárások hossza és
nehézsége miatt, a
megállapodásban szereplő határidő
nem volt tartható.
Azonban a feltételt nem követték
nyomon a 2. egyetértési
megállapodásban.
Nyomon követés
Bár a feltétel „teljesült” értékelést
kapott, számos olyan alfeltételt
tartalmazott, amelyeket nem
teljesítettek. A program értékelése
nem fedi le megfelelően az összes
alfeltételt. A 3899/2010. sz. törvény
előírja, hogy az államigazgatásban a
2011–13 közötti időszakban történő
munkaerő-felvétel során be kell
tartani az 5 kilépőre vetítve 1 új
felvételt előíró szabálynak.
Mindazonáltal még nem készítettek
átfogó humánerőforrásgazdálkodási tervet.
A munkavállalók fluktuációjára
(belépés, kilépés, áthelyezés)
vonatkozó rendszeres és időszerű
adatok hiánya viszont azt jelenti,
hogy a szabály betartását nem lehet
ellenőrizni.
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A Pénzügyminisztérium a Belügyminisztériummal
együtt a közszektorbeli bérek kifizetése céljából
létrehozza a központi kifizetési hatóságot.

1. program
2. felülvizsgálat

A Pénzügyminiszter a központi kifizetési
hatósággal együttműködve jelentést készít (2011
januárjában hozzák nyilvánosságra) az
államháztartási szervezek által nyújtott
javadalmazás szerkezetéről és szintjeiről, valamint
a foglalkoztatottak számáról és a
foglalkoztatottság dinamikájáról.
A jelentés terveket ismertet a közszektor humán
erőforrásainak elosztására vonatkozóan a 2013-ig
terjedő időszakban.
Tervet fogalmaz meg a képzett személyzet
adóhatósághoz, a GAO-hoz, a munkaügyi
felügyelőséghez, a szabályozó hatósághoz és a
görög versenyhivatalhoz történő
átcsoportosításról.

A feltételekből vett, az ellenőrzés során vizsgált minta alapján.

Ez a feltétel számos alfeltételt
tartalmazott. A program értékelése
nem fedi le eléggé az összes
alfeltételt. A jelentéstervezet
magában foglal egy diagnózist a
közszektor béreiről és a
foglalkoztatási adatokról. Azonban
nem tartalmaz terveket a közszektor
humán erőforrásainak a 2013-ig
terjedő időszakban történő
elosztására vonatkozóan.
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IV. melléklet
ADÓREFORMOK
A rész: Hiányzó adatok
Mező

Megjegyzés

Ingatlanadó

Az ingatlanadóval kapcsolatos adatokat az első program során nem megfelelően részletezték: Az
Európai Bizottság az ellenőrző jelentésekben annak ellenére nem emelt ki problémákat az
ingatlanokra vonatkozó „FAP” vagyonadó behajtásával kapcsolatban, hogy 2011 és 2012 között
lényegében nem hajtották be azokat.

Személyi
jövedelemadó

A jövedelemadó-reformok meghatározásához részletes adathalmazra volt szükség a személyi
jövedelem elosztásáról, de ezek az első program során nem voltak elérhetőek.

Adó-visszatérítési
igények

Az adó-visszatérítési kérelmek nyomon követésére irányuló kérés a második program számára
készült a gazdaság- és pénzügypolitikákról szóló „MEFP” tájékoztató első aktualizált változatában
szerepelt. Nem tisztázott, hogy miért nem volt szükség az adatokra az első program során, hiszen
az adó-visszatérítési kérelmek általában kockázatot jelentenek a segítségnyújtási programokkal
összefüggésben. A második program során következetlenségeket találtak a bejelentett kérelmek
állományváltozásai között.

Adókikerülés

A programok nem biztosítottak az adókikerülés mértékének becsléséhez, illetve a különböző adók
és gazdasági ágazatok terén megfigyelhető, a válságot megelőző időszakban viszonylag magasra
becsült adórés mértékének nyomon követéséhez szükséges rendszeres adatgyűjtést. Nem álltak
rendelkezésre ellenőrzött becslések a be nem jelentett munkavégzésnek a személyi
jövedelemadóra és a társadalombiztosítási járulékok bevételére gyakorolt hatására vonatkozóan.
Hasonlóképpen nem állt rendelkezésre adatelemzés a munkaügyi felügyelőségnek a be nem
jelentett munkavégzés területén nyújtott teljesítményére vonatkozóan.

Adótartozások

Az adótartozásokat a második programtól kezdődően követték nyomon, de a mutatókat kezdettől
fogva nem határozták meg egyértelműen. Az adatok és a célértékek csak az adótartozások
behajtására vonatkoztak, míg az adótartozás-állományt nem határozták meg, nem kísérték
figyelemmel és az nem kezelték kiemelt figyelemmel. Ez nem állt összhangban azzal a ténnyel,
hogy az adótartozások a két program során folyamatosan emelkedtek.
Emellett a programok során nem kísérték figyelemmel a társadalombiztosítási tartozásokat.

Adóigazgatási
teljesítménymutatók

Az első program során nem határoztak meg adóhatósági teljesítménymutatókat.
A teljesítménymutatókat (mint pl. az adóhatósági ellenőrzések száma) a második program alatt
vezették be, de csak az adóhatóságra vonatkozóan, ezért ezek nem vonatkoztak a
társadalombiztosítási alapokra. Az OECD közzétett adóigazgatási hatékonysági mutatókat
(„Adóigazgatás 2015”), de ezek között nem álltak rendelkezésre Görögországra vonatkozó adatok
(pl. kiadási és személyzettel kapcsolatos arányszámok, behajtási költségekre vonatkozó arányok, a
bérköltségnek az igazgatási költségekhez viszonyított aránya, a személyi állomány
cserélődése/fluktuációs arány stb.). A program során az Európai Bizottság nem követett
nyomon/gyűjtött mutatókat az adóigazgatásra vagy a társadalombiztosítási alapokra vonatkozóan.
Az adóhatóságok által a második program támogatásával bevezetett fő teljesítménymutatókat
nem hangolták össze ezekkel a mutatókkal.

B rész: Az adópolitika instabilitása
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Az átlátható, egyszerű és stabil adórendszert általában a befektetések ösztönzésének fontos
eszközének tekintik. Az adópolitika instabilitása Görögország valamennyi fő adónemére hatással volt: a
héamértékek alkalmazási körét több alkalommal módosították, majd ezeket a módosításokat hatályon
kívül helyezték (lásd: 1. táblázat), változott a társasági adókulcs, az ingatlanok és a befektetések
adózása, valamint a munkavállalók és az önálló vállalkozók tevékenységet folytatók adózása is. A
társasági adókulcsot például 2010-ben 25%-ról 24% -ra csökkentették, azután 2011-ben 20% -ra, majd
2013-ben 26%-ra és végül 2015-ben 29%-ra növelték. Az OECD és az Európai Bizottság adatai szintén
azt mutatják, hogy a munkavállalók bérjövedelmét terhelő adóék 2012-ig növekedett, majd 2015-ben a
2009-es szintre tért vissza, a munkaerőpiac szempontjából nem indokolt gazdasági célokkal.
Elsősorban a társadalombiztosítási járulékokat és az adómentes személyi jövedelem összeghatárát
emelték, majd csökkentették.
Az adópolitika instabilitása az adóköteles jövedelem meghatározásárát, a számvitelt, adóellenőrzést és
bírságokat stb. érintő reformoknak is betudható. Például az első program a személyi
jövedelemforrások egységes adóügyi kezelését hirdette meg, de a második program az ellenkező
irányba mozdult el. Az adóigazgatási eljárásokban és a számviteli törvénykönyvben is eszközöltek
változtatásokat az első és második program során. A jövedelemadóról szóló korábbi törvényt
(2238/1994. sz. törvény) 34 módosító jogszabályban 425 alkalommal módosították a programok során
(2010–2014). 2013-ban történő elfogadásakor a jövedelemadóról szóló új törvény (4172/2016. sz.
törvény) nem helyezte hatályon kívül az előző adótörvényt, ami ideiglenes jogi bizonytalanságot
okozott az adófizetők körében. Az új jövedelemadóról szóló törvény elfogadása az egyetértési
megállapodás követelménye volt. Ezt szintén 2013 és 2014 között 20 jogszabályban 111 alkalommal
módosították.
A 2015–2016-os globális versenyképességi jelentésben az adózás beruházásösztönző intézkedésekre
gyakorolt hatása tekintetében Görögországot 140 ország közül a 136. helyre rangsorolták.
1. táblázat. Főbb héamérték-változások (2010–2015)
A végrehajtás
időpontja
2010. március 15.

Változás
A héamértékek 19%-ról, 9%-ról és 4,5%-ról 21%-ra, 10%-ra és 5%-ra nőttek. Egyes
szigetek esetében az adókulcs 3%-ról, 6%-ról és 13%-ról 4%-ra, 7%-ra és 15%-ra nőtt.
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2010. július 1.

A héamértékek 23%-ra, 11%-ra és 5,5%-ra nőttek. A magánszektor által nyújtott tárgyi
adómentes jogi, magán egészségbiztosítási és kulturális szolgáltatások általános
héamérték alá kerültek be. Egyes szigetek esetében az adókulcs 4%-ra, 8%-ra és 16%-ra
nőtt.

2011. január 1.

A csökkentett héamértékek újra 13%-ra és 6,5%-ra nőttek. A szállodai szálláshelyek és a
gyógyszerek adókulcsa 13%-ról 6,5%-ra változott (ez visszalépést jelentett az általános
héamérték-alap kiszélesítési célja tekintetében).

2011.
szeptember 1.

Az alkoholmentes italok, éttermek, kávézók, elvitelre szánt ételek, valamint a
szupermarketek kész ételeinek adókulcsa 13%-ról 23%-ra nőtt.

2013. augusztus 1.

Az alkoholmentes italok, éttermek, kávézók, elvitelre szánt ételek, valamint a
szupermarketek kész ételeinek adókulcsa 23%-ról 13%-ra csökkent (ez az előző
intézkedés visszafordítása volt).

2015. július 20.

Az alkoholmentes italok, éttermek, kávézók, elvitelre szánt ételek, valamint a
szupermarketek kész ételeinek adókulcsa 13%-ról 23%-ra nőtt (ez magában foglalta az
előző intézkedés visszafordítását).

2015. október 1.

A szállodai szálláshelyek adókulcsa 6,5%-ról 13%-ra nőtt (ez egy korábbi
intézkedés visszafordítása volt). Egyes szigetek adókulcsait a kontinentális területek
adókulcsához igazították.

C rész: Példák irreális határidőkre
Feltétel

Megjegyzés

„A kormány megszünteti az adóhivatalokban
történő készpénzes és csekkel történő
befizetéseket és banki átutalással váltja ki
ezeket annak érdekében, hogy a személyzet a
felszabaduló időben nagyobb hozzáadott
értékű tevékenységekre (ellenőrzések,
adóbehajtás és az adófizetőknek nyújtott
tanácsadás) összpontosíthasson; [2012
második negyedéve]” (eredeti egyetértési
megállapodás, második program).

Az informatikai projekt nem tudta reálisan tartani a három hónapos
célkitűzést. A határidőt az első egyetértési megállapodás aktualizált
változatában (2012.decemberig) és a második egyetértési megállapodás
aktualizált változatában (2013. júniusig) meghosszabbították. Az
egyetértési megállapodás harmadik, aktualizált változatában a feltételt
a szükséges elektronikus megoldások bevezetésére irányuló terv
elkészítésének követelményeként tüntették fel. A projekt 2014 végéig
nem valósult meg.

„A kormány folytatja az adóhivatalok
központosítását és összevonását; 2012. év
végéig 200 nem hatékony helyi adóhivatalt
zárnak be” (eredeti egyetértési megállapodás,
második program).

A határidőt többször meghosszabbították: 2012. év végétől 2013.
júliusáig (első egyetértési megállapodás aktuális változata), majd 2013.
szeptemberéig (második egyetértési megállapodás aktuális változata). A
feltétel végül 2013. szeptemberében teljesült. A projektet nem
készítették elő megfelelőképpen (a célzott adóhivatalok száma az
eredeti feltételek mellett 90-ről 140, majd végül 120-ra változott), ami a
késedelmekre is magyarázatot ad

„A parlament jogszabályt fogad el az
adóigazgatás és -ellenőrzés hatékonyságának
javítása érdekében, végrehajtva az Európai
Bizottság és az IMF javaslatait” (eredeti
egyetértési megállapodás, első program).

Ezt a feltételt az IMF 2010. májusi adóhatóságra vonatkozó technikai
segítségnyújtási küldetésének javaslataira alapozták. A feltételt azonban
nem megfelelő módon vezették le a javaslatokból: a javasolt rövid távú
terv 12–18 hónapos végrehajtási időkerettel rendelkezett, míg a feltétel
végrehajtására csupán 3–4 hónapos irreális időkeret állt rendelkezésre.
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D rész: A programok számszerűsített mutatói az adóigazgatásra vonatkozóan
2011.
dec.
Az előző év végén fennálló adótartozások behajtása
(millió euró)
Az adott évben felhalmozódott új tartozások behajtási
aránya
Kiemelt adózók újfajta, teljes körű ellenőrzése
Kiemelt adózók újfajta, alkalmi ellenőrzése
Kiemelt adózók újfajta, teljes körű ellenőrzéséből
származó, az adott évre becsült adóbevételre vonatkozó
behajtás arány
Kiemelt adózók újfajta alkalmi ellenőrzéséből származó
az adott évre becsült adóbevételre vonatkozó behajtási
arány
Az önálló tevékenységet folytató és a nagy vagyonnal
rendelkező magánszemélyek kockázatalapú újfajta
ellenőrzése
Az önálló tevékenységet folytató és nagy vagyonnal
rendelkező magánszemélyek újfajta ellenőrzéséből
származó, az adott évre becsült adóbevételre vonatkozó
behajtási arány
Az adóbehajtási irodák vezetőinek vagyonellenőrzése
Az adóellenőrök vagyonellenőrzése

2012.
dec.

2013.
dec.

2014.
dec.

2015.
dec.

946

1099

1518

1561

1641

44

11%
76
271

19%
324
590

15%
411
446

17%
409
105

65%

55%

11%

13%

49%

55%

29%

72%

444

454

693

488

78%

22%
54
72

26%
104
108

15%
52
74

404

Forrás: A technikai egyetértési megállapodáshoz kapcsolódó jelentések és az állami bevételekért felelős államtitkárság
tevékenységeiről készített 2014. évi és 2015. évi jelentések.
Célkitűzés teljesült

Célkitűzés nem teljesült

Nem tűztek ki célt
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V. melléklet
A FINANSZÍROZÁSI HIÁNY KISZÁMÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MÓDSZER ALAKULÁSA
Első program
Hiányosságok
Az eredeti számítás során
figyelmen kívül hagyott
elemek:
- külső hiány,
- rendkívüli tartalékalap,
- állami garanciákhoz
köthető kockázatok
(csak az elsődleges
egyenlegre vonatkozó
előrejelzésen keresztül,
közvetetten veszik
figyelembe).

Második program
Változás

2011 júliusától az Európai
Bizottság további új
összetevőket vesz
figyelembe az
államháztartás
finanszírozási
szükségleteinek
kiszámításába:
- a költségvetés
pénzforgalmi szempontú
hiányának kiigazítása,
- készpénztartalék,
- hátralékok rendezése.

Hiányosságok
A finanszírozásihiányszámítások a
közszférabeli hitelezők
szerepvállalási
programjának három
eleme közül csak kettőt
vettek figyelembe (a
görög hitelkeret
kamatfelárának
csökkentését és az
euróövezet központi
bankjainak
kötelezettségvállalását
arra, hogy az általuk
tartott görög
kötvényekből származó
hozamot továbbadják
Görögországnak).
A finanszírozásihiányszámítások nem vették
figyelembe az értékpapírpiaci programból
származó nyereség
visszatérítéséről hozott
döntést.

A
programdokumentumban
bemutatott finanszírozási
feltételek (lejáratok) és a
finanszírozási hiány
számítás közötti
ellentmondások.

A számítás nem az
államháztartás bruttó
adósságán alapult ( a
gazdálkodó alegységek
nem megfelelő
figyelembevétele).

A program keretében
elkészített
finanszírozásihiányszámítások nem
tartalmaztak az egyes
finanszírozási
eszközöknek az átfogó
támogatásokhoz való
hozzájárulása szerinti
lebontást.

Változás
Figyelembe vett új
elemek:
- Tőkehozzájárulás
fizetése az ESM
számára,
- Rövid távú
adósságcsökkentés
(hivatalos
pénzeszközökkel),
- A magánszektorbevonási program
finanszírozása
(készpénz és
elhatárolások),
- A finanszírozás
szempontjából a
közszférabeli hitelezők
további szerepvállalási
programjából származó
források.

Az állami tulajdonú
vállalatok adósságát
összevonták az
államháztartás
adósságállományával.

A költségvetés
pénzforgalmi szempontú
egyenlegének az
elsődleges költségvetési
hiányt és a
kamatkifizetéseket

20
bemutató lebontása.
Az – eredményszemléletű
– ESA hiányra való
támaszkodás.

Kiigazítás a
finanszírozásihiányszámítás szempontjából
megfelelőbb
pénzforgalmi szemléletű
hiányra.
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VI. melléklet
A MAKROGAZDASÁGI ELŐREJELZÉSEK PONTOSSÁGA
2010
Tény
leges
%

GDP

Magánfogyaszt
ás

Állami
fogyasztás

Befektetések

Kivitel

1.
gazd
asági
kiiga
zítási
prog
ram
2.
gazd
asági
kiiga
zítási
prog
ram
1.
gazd
asági
kiiga
zítási
prog
ram
2.
gazd
asági
kiiga
zítási
prog
ram
1.
gazd
asági
kiiga
zítási
prog
ram
2.
gazd
asági
kiiga
zítási
prog
ram
1.
gazd
asági
kiiga
zítási
prog
ram
2.
gazd
asági
kiiga
zítási
prog
ram
1.
gazd

2011

Becs
ült %

Kül.
sz.p.

-4.0

-1,5

-5.5

2012

Becs
ült %

Kül.

-2,6

-6,5

-9,1

-3,8

-2,7

-6,5

-4,5

4,0

-4,2

-5,2

-8,0

-12,0

-19,3

1,0

3,4

-7,0

0,0

Kül.
sz.p.

1.1

-8,4

-13,5

-6,1

1.2

2014

Becs
ült %

Kül.
sz.p.

2,1

-5,3

Tény
leges
%

Becs
ült %

Kül.
sz.p.

2,1

-1,4

0,7

-4,7

-2,6

0,0

-3,2

2,5

-1,8

1,0

-9,0

1.1

-3,4

1.2

-0,7

-2,3

0,5

-5,7

-2,3

-1,1

-1,2

0,9

-0,4

-6,0

0

-1,0

-5,5

0,0

-2,6

-6,5

-2,6

-11

5,0

-9,5

3,0

-4,7

2,1

-2,6

-20,9

1.1

-10,5

1.2

-4,0

10,3

-13,1

6,7

0,8

-23,5

6,1

Tény
leges
%

-3,2

-6,0

-20,5

1,5

2013

Becs
ült %

-8,0

-7,0

-7,3

Tény
leges
%

-7,3

-9,7

-8,2

4,9

Tény
leges
%

-9,4

-6,2

-17,3

5,7

-4,5

2.2

-2,8

6,9

-16,3

7,3

-5,1

7,5
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Behozatal

HICP

GDP-deflátor

Munkanélküliség
(a nemzeti
számlák adatai)

asági
kiiga
zítási
prog
ram
2.
gazd
asági
kiiga
zítási
prog
ram
1.
gazd
asági
kiiga
zítási
prog
ram
2.
gazd
asági
kiiga
zítási
prog
ram
1.
gazd
asági
kiiga
zítási
prog
ram
2.
gazd
asági
kiiga
zítási
prog
ram
1.
gazd
asági
kiiga
zítási
prog
ram
2.
gazd
asági
kiiga
zítási
prog
ram
1.
gazd
asági
kiiga
zítási
prog
ram
2.
gazd
asági
kiiga
zítási
prog
ram

-10,3

6,9

-3,4

-2,8

-9,4

1,9

2,8

4,7

-0,4

-0,5

0,7

3,5

-0,5

0

-3,3

7,0

0,5

-1,5

-7,6

1,5

-3,4

2.1

5,6

-1,9

1.3

2,0

7,7

-5,1

-4,0

0,0

-1,9

2,4

5,3

1.2

-0,2

0,7

-1,6

0,9

-2,3

-0,9

-1,4

-0,5

1,5

-0,3

-0,6

0,1

-1,5

1,0

-1,4

0,7

-3,2

1,0

-3,2

-0,4

14,7

16,7

5,5

1,0

0,8

12,0

-2,0

-9,1

3.1

1,2

12,0

-6,6

3.2

-2,5

-2,2

-0,7

0,3

-0,4

-2,1

0,0

-2,2

15,2

7,8

14,8

11,1

14,1

10,8

16,7

8,2

23,0

25,9

17,9

5,1

24,9

17,8

8,1
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Zöld adatok: kedvező eltérések (az előrejelzések és a tényleges adatok között).
Piros adatok: kedvezőtlen eltérések (az előrejelzések és a tényleges adatok között).
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VII. melléklet
KÉSEDELMET SZENVEDŐ VAGY NEM TELJESÜLT FELTÉTELEK
Munkaerőpiac
Az egyetértési
megállapodás
végleges
értékelése
1. program
3. felülvizsgálat

Megfelelőségi státusz

A kormány jogszabályokat fogad
el a határozott idejű szerződések
szélesebb körű alkalmazása
útjában álló akadályok
megszüntetése érdekében.

1. program
5. felülvizsgálat

A feltételt a határidő lejártáig nem tartották be (az
első program 3. felülvizsgálata) A feltétel
módosítását követően, a feltételt 10 hónapos
késedelemmel teljesítettnek értékelték az 1.
program 5. felülvizsgálatában).

A kormány
módosítja a jelenlegi
jogszabályokat
(3846/2010. sz. törvény) a
rugalmasabban munkaidőgazdálkodás érdekében […].

1. program
5. felülvizsgálat

A feltételt a határidő lejártáig nem tartották be (az
első program 3. felülvizsgálata). A feltétel
módosítását követően, a feltételt 10 hónapos
késedelemmel értékelték teljesítettnek az 1.
program 5. felülvizsgálatában).

A kormány módosítja a
1876/1990. sz. törvényt (11.2. és
11.3. cikkek) és megszünteti az
ágazati és a szakmai
megállapodások kiterjesztését a
tárgyalásokon nem képviselt
felekre.
A kormány egyszerűsíti a vállalati
szintű szakszervezetek
létrehozásának folyamatát.

2. program
Eredeti
egyetértési
megállapodás

A feltételt a határidőig nem tartották be (az első
program 3. felülvizsgálata) A feltétel módosítását
követően a feltételt 18 hónapos késedelemmel
értékelték teljesítettnek a második programban.

2. program
Eredeti
egyetértési
megállapodás

A határidő lejártakor „folyamatban” értékelést
kapott (1. program, 4. felülvizsgálat). 12 hónapos
késedelemmel értékelték teljesítettnek a „személyi
egyesülések” létrehozása által (2. program).

A kormány szociális partnerekkel
fog együttműködni egy nemzeti
szintű bérszabályozási rendszer
reformjának megalkotásán (…)
A javaslat célja a nemzeti
általános kollektív szerződésben
meghatározott bérszint felváltása
egy, a kormány által hozott
jogszabályban meghatározott
minimálbérrel.

2. program
4. felülvizsgálat

A határidő lejártakor „folyamatban/megkezdett”
értékelést kapott (2. program, 1. felülvizsgálat). A
feltételt számos törvény elfogadásával 21 hónapos
késedelemmel hajtották végre (2014. április).

Feltétel

A béralkuról, a munkaidő
rugalmasságáról és a
foglalkoztatás védelmére
vonatkozó jogszabályokról szóló
feltételek.

Az első értékelés alkalmával a reformok részben
késedelmet szenvedtek (1. program, 2.
felülvizsgálat). Részteljesítés a 3. felülvizsgálat
alkalmával három vagy öt hónapos késedelemmel. A
későbbi felülvizsgálatban említett, nem teljesített
alfeltételek.
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Üzleti környezet
Exportösztönzés
Feltétel
A kormány lépéseket tesz az
uniós versenyszabályokkal
összhangban:

Az egyetértési
megállapodás
végleges
értékelése

Megfelelőségi státusz

a közvetlen külföldi
befektetéseknek és a stratégiai
ágazatokban (zöld iparágak, IKT
stb.) történő innovációba való
beruházásoknak a befektetési
törvény felülvizsgálata általi
könnyítése érdekében,
a jelentős külföldi közvetlen
befektetések ügyintézésének
felgyorsítása érdekében
A nemzeti stratégia kiigazítása
érdekében a kormány
mélyreható elemzést végez
minden K+F és innovációs
tevékenységre kiterjedően,
ideértve számos operatív
programot is.

1. program
3. felülvizsgálat

A feltétel az 1. program 3. felülvizsgálatakor
teljesült, a megfelelés 4 hónapos késedelmet
szenvedett.

1. program
2. felülvizsgálat

A feltétel az 1. program 2. felülvizsgálatakor
teljesült, a megfelelés 2 hónapos késedelmet
szenvedett.
A feltétel sem a határidőig (1. program 3.
felülvizsgálat), sem a 4. felülvizsgálat során nem
teljesült.
Az 5. felülvizsgálatban feltüntetett értékelés: „még
nem alkalmazható”

A kormány megszünteti azt az
előírást, amelynek értelmében az
exportőrnek az illetékes
kereskedelmi kamaránál kell
regisztrálnia a származási
bizonyítvány megszerzéséhez.
A kormány tervet mutat be a
„Vállalkozásbarát Görögország”
megteremtése céljából az üzleti
tevékenységeket, befektetéseket
és innovációt érintő 30
fennmaradó korlátozás leküzdése
érdekében. A terv azonosítja az
innováció és a vállalkozás útjában
álló akadályokat – a
cégalapítástól kezdve a
cégfelszámolásig – és megfelelő
korrekciós intézkedéseket mutat
be.

2. program
1. felülvizsgálat

2. program
1. felülvizsgálat

2. program
1. felülvizsgálat

A 2. programban feltüntetett értékelés:
„folyamatban”
„teljesült” a 2. program 1. felülvizsgálatában, 2 éves
késedelemmel.
A határidő lejártakor a jelentésben „folyamatban”
értékelés szerepelt (1. program, 5. felülvizsgálat). 1
éves késedelemmel „teljesítve” értékelést kapott a
2. program 1. felülvizsgálatában.
A határidő lejártakor „részben teljesült” (1. program
5. felülvizsgálat). 1 éves késedelemmel „teljesítve”
értékelést kapott a 2. program 1. felülvizsgálatában.

A korlátozott szakmák liberalizációja és a szolgáltatási irányelv végrehajtása
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Ellenőrzést indítottak annak
értékelése céljából, hogy az
ügyvédek és a mérnökök által
fizetendő, a szakmai szervezetek
működési költségeit fedez
hozzájárulások mennyire
ésszerűek, arányosak és jogosak.
A kormány jogszabályokat vezet
be a következőkre vonatkozóan:
- a szakmai testületek működése
terén való átláthatóság
megerősítése a szakmai
szervezetek weboldalán történő
közzététel útján
- az összeegyeztethetetlenségre
vonatkozó szabályok és az
irányítótestület tagjait érintő
összeférhetetlenség esetei
A kormány jogszabályt fogad el a
korlátozott szakmák (ideértve a
jogi szakmát) megnyitására és a
reklámokra vonatkozó hatályos
tilalom feloldására.
A kormány biztosítja a szakmai
képesítésről és az Európai
Bíróság döntésének való
megfelelősségről szóló uniós
szabályok hatékony
végrehajtását (…)
A szolgáltatási irányelv alapján a
kormány véglegesíti a meglévő
ágazati jogszabályok
felülvizsgálatát, és listát nyújt be
a korlátozásokról, amelyeket
ennek eredményeként eltörölnek
vagy módosítanak.
A kormány gondoskodik arról,
hogy az egyablakos ügyintézési
pont különbséget tegyen a
Görögországban bejegyzett
szolgáltatókra alkalmazható
eljárások és a határon átnyúló
szolgáltatók között (főként a
szabályozott szakmák esetén).
A kormány szintén gondoskodik
arról, hogy az elektronikus
egyablakos ügyintézési pont
felhasználóbarát internetes
portállal működjön, amellyel
elektronikus módon lehet
általános eljárásokat bonyolítani

2. program
1. felülvizsgálat

A határidő lejártakor „részben teljesült” (1. program
5. felülvizsgálat). 1 éves késedelemmel „teljesítve”
értékelést kapott a 2. program 1. felülvizsgálatában.

2. program
2. felülvizsgálat

A jogszabály a határidő lejártakor „részben teljesült”
értékelést kapott (2. program 1. felülvizsgálat). 9
hónapos késedelemmel „teljesítve” értékelést
kapott a 2. program 2. felülvizsgálatában.

2. program
3. felülvizsgálat

2 éves késedelemmel „teljesítve” értékelést kapott a
3. program 2. felülvizsgálata során.

2. program
2. felülvizsgálat

A végrehajtás a határidő lejártakor „részben
teljesült„ értékelést kapott (1. program 3.
felülvizsgálat). 29 hónapos késedelemmel
„teljesítve” értékelést kapott a 2. program 2.
felülvizsgálatában.

1. program
3. felülvizsgálat

A határidő lejártakor „ teljesült” értékeléssel jelölték
(1. program 3. felülvizsgálata), de a jelentésből
kitűnik, hogy bizonyos szakpolitikai területeket nem
érintettek. A késedelmet 6 hónapnál többre
becsülik.

2. program
1. felülvizsgálat

A jelentésben a határidő lejártakor „folyamatban”
értékelés szerepel (1. program, 3. felülvizsgálat). 2
éves késedelemmel „teljesítve” értékelést kapott a
2. program 1. felülvizsgálatában.

2. program
3. felülvizsgálat

A feltételek a jelentés szerint a határidő lejártakor
„nem teljesültek” (1. program 2. felülvizsgálata),
majd ezeket később átfogalmaztak és több részre
osztottak fel. 33 hónapos késedelemmel „teljesítve”
értékelést kapott a 3. program 2. felülvizsgálata
során.
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a szükséges online elérhető
űrlapok segítségével és amely a
2009/767/EK bizottsági
határozatnak megfelelően
felismeri az elektronikus aláírást.
A kormány: megfelelő
kapcsolatot biztosít az
egyablakos ügyintézési pontok és
egyéb illetékes hatóságok között
(ideértve a szakmai
szervezeteket);
A kormány jogszabályt fogad el a
2010 negyedik negyedévében
meghatározott kiemelt
szolgáltatási ágazatok korlátozott
számára vonatkozóan. A kiemelt
szolgáltatási ágazatok korlátozott
számára vonatkozóan a kormány
menetrendet határoz meg az
ágazati jogszabályok 2011
negyedik negyedéve végéig
történő elfogadására, ami teljes
megfelelőséget biztosít majd a
szolgáltatási irányelv
követelményeire vonatkozólag.
Az egyablakos ügyintézési pont
teljesen működőképes, és a
szolgáltatási irányelv hatálya alá
tartozó valamennyi ágazatban
lehetőség van elektronikus
ügyintézésre.

1. program
3. felülvizsgálat

A jelentésben a határidő lejártakor „folyamatban”
értékelés szerepelt (1. program, 3. felülvizsgálat).
2013. szeptember 5-i dátummal „teljesítve”
értékelés kapott a 2. program 4. felülvizsgálata
során.

2. program
Eredeti
egyetértési
megállapodás

A „folyamatban” értékelést kapta az 1. program 5.
felülvizsgálata során, amelyet több módosítás
követett a 3. és 4. felülvizsgálatok során.
A megfelelőséget 2012 márciusában, 9 hónapos
késedelemmel teljesítették.

2. program
3. felülvizsgálat

A határidő lejártáig „nem teljesült” (1. program, 5.
felülvizsgálat).
A 2. program 3. felülvizsgálata során a feltételt
három részre osztották, amelyek során a
jelentésben szintén „nem teljesült” értékelés
szerepelt.
„Teljes mértékben megvalósult” értékelést kapott 2
év és 3 hónapos késedelemmel.

Végleges
egyetértési
megállapodási
értékelés
1. program
5. felülvizsgálat

Megfelelőségi státusz

A pénzügyi ágazat reformja
Feltétel

A Görög Nemzeti Bank (BoG) fel
fogja kérni azokat bankokat,
amelyeknek a tőkebázisa nem
teljesítette a szabályozási
követelményeket, hogy
tőkeinjekció vagy
szerkezetátalakítás által tegyék
meg a megfelelő lépéseket.
Amennyiben más helyi pénzügyi
intézetek bevonására van
szükség, a Görög Nemzeti Bank
be fogja nyújtani a pénzügyi

Az eljárás hosszúsága összetettsége miatt a jelentés
szerint „részben teljesült” értékelést kapott.
A feltételt nem követték nyomon a második
egyetértési megállapodás során.
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hatásvizsgálatot és a jogi
véleményt.
A Görög Nemzeti Bank és a
Görög Pénzügyi Stabilitási Alap
(GPSA) egyetértési
megállapodást kötnek az
együttműködésük megerősítése
érdekében, ideértve a megfelelő
felügyeleti információk
megosztását is.
A Görög Nemzeti Bank egy
megvalósítási terv kidolgozását
határozza el, amely felvázolja a
behajtások és a célkitűzések
meghatározásának javítását a
fejlett eszközök hatékony
kihasználásának biztosítása
érdekében.
A kormány elkötelezi magát a
következők mellett:
Fogalommeghatározást fogad el
az
„elfogadható megélhetési
költségek” és az „együttműködő
hitelfelvevők” meghatározására,
iránymutatást nyújtva az
igazságszolgáltatás és a bankok
számára a veszélyeztetett
háztartások védelme érdekében.
Továbbra is szorosan
figyelemmel kíséri a háztartások,
kkv-k és nagyvállalatok
problémás adósságainak
szanálását.
A kormány elkötelezett a
fizetésképtelenségi rendszerek
reformjára épülő jelentős
eredmények mellett,
amelyek érdekében a következő
lépéseket tette: i.
munkacsoportot hozott létre az
háztartások, kkv-k és
nagyvállalatok hatékony
adósságrendezésének javítására
irányuló új módszerek
meghatározása érdekében. ii.
Ebből a célból az Európai
Bizottság, az EKB és az IMF
munkatársaival történő
konzultáció során a kormány be
fogja azonosítani a fő

2. program
Eredeti
egyetértési
megállapodás

A határidő lejártakor „részben teljesült” értékelést
kapott (1. program, 5. felülvizsgálat). A feltételt 9
hónapos késedelemmel, a második egyetértési
megállapodás során teljesítették.

2. program
4. felülvizsgálat

A jelentésben a „nem teljesült, függőben” értékelés
szerepelt. Nem végeztek több értékelést, mert a 2.
program véget ért. A feltételt szabadon lehetett
értelmezni.

2. program
4. felülvizsgálat

A jelentésben a „nem teljesült, függőben” értékelés
szerepelt. Nem végeztek több értékelést, mert a 2.
program véget ért.

2. program
4. felülvizsgálat

A jelentésben a „nem teljesült” értékelés szerepelt.
Nem végeztek több értékelést, mert a 2. program
véget ért.

2. program
4. felülvizsgálat

Az ii. és iii. pontok tekintetében: a jelentésben „nem
teljesült, függőben” értékelés szerepel. Nem
végeztek további értékelést, mert a 2. program
véget ért.
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akadályokat és (iii) a kormány
elkötelezett amellett, hogy
technikai segítségnyújtás
igénybevétele mellett konkrét
lépéseket legyen az ezen a
területen elérendő fejlődés
érdekében.
A bankokkal és az Európai
Bizottság, az EKB és az IMF
munkatársaival folyatott
konzultációt követően a Görög
Nemzeti Bank egy határidőhöz
kötött ütemtervet ad ki a bankok
számára annak érdekében, hogy
a bankok a problémás
hitelműveletek felülvizsgálatán
alapuló szabványprotokollok
használatával segítsék elő a
hitelfelvevők hátralékainak
rendezését. Ezek (a gazdaság- és
pénzügypolitikáról szóló
tájékoztatóval összhangban)
értékelési eljárásokat, műveletvégrehajtási szabályokat,
meghatározott határidőket és
hitelfelmondási stratégiákat
tartalmaznak.
Közigazgatás
Feltétel

A kormány a minőségi
jogalkotásra vonatkozó éves
tervet nyújt be (a 4048/2012. sz.
törvény 15. cikkével
összhangban) a jogszabályok
egyszerűsítésére (többek között
kodifikációval) és a felesleges
szabályozások megszüntetésére
irányuló, mérhető célokkal.
(2013. december)
A hatóságok legalább 12 500
alkalmazottat helyeznek át
[ebbe] a rendszerbe (…) és 75
százalékra csökkentik a bérüket.
A hatóságok negyedéves
minimális célokat állítanak fel a
2014. évi mobilitási rendszer
számára.

2. program
4. felülvizsgálat

A jelentésben a „nem teljesült, függőben” értékelés
szerepelt. Nem végeztek további értékelést, mert a
2. program véget ért.

Az egyetértési
megállapodás
végleges
értékelése
2. program
4. felülvizsgálat

Megfelelőségi státusz

2. program
4. felülvizsgálat

Nem teljesült, függőben. Nem végeztek további
értékelést, mert a 2. program véget ért.

2. program
4. felülvizsgálat

Nem tartották be, függőben. Nem végeztek további
értékelést, mert a 2. program véget ért.

Nem teljesült, késedelmet szenved. Nem végeztek
további értékelést, mert a 2. program véget ért.
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2000-rel több rendes
munkavállaló kilépése.
A hatóságok munkaerőfejlesztési terveket fognak
kidolgozni minden
államháztartási szerv számára,
amelyeket a kormányzati
reformtanácsnak folyamatosan,
legkésőbb 2013 decemberéig el
kell fogadnia.
A mobilitási rendszer céljából a
hatóságok értékelést fognak
végezni minden munkavállalóra
vonatkozólag.
A hatóságok a humánerőforrásgazdálkodási stratégiát tükröző
jogszabályt fognak alkotni. E jogi
aktus célja az intézményi
folyamatosság és a hatékonyság
növelése a közigazgatásban, és
hogy alapul szolgáljon a
középvezetők és általában a
munkavállalók kompetenciáinak
értékeléséhez és fejlesztéséhez.
A hatóságok lépéseket tesznek a
jelenlegi előkészítő munkának
egy átfogó és elfogadott nemzeti
elektronikus kormányzati
stratégiába (…) való összevonása
érdekében, amelyet a
kormányzati reformtanács fogad
majd el.
Cselekvési tervet dolgoz ki
minden közigazgatási intézmény
értékelése céljából, ideértve
minden költségvetési körön kívül
eső alapot és az A fejezet (2012.
december) alá eső állami
tulajdonú vállalatot. A cselekvési
terv (…) 2013 decemberére
készült el.

2. program
4. felülvizsgálat
2. program
4. felülvizsgálat

Függőben. Nem végeztek további értékelést, mert a
2. program véget ért.
Nem teljesült, függőben, új határidő: 2014 márciusa.
Nem végeztek további értékelést, mert a 2. program
véget ért.

2. program
4. felülvizsgálat

12 hónap késedelmet szenvedett. Nem végeztek
további értékelést, mert a 2. program véget ért.

2. program
4. felülvizsgálat

Nem teljesült. 7 hónapos késedelem (2014. április).
Nem végeztek további értékelést, mert a 2. program
véget ért.

2. program
4. felülvizsgálat

Az elektronikus kormányzati stratégia elkészült és
azt a kormányzati reformtanács 2014. március 27én, az eredeti határidőhöz képest 6 hónapos
késéssel elfogadta.

2. program
2. felülvizsgálat

Nem teljesült, késedelmet szenved. Nem követték
nyomon.

A Melléklet a feltételekből vett, az ellenőrzés során vizsgált mintán alapul.
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VIII. melléklet
KÖZIGAZGATÁS
A. rész: Sikertényezők az adminisztratív kapacitás javításához
Sikertényezők
Kulturális és
szervezeti átalakítások
folyamata
Az érdekelt felek és a
civil társadalom
bevonása
Világos módszertani
és technikai
megközelítés

Politikai
kötelezettségvállalás
Világos
meghatározások és
felelősségek
Bevált gyakorlati
módszerek cseréje
uniós szinten
Ellenőrzési és
értékelési technikák

A reformok
folytonossága és
stabilitása

Az
Európai Megnevezés
Számvevőszék
értékelése
Nem kezelték Az egyetértési megállapodás feltételei közé 2013-ban egy éves
késéssel felvettek egy, a közigazgatási reformhoz kapcsolódó
kommunikációs tervet, ami 2014-ben készült el.
Nem kezelték A gazdasági kiigazítási program más területeivel (pl. munkaerő-piaci
reformok) szemben, nem történt eszmecsere az érdekelt felekkel
(helyi tudományos szervezetek, a nemzeti közigazgatási képzési
központtal vagy üzleti társulásokkal).
Nem kezelték A program nem rendelkezett stratégiai tervvel a közigazgatási reform
feltételeinek meghatározására. A stratégiai és cselekvési tervet a
görög kormány 2013-ban volt köteles benyújtani. Ezek végül 2014-ben
nyújtották be. A cselekvési tervet a kormányváltás miatt nem
hajtották végre. A közigazgatási reform számára megalkotott új
cselekvési tervet 2015-ben vették fel az egyetértési megállapodás
feltételei közé.
Kezelték
A közigazgatási reform céljából felállítandó magas szintű politikai
irányító bizottság szerepelt az egyetértési megállapodás feltételei
között.
Kezelték
A közigazgatási reformért és az elektronikus kormányzatért felelős
minisztérium felelt a reformfolyamatért és technikai segítségnyújtást
is felajánlottak a reform irányításához.
Nem kezelték Az egyetértési megállapodás nem biztosította, hogy a bevált
gyakorlatokat belefoglalják a közigazgatási reform intézkedéseibe.
Nem kezelték

Nem kezelték

Az Európai Bizottság figyelemmel kísérte a gazdasági kiigazítási
program számszerűsített célkitűzéseinek teljesülését, de nem tudta
ellenőrizni az előrehaladást vagy minőségi szempontból értékelni a
strukturális reformok által elért tényleges eredményeket. A központi
közigazgatás átszervezését tekintve a megfelelő fő
teljesítménymutatók (KPI) hiánya nem könnyítette meg az Európai
Bizottság számára az olyan célkitűzések megvalósulásának igazolását,
mint az egyszerűsített igazgatási eljárások bevezetése és a
párhuzamosságok megszüntetése.
A strukturális feltételekhez kapcsolódó intézkedéseket nem a
„Közigazgatási reform” operatív program keretében hajtották végre,
hanem azok nagy mértékben a politikai akaratra támaszkodtak. Ez
veszélyeztette a tevékenységek végrehajtásának folytonosságát és
megszakításokat okozott. A politikai instabilitás és a gyakori
átalakítások miatt 7 év alatt 10 különböző miniszter vezette a
közigazgatás átszervezését, amelynek köszönhetően a reformfolyamat
végrehajtása több alkalommal is megszakadt.

Ez a kritérium az alábbi dokumentumon alapul: Európai Bizottság, Promoting Good Governance [A jó kormányzás
elősegítése], 2014, 6. oldal.
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B. rész: az OECD fő ajánlásai, fő reformok; azonnali intézkedések és a program általi nyomon követés
Fő ajánlások
1. Nincsen világos stratégiai
jövőkép, amely célt és irányt adna a
görög társadalom és gazdaság
hosszú távú jövőjének vagy a rövid,
középés
hosszú
távú
intézkedések végrehajtásának.

Fő reformok

2.
A korrupciós
általános i.
problémája
a
politikai
és
közigazgatási kultúrához, és annak
átláthatatlan,
bonyolult
rendszeréhez köthető.

Egy
teljes
mértékben
politikamentes
és
az
érdemeken
alapuló
humánerőforrás-gazdálkodási
stratégia megalkotása, amely
függetlenebb és stabilabb
intézmény
szerkezetre
támaszkodik, valamint az erre
irányulóan
kezdeményezett
reformokra
és
azok
egyértelműbb végrehajtására
épít. (2013-ban, majd ezt
követően
2015-ben
is
szerepelt a program feltételei
között)
iv. Stratégia
létrehozása
az

Azonnali intézkedések
i. Ütemterv, mérföldkövek és
ellenőrzési
rendszer
létrehozása a haladás nyomon
követésére; (nem szerepelt az
egyetértési
megállapodás
feltételei között)
ii. Kulcsfontosságú
szereplők
meghatározása
a
közigazgatásban (központi és
helyi) az eredményes reformok
érdekében; (nem szerepelt az
egyetértési
megállapodás
feltételei között)
iii. A reformok előrehaladásról
folytatott,
belső
és
a
nyilvánosságot egyaránt célzó
kommunikációra
vonatkozó
stratégia
kialakítása
és
végrehajtása. Átgondolni a
módját annak, hogy ez hogyan
köthető össze a költségvetési
nyilatkozatokkal. (Szerepelt az
egyetértési
megállapodás
2013. évi feltételei között)
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Fő ajánlások

Fő reformok
összetett jogi és adminisztratív
keret
egyszerűsítése
és
átláthatóságának
javítása
érdekében. (Nem szerepelt
benne)

3. A görög kormány nem alkalmaz
összehangolt megközelítése és
nagyon
alacsony
szintű
a
koordináció, és ezek kockázatot
jelentenek a kollektív fellépést
igénylő reformok megvalósulására
(a legtöbb reform ilyennek
minősül).

4. A szakpolitikák és reformok i.
végrehajtása terén súlyos és
jelentős
hiányosságok
mutatkoznak, amelyek a gyenge
központi felügyeletnek, valamint az
eredmények helyett a szabályozási ii.
kérdésekre koncentráló kultúrának
tudható be.

ii.

iv.

6. A humánerőforrás-gazdálkodás
hasonlóan sürgős figyelmet kíván a
közszolgálat
erősítése
és
a
mobilitás ösztönzése céljából.

Stratégia létrehozása a
reformok végrehajtását
akadályozó problémák
kezelése érdekében. (Nem
szerepelt benne)
A reform végrehajtásának
ellenőrzése egy olyan mérési
rendszerrel, amely – lehetőség
szerint
–
mutatók/küszöbértékek/a
legjobb nemzetközi gyakorlat
meghatározásával azonosítja
politikai prioritásokat és a várt
eredményeket. (Nem szerepelt
benne)
A központi államigazgatást a
közszféra
többi
részével
összekötő struktúrák erősítése.
(Nem szerepelt benne)
A közszféra más területein
működő vezetők azonosítása,
és lehetővé tenni számukra,
hogy kulcsfontosságú politikai
kezdeményezéseket
valósítsanak
meg.
(Nem
szerepelt benne)

Azonnali intézkedések

Egy,
az
információs
és
kommunikációs
technológiákra
vonatkozó terv elkészítése a
minisztériumi rendszerek közötti
biztonságos
átjárhatóság
biztosítása, valamint az adatgyűjtés
és -megosztás továbbfejlesztése
érdekében,
a
főbb
minisztériumokkal és épületekkel
kezdve
(ez
utóbbiak
racionalizálásától
függően).
(Szerepelt a 2013. évi egyetértési
megállapodás feltételei között) Az
IKT-stratégiát 2014 áprilisában
nyújtották be).
Minden
új
jogszabály
vagy
szakpolitika esetén elő kell írni,
hogy azok tartalmazzanak egy
köztes célokon és tényeken
alapuló,
számszerűsített
eredménymutatókon
alapuló
végrehajtási
tervet,
valamint
egyértelműen határozzák meg azon
szereplők körét, akiknek részt kell
venniük
a
végrehajtási
folyamatban.
(Nem
szerepelt
benne)

A humánerőforrás-gazdálkodási és
a költségvetési reformok közötti
szükséges kapcsolat kialakítása.
A programok szakpolitikai célokon
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Fő ajánlások

Fő reformok

7.
Lényeges
hiányosságok
figyelhetők meg az adatgyűjtés és
irányítás terén, amely a hatékony
és bizonyítékon alapuló reformok
útjában áll.

Egy stratégia kialakítása az
adatgyűjtés és -kezelés terén
felmerülő kérdések megoldása
céljából, megfelelő intézményekkel,
finanszírozással és az oktatással az
igazgatás minden szintjén. A teljes
kormányzatot
lefedő
tudásmenedzsment
rendszer
kialakítása. (Nem szerepelt benne)
A folyamatos fejlődést ösztönző
kérdések megvitatása, valamint a
jogszabályokban és folyamatokban
rejlő lehetőségek kihasználása a
jogi struktúrák és folyamatok
leegyszerűsítése érdekében. A jogi
keret
olyan
részeinek
meghatározása
és
elemzése,
amelyek
reformot
igényelnek
ahhoz, hogy a közigazgatás a
részletes
előírásoknak
való
hivatalos megfelelőségre történő
összpontosítás helyett a stratégiai
célok és politikák teljesítése felé
mozduljon el. (Nem szerepelt
benne)

8. A görög hatóságok számára
akadályt jelent a jogi keret
összetettsége, ami visszafogja a
kezdeményezőkészséget,
a
szakpolitikai kérdések helyett a
folyamatokra
összpontosít
és
akadályozza
a
reformok
előrehaladását.

Forrás: Görögország: A központi igazgatás vizsgálata, OECD, 2011.

Azonnali intézkedések
alapuló
költségvetés-tervezését
világosan össze kellene kapcsolni a
célkitűzéseken
alapú
teljesítményirányítással. Ez utóbbit
pedig egyértelműen össze kellene
kapcsolni
az
egyéni
teljesítményértékeléssel.
(Nem
alkalmaztak
teljesítményalapú
költségvetés-tervezést)
A minisztériumok által a korábban a
3. pontban javasolt stratégiai
központi minisztériumi szervezeti
egységeken keresztül gyűjtendő
alapvető adatok meghatározása.
(Nem szerepelt benne)
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IX. melléklet
A PÉNZÜGYI ÁGAZAT REFORMJA
A. RÉSZ: Programstratégiák és főbb feltételek a pénzügyi ágazat részére
1. kiigazítási program
Háttér és indokolás: Az első program főként az államháztartásra összpontosított, nem pedig a pénzügyi
ágazatra, ahogyan ez később a többi euróövezeti programország esetében is történt. A program által képviselt
megközelítés a bizalom fenntartására és az államadósság továbbgyűrűző hatásainak elkerülésére irányult.
Ennek következtében az első program kezdetben csak három pénzügyi ágazati feltételt tartalmazott,
amelyekhez a 2009. évi, a IV. cikkre vonatkozó konzultáción tett IMF-megállapítások szolgáltak mintául.
Főbb feltételek: A pénzügyi ágazatra vonatkozó fő feltétel a görög pénzügyi stabilitási alap (GPSA) létrehozása
volt azzal a céllal, hogy az hozzájáruljon a görög bankrendszer pénzügyi stabilitásához, mivel a gazdasági
visszaesés és az államadóssággal kapcsolatos negatív visszacsatolások sebezhetővé tették a bankokat. Az alapot
2010 júliusában hozták létre 10 milliárd euró értékű tőkebeavatkozás céljából. A programok során ténylegesen
azonban mindössze 1,5 milliárd eurót juttattak az alapnak, amelyből végül 0,2 milliárd eurót használtak fel.
A program további feltételeiként szerepeltek a Görög Nemzeti Bank felügyeleti gyakorlatának erősítése és a
fizetésképtelenségről szóló jogszabályok felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettségvállalás.
2. kiigazítási program
Háttér és indokolás: A görög államadósságnak a magánszektor szerepvállalása (PSI) keretében történő
átstrukturálása miatt elszenvedett (összesen 37,7 milliárd euró értékű) veszteség, valamint a recessziónak az
eszközminőségre gyakorolt hatása miatt a feltőkésítés és a szanálás voltak a második program pénzügyi
ágazatra vonatkozó főbb feltételei, és ezek végig jelentősek maradtak.
Főbb feltételek: Ötven milliárd eurót különítettek el a bankok feltőkésítési költségeire, annak érdekében, hogy
kompenzálják a magántőke bevonásával összefüggő (PSI) veszteségeket, kezeljék a meglévő és későbbi
hitelveszteségeket és szanálják a gazdaságilag életképesnek már nem tekinthető bankokat. A program
előirányozta a felügyelet és szabályozás javítását, valamint az állami pénzeszközökből feltőkésített bankokra
vonatkozó erősebb irányítási keret létrehozását. A második program előrehaladásával a magánadósság
átstrukturálási kereteinek, és a bankok NTH-kezelési kapacitásának erősítését magasabb prioritásként ismerték
el.
3. kiigazítási program
Háttér és indokolás: A 2014 decemberében bekövetkezett politikai válság ismét súlyos feszültségeket okozott
Görögország bankrendszerében. A bankok likviditása óriási nyomás alá került a folytatódó jelentős
betétkiáramlás és a bankközi finanszírozás megszűnése következtében. A második program végleges
felülvizsgálatának befejezése elmaradt, és ez arra kényszerítette az EKB-t, hogy a 2015. június 26-án
elhatározott szinten tartsa a sürgősségi likviditási támogatás (ELA) felső összeghatárát, ami viszont arra
ösztönözte a hatóságokat, hogy banki üzemszünetet rendeljenek el, amit tőkekorlátozás követett.
Főbb feltételek: A program támogatta a pénzügyi rendszer stabilitásának helyreállítását, amelynek célja a
likviditás visszaállítása, a rendszerszempontból jelentős bankok feltőkésítése, a GPSA és a bankok irányításának
erősítése, és a nemteljesítő hitelek továbbra is magas arányának kezelése. Ennek érdekében egy 25 milliárd
eurós felső összeghatárral rendelkező puffert különítettek el a görög bankok esetleges feltőkésítési és szanálási
igényeinek kezelésére, ezáltal erősítve a betétesek bizalmát a rendszerben. A feltőkésítési és szanálási
műveleteket a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv (BRRD) hatályba lépése miatt végéig be
kellett fejezni.
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B. RÉSZ –A bankok programok keretében történt feltőkésítése
A bankok
2012 márciusában a PSI program – az eddigi egyik legnagyobb nemzetközi adósságátalakítási ügylet,
amely körülbelül 206 milliárd euró értékű görög államkötvényt érintett – 37,7 milliárd euró
2013. évi
feltőkésítése veszteséget eredményezett a görög bankok számára, megsemmisítve teljes tőkebázisukat. Ennek
eredményeképpen a négy legnagyobb bankot 28,6 milliárd euró értékben fel kellett tőkésíteni (lásd:
1. táblázat).
1. táblázat. A programok keretében történt banki feltőkésítések fő adatai
A bank

B bank

C bank

D bank

Összesen

4,571

8,429

9,756

5,839

28,595

● A Görög Pénzügyi Stabilitási Alap befektetései

4,021

6,985

8,677

6,700

26,383

● A magánszektor befektetései

0,550

1,444

1,079

0,000

3,073

Összesen

4,571

8,429

9,756

6,700

29,456

A Görög Pénzügyi Stabilitási Alap részesedésének előzetes feltőkésítése

Nem alkalmazandó

Nem alkalmazandó

Nem alkalmazandó

Nem alkalmazandó

A Görög Pénzügyi Stabilitási Alap részesedésének utólagos feltőkésítése

83,7%

81,1%

84,4%

98,6%

● Alapforgatókönyv

0,262

0,425

2,183

2,945

● Kedvezőtlen forgatókönyv

0,560

0,757

2,502

4,980

8,799

● A Görög Pénzügyi Stabilitási Alap befektetései

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

● A magánszektor befektetései

1,200

1,750

2,500

2,864

8,314

Összesen

1,200

1,750

2,500

2,864

8,314

A Görög Pénzügyi Stabilitási Alap részesedésének előzetes feltőkésítése

81,7%

80,9%

84,4%

95,2%

A Görög Pénzügyi Stabilitási Alap részesedésének utólagos feltőkésítése

69,9%

67,3%

57,2%

35,4%

2015 (3. feltőkésítés) - tőkeszükségletek

2,743

4,933

4,602

2,122

14,400

● A Görög Pénzügyi Stabilitási Alap befektetései

0,000

2,720

2,706

0,000

5,426

● A magánszektor befektetései

1,552

1,340

0,757

1,621

5,270

● LME / Tehermegosztás

1,011

0,602

1,019

0,418

3,050

● Tőkeintézkedések SSM

0,180

0,271

0,120

0,083

0,654

Összesen

2,743

4,933

4,602

2,122

14,400

A Görög Pénzügyi Stabilitási Alap részesedésének előzetes feltőkésítése

66,24%

66,93%

57,24%

35,41%

A Görög Pénzügyi Stabilitási Alap részesedésének utólagos feltőkésítése

11,01%

26,42%

26,12%

2,38%

A Görög Pénzügyi Stabilitási Alap részesedésének utólagos feltőkésítése (ideértve a megyéket)

11,01%

26,42%

40,39%

2,38%

Az összegek milliárd euróban vannak megadva, ha nincs másként feltüntetve
2013 (1. feltőkésítés) - tőkeszükségletek

2014 (2. feltőkésítés) - tőkeszükségletek
5,815

* Kerekítések miatti lehetséges hibák
** Ez az összeg egy áthidaló intézmény számára nyújtott 0,9 milliárd eurót is tartalmaz

*** Az itt szereplő adatok a kezdeti GPSA-beruházásokra vonatkoznak, és nem veszik figyelembe a
későbbi csökkentéseket
Forrás: Görög Pénzügyi Stabilitási Alap.
A magánszektornak nyújtott pénzügyi ösztönzők magas költségének csökkentése és a görög bankok
esetleges teljes államosításának elkerülése érdekében a partnerek egy feltőkésítési keretre tettek
javaslatot, amely arra irányul, hogy a) enyhítse a piaci feltételek és a jövőbeni bizonytalanságok által
teremtett gátló tényezőket, valamint b) minimalizálja az adófizetők veszteségeit oly módon, hogy
csak nyereségre vonatkozó tőkeáttételt nyújt a magánszektornak, amellyel egyben lehetővé teszi a
GPSA számára, hogy további veszteségek viselése nélkül kilépjen. Ezt a bankrendszer átszervezésére
és a bankok üzleti önállóságának megőrzésére irányuló, folyamatban lévő stratégia kritikus
fontosságú részének tekintették.
Megállapodás született arról, hogy egy minimális küszöböt állapítanak meg a magánszektor
hozzájárulására az egyes bankok tőkeigényének 10%-a mértékében. Ezenkívül arról is megállapodás
történt, hogy ha a magánszektor legalább 10%-os mértékben hozzájárul a tőkeigény teljesítéséhez,
akkor a fennmaradó 90%-ot a GPSA fedezné, ezért viszonzásul azonban csak „B” részvényeket kapna
(felfüggesztett szavazati jogokkal, kivéve bizonyos kulcsfontosságú vétójogokat), ezáltal megőrizve a
bank magánszereplők általi irányítását. Ha a magánszektor nem lenne hajlandó a tőkeigény legalább
10%-ának fedezésére, akkor teljes mértékben a GPSA tőkésítené fel a bankot és teljes szavazati
jogkört kapna, ilyen módon felhígítva a meglévő részvényesek tulajdoni arányát, gyakorlatilag
államosítva a bankot.
A bankok fizetésképtelensége miatt ingyenes opciós utalványokkal ösztönöznék a
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magánbefektetőket a feltőkésítésben való részvételre. Az opciós utalvány komplex eszköznek
tekintenék, amely jelentős ösztönzőt jelent a magánszektor számára (2013. júniusában a
magánbefektetőknek kínált ingyenes opciós utalványok piaci értékét 1,7 milliárd euróra becsülték).
2013 májusa és júniusa között a négy legnagyobb görög bank befejezte részvénytőke-emelését. A
négy bank közül háromnak sikerült szükséges tőkeigénye több mint 10%-át, vagyis majdnem
3,1 milliárd eurót magánforrásokból előteremteni. A GPSA így végül a fennmaradó 25,5 milliárd
euróval járult hozzá e bankok feltőkésítéséhez (ez nem tartalmazza egy áthidaló intézmény számára
nyújtott 0,9 milliárd eurót), és az elfogadott feltőkésítési kerettel összhangban opciós utalványokat
biztosított a magánbefektetőknek a részvényekre vonatkozóan. A bankok úgy döntöttek, hogy a
további tőkeemeléshez törzsrészvényeket bocsátanak ki a költséges és potenciálisan hígító hatású,
feltételesen átalakítható kötvények (CoCo-k) kibocsátása helyett.
A negyedik bank – egy másik bankkal való összeolvadásának meghiúsulását követően és figyelembe
véve az akkori ciprusi hitelezői feltőkésítésből eredő spekulatív továbbgyűrűző hatások miatt
bekövetkező megnövekedett betétkiáramlást – a GPSA útján történő azonnali teljes feltőkésítés
mellett döntött, ahelyett, hogy tőkeigénye legalább 10%-át magánforrásokból próbálta volna
előteremteni. Tekintettel az április végéig (a második program határidejéig) fennmaradó időre és a
kibocsátandó részvények igen magas értékelésére, a magánbefektetők érdeklődése korlátozott lett
volna. Ennek következtében 2013 májusában a GPSA 5,8 milliárd eurót juttatott a banknak, és abban
teljes szavazati jogú főrészvényessé vált (98,6%), a rendszerszempontból fontos három másik bankkal
ellentétben, amelyekben a GPSA csak korlátozott szavazati joggal járó részesedést szerzett.
A bankok
Az elnyúló recesszió negatív hatással volt a görög bankok likviditására, mérlegeire és pénzügyi
2014. évi
eredményeire. A Görög Nemzeti Bank által lefolytatott új tőkeigény-értékelést követően, a második
feltőkésítése programban szereplő egyik feltételnek megfelelően a négy legnagyobb görög bank második
feltőkésítését 2014 júniusáig befejezték. Ennek során 8,3 milliárd eurót vontak be, teljes mértékben a
magánszektorból (lásd: 1. táblázat). A második feltőkésítést követően a bankok közül kettő volt
képes kötvénykibocsátás útján is forráshoz jutni.
Egy bank esetében 2,9 milliárd eurós részvénytőke-emelés történt az alapforgatókönyv szerint,
összhangban a módosított 3864/2010. sz. törvénnyel, amelynek értelmében a GPSA csak pénzügyi
védőhálóként járhat el. A részvénytőke-emelés magában foglalt egy főbefektető által tett,
meghatározott mennyiségre és árra vonatkozó kötelezettségvállalást. 2014 közepén a GPSA
1,3 milliárd euró összegre vonatkozó, részvényenkénti 0,30 eurós kötelező érvényű ajánlatot kapott
egy befektetői konzorciumtól. A fennmaradó összeg fedezése az ajánlatgyűjtési folyamat során
történt. A végleges ajánlati árat 0,31 euró/részvény értékben (az utolsó záróárnál 23%-kal
alacsonyabban, lásd: 54. lábjegyzet) állapították meg, majd a főbefektető ennek megfelelően
felemelte ajánlati árát. A részvénytőke-emelés április végén fejeződött be, és az összeget teljes
mértékben intézményi befektetők és magánbefektetők jegyezték, zártkörű kibocsátás és nyilvános
kibocsátás útján. Ennek következtében a GPSA részesedése 95,2%-ról 35,4%-ra csökkent.
A bankok
A görög hatóságok és az intézmények közötti elhúzódó tárgyalások, a jelentős betétkiáramlás, a
2015. évi
folyamatosan növekvő NTH-k és a romló gazdasági környezet, valamint a tőkekorlátozások 2015-ben
feltőkésítése egy harmadik banki feltőkésítést tettek szükségessé. Az EKB által lefolytatott tőkeigény-értékelés
megállapította, hogy a négy legnagyobb banknak 14,4 milliárd euróra van szüksége a kedvezőtlen
forgatókönyv alapján (lásd: 1. táblázat). Ezt követően a bankok benyújtották tőkebevonási terveiket
az EKB-nak, részletezve, hogyan kívánják kezelni tőkehiányukat.
Tekintettel a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelvre (BRRD), az állami támogatásra
vonatkozó jogszabályi keretre, valamint az eurócsoport 2015. augusztus 14-i iránymutatására, a
2015. évi feltőkésítés kulcsfontosságú céljai elsődleges arra irányultak, hogy kezelje a tőkehiányokat,
a feltőkésítés 2015. évi befejezésével elkerülje a betétesekre kivetett hozzájárulást, elkerülje a görög

38
bankok államosítását, minimálisra csökkentse az állami támogatást a magánbefektetés
maximalizálásával, valamint elkerülje a GPSA részesedéseinek indokolatlan felhígulását.
A legalacsonyabb tőkeigénnyel rendelkező két banknak sikerült magánbefektetők bevonásával
(3,2 milliárd euró), valamint az alárendelt és elsőbbségi kötvények saját tőkévé történő önkéntes
átalakításával fedeznie a kedvezőtlen forgatókönyv szerinti teljes összeget. A magasabb tőkeigénnyel
rendelkező két másik bank csak az eszközminőség-vizsgálat (AQR) és az alapforgatókönyv szerint
szükséges mennyiségű tőkét teremtette elő magánbefektetők útján (2,1 milliárd euró), valamint az
alárendelt és elsőbbségi kötvények saját tőkévé történő önkéntes átalakításával. Meg kell jegyezni,
hogy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) és a Világbank Nemzetközi Pénzügyi Társasága
(IFC) is befektetett a négy bankba. A fennmaradó 5,4 milliárd eurós összeget a GPSA biztosította a
program pénzeszközeiből (mégpedig 1,3 milliárd eurót új részvényekben, és 4,1 milliárd eurót
feltételesen átváltható kötvények, CoCo-k formájában)
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X. melléklet
PÉNZÜGYI STABILITÁS
Az EBH a görög és az uniós banki rendszerre vonatkozó kockázati mutatói
Súlyozott átlagok

2013

2014

2015

Görögország

Fizetőképesség
Teljes tőkemegfelelési mutató
Alapvetőtőke-megfelelési
mutató
Elsődleges alapvetőtőke-mutató
Elsődleges alapvetőtőke-mutató
(teljes terheléses)
Hitelkockázat és eszközminőség
Nemteljesítő hitelek és előlegek
mutatója (NTH-ráta)
A nem teljesítő hitelek és
előlegek fedezeti mutatója
Hitelezői türelem mutatója
hitelek esetében
A nemteljesítő kitettségek
mutatója (NTK ráta)
Jövedelmezőség
Sajáttőke-megtérülés
Eszközarányos nyereség
Költség-jövedelem mutató
Nettó kamatbevétel - teljes
működési bevétel
Nettó díj- és jutalékbevétel teljes működési bevétel
Nettó kereskedelmi bevétel teljes működési bevétel
Nettó kamatbevétel - kamatozó
eszközök
Mérlegszerkezet és likviditás
Hitel/betét arány
Tőkeáttételi mutató (teljesen
bevezetve)
Tőkeáttételi ráta
Idegen tőke/sajáttőke-mutató
Eszköz teher mutató

2016

Görögország

EU

A görög
bankok
besorolása
az EU-28ban

12,7%

14,1%

16,4%

17,1%

18,5%

22

12,4%
…

13,9%
13,9%

16,3%
16,3%

17,0%
17,0%

15,5%
14,2%

14
12

…

5,6%

15,0%

15,9%

13,6%

13

…

39,7%

46,2%

45,9%

5,1%

28

…

43,8%

48,5%

48,2%

44,6%

12

…

14,2%

19,8%

23,2%

3,2%

27

…

33,9%

37,3%

38,5%

4,4%

27

…
…
62,2%

(11,1%)
(1,0%)
60,9%

(25,5%)
(2,5%)
59,8%

(7,7%)
(0,9%)
51,9%

3,3%
0,2%
65,7%

26
28
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

…
…
1132,0%

…
…
999,0%

…
…
837,8%

10,0%
10,7%
754,0%

5,2%
5,5%
1440,7%

22
27
7

…

26,0%

47,1%

43,3%

26,3%

25

40
Likviditásfedezeti mutató

…

…

…

0%

141,1%

28

Megj.: Az EBH NTH mutatója az NTH tágabb meghatározásán alapul, valamint hitelekre és előlegekre vonatkozik; az EBH
NTH mutatója hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat (nagyrészt kötvények) is magában foglal.

Forrás: Európai Bankhatóság, kockázati jelzőrendszerek adatai (az uniós bankok mintájában 2016-ban
szereplő 198 bank).
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XI. MELLÉKLET
FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS

GDP NÖVEKEDÉS(%)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-4,3

-5,5

-9,1

-7,3

-3,2

0,4

-0,2

0

Cél (MoU előrejelzés 2010. május)
-2,0

-4,0

-2,6

1.1

2.1

2.1

Cél (MoU előrejelzés, 2012. március)
-4,7

0,0

2,5

Cél (MoU előrejelzés, 2014. április)
-0,1

3,3

INFLÁCIÓ – HICP (%)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1,3

4,7

3,1

1,0

-0,9

-1,4

-1,1

2016

Cél (MoU előrejelzés 2010. május)
1,9

-0,4

1,2

0,7

0,9

Cél (MoU előrejelzés, 2012. március)
-0,5

-0,3

0,1

Cél (MoU előrejelzés, 2014. április)
-0,8

0,3

MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTA (%)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

9,6

12,70

17,9

24,5

27,5

26,5

24,9

Cél (MoU előrejelzés 2010. május)
12,0

14,7

15,2

14,8

2016
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Cél (MoU előrejelzés, 2012. március)
17,9

17,8

16,7

Cél (MoU előrejelzés, 2014. április)
24,5

22,5

IFJÚSÁGI MUNKANÉLKÜLISÉG (%)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

25,7

33,0

44,7

55,3

58,3

52,4

49,8

2016

Cél (A Számvevőszék adatai a MoU előrejelzése alapján, 2010. május.) 1:
31,2

38,2

39,5

38,5

TARTÓS MUNKANÉLKÜLISÉG (%)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3,9

5,7

8,8

14,5

18,5

19,5

18,2

2016

Cél (A Számvevőszék adatai a MoU előrejelzése alapján, 2010. május.) 2:
5,4

6,6

6,8

6,6

FOGLALKOZTATÁSI RÁTA (%)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

65,6

63,8

59,6

55,0

52,9

53,3

54,9

2016

Cél ( Európa 2020)
70,0
NŐK FOGLALKOZTATOTTSÁGI RÁTÁJA (%)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

52,9

51,8

48,7

45,2

43,3

44,3

46,0

2016

1

Kiigazított MoU foglalkoztatási előrejelzés, stabil ifjúsági/teljes munkanélküliségi rátát feltételezve a 2010.
évi szinten.

2

Kiigazított MoU foglalkoztatási előrejelzés, stabil tartós/teljes munkanélküliségi rátát feltételezve a 2010.
évi szinten.
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Cél (a Számvevőszék adatai; az Európa 2020 alapján) 3:
59,3
EXPORTNÖVEKEDÉS
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-20,2

10,8

5,8

3,7

0,6

5,2

-8,7

2016

Cél (MoU előrejelzés, 2010. május)
3,4

7,1

6,7

9,3

Cél (MoU előrejelzés, 2012. március)
2,9

5,2

6,9

Cél (MoU előrejelzés, 2014. április)
0,4

3,4

5,5

5,0

2016

EXPORTPIACI RÉSZESEDÉS (5 ÉVES VÁLTOZÁS, %)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-10,2

-14,0

-15,5

-24,7

-25,2

-18,0

-20,6

-6,0

-6,0

Cél (a MIP küszöb alapján)
-6,0

-6,0

-6,0

-6,0

-6,0

FDI (A GDP %-ÁBAN, A BEÁRAMLÁS ÉS KIÁRAMLÁS ÁTLAGA)
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

Cél ( Számvevőszék)
EU-28 átlag 2010-ben
2,1

3

2,1

2,1

2,1

Az Európa 2020 általános foglalkoztatási célkitűzése (70%), amelyet kiigazítottak a nemek közti
foglalkoztatottságbeli különbség 2015-ös uniós átlagától függően (64,3%-os női és 74,9%-os férfi
foglalkoztatottság esetén 0,85).

A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE
„AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG BEAVATKOZÁSA A GÖRÖG PÉNZÜGYI VÁLSÁGBA”
ÖSSZEFOGLALÁS
I. A Bizottság üdvözli az Európai Számvevőszék által végzett teljesítményellenőrzést, amelynek
tárgya a Bizottság közreműködése volt a 2010-től bevezetett különböző mechanizmusok keretében
finanszírozott görög pénzügyi támogatási programokban.
A Bizottság nyitott az azzal kapcsolatos építő kritikára és megalapozott ajánlásokra, hogy miképpen
javíthatna a pénzügyi támogatási programok kialakításán és végrehajtásán.
A Bizottság az ellenőrzési ajánlásokra adott válaszának megfelelően az azonosított és egyes
esetekben már megvalósítás alatt álló változtatásokra építve kíván további javításokat végrehajtani.
Az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) keretében kiterjedt változtatásokat fogadtak el,
amelyek bevezetésére már a Görögország stabilitásának támogatására irányuló jelenlegi ESMprogramon belül sor került. A Görögország stabilitásának támogatására irányuló ESM-programmal
összefüggésben a Bizottság kiemelt hangsúlyt fektet a társadalmi kohézióra, a növekedésre és a
foglalkoztatásra. Ezenkívül a Bizottság első ízben végzett társadalmi hatásvizsgálatot (lásd még az
összefoglalás alábbi IV. bekezdésére adott választ). A Bizottság emlékeztetni kíván azon politikai
és gazdasági változások jelentőségére, amelyek a program során befolyásolták a döntéshozatalt, a
tervezést és a végrehajtást.
IV. A pénzügyi támogatási programok alapvető célkitűzése a piachoz való hozzáférés helyreállítása,
így jellegüknél fogva elfogadásukra súlyos válság idején kerül sor; ez különösen igaz Görögország
esetében. Ennélfogva különbséget kell tenni a programok azonnali és középtávú célkitűzései között.
A szakpolitikai feltételrendszer meghatározásakor figyelembe kell venni a nemzeti hatóságok
kapacitását a gazdasági és társadalmi szempontból jelentős kihívással járó politikák elfogadására és
végrehajtására. Egy pénzügyi támogatási programmal összefüggésben elfogadott politikák
biztosítják a keretet a hosszú távon – az adott program időtávját is meghaladóan – fenntartható
növekedéshez és foglalkoztatáshoz; ennek érdekében tehát átfogó növekedési stratégiák kialakítása
szükséges.
Alapvető fontosságú továbbá az egyes pénzügyi támogatási programok azon gazdasági és politikai
környezetének módszeres figyelembevétele, amelyben a vonatkozó szakpolitikai döntések születtek.
Az első program kialakítására például olyan környezetben került sor, amikor az állam piachoz való
hozzáférése hirtelen megszűnt. A Bizottságnak rendkívüli és előzmények nélkül álló bizonytalanság
és a teljes pénzügyi rendszer stabilitását veszélyeztető súlyos likviditási válság mellett, valamint az
euróövezet szintjén igénybe vehető és rendelkezésre álló megfelelő pénzügyi támogatási eszköztár
hiányában kellett cselekednie.
Fontos emellett az események időbeli sorrendjét is megőrizni. Lényeges továbbá teljes körűen
figyelembe venni egyrészt a különböző keretrendszereket, másrészt azokat a körülményeket,
amelyek között a Görögország stabilitásának támogatására irányuló ESM-program létrejött. Ennek
kapcsán a Bizottság új keretrendszerben (a 472/2013/EU rendelet alapján) járt el, amely az Európai
Parlamenttel és a nemzeti parlamentekkel folytatott párbeszéd megerősítésével radikálisan javította
munkája átláthatóságát és a Bizottság demokratikus elszámoltathatóságát. A következő elemeknek
köszönhetően szorosabbá vált emellett a program, valamint az uniós célok és politikák közötti
összhang is: biztosították az egyetértési megállapodás és a Tanács által elfogadott program
összhangját; konkrét hivatkozásokat tettek az Alapjogi Chartára és egyéb társadalmi jogokra; az
uniós növekedési és foglalkoztatási stratégiával összefüggésben figyelembe vették a bérképzés
nemzeti gyakorlatát és intézményeit, valamint az érintett tagállam nemzeti reformprogramját;
továbbá a programon belüli költségvetési konszolidációs erőfeszítések számára előírták annak
figyelembevételét, hogy elegendő forrást szükséges biztosítani az olyan alapvető politikák, mint az
oktatás és az egészségügy céljára is. Ebből eredően az ESM-program kiemelt hangsúlyt fektet a
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társadalmi kohézióra, a növekedésre és a foglalkoztatásra (ideértve az aktív munkaerőpiaci
programokat is); ezenkívül a Bizottság első ízben társadalmi hatásvizsgálatot is végzett. Az új jogi
keret emellett lehetővé tette a Bizottság számára, hogy technikai segítséget nyújtson
Görögországnak igazgatási kapacitása bővítéséhez, valamint a program végrehajtása során
felmerülő problémák kezeléséhez.
V. Bár jogi és intézményi okokból a jelen teljesítményellenőrzés címzettje a Bizottság, az
eurócsoport és egyéb uniós intézmények egyaránt központi, az egymást követő programok során
jelentős mértékben változó szerepet játszottak. Ahhoz, hogy az egyes intézkedéseket és döntéseket
mindig megfelelően hozzá lehessen rendelni a felelős szereplőkhöz, az egyes programok során, az
ESM jelenlegi stabilitástámogatási programjának megtervezésekor, valamint a konkrét döntések
időpontjában érvényes irányítási keretrendszer pontos ismerete és értelmezése szükséges.
A Bizottság intézkedéseit összetett intézményi feltételrendszerben dolgozták ki és hajtották végre,
amely 2010 óta számottevően módosult a jogalap változásainak megfelelően. Emellett a Bizottság
tárgyalási folyamat során betöltött szerepe nemcsak a nemzeti hatóságokkal és más uniós
intézményekkel, hanem több nemzetközi szervezettel és az eurócsoporttal való együttműködést is
feltételez. E tekintetben a Bizottságra és az Európai Központi Bankra (EKB) az Európai Pénzügyi
Stabilitási Eszköz (EFSF), majd az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) létrehozásáról szóló
szerződés keretében rótt feladatok, legyenek bármilyen fontosak, önmagukban nem járnak
határozathozatali hatáskörrel. Ezenkívül a nemzeti hatóságokat terheli a felelősség nemcsak a
szakpolitikák megválasztásáért, hanem azok végrehajtásáért is.
Valamennyi egyetértési megállapodás olyan közös feltételrendszeren alapult, amelyet a görög
hatóságokkal történt egyeztetést, valamint belső vitafolyamatot és érdemi párbeszédet követően az
összes intézmény, köztük a Nemzetközi Valutaalap (IMF) is elfogadott. A közös feltételrendszer
igényét az eurócsoport szorgalmazta. Ehhez más intézményekkel, nevezetesen az IMF-fel és az
EKB-val kötött kompromisszumra volt szükség. A szakpolitikai feltételrendszer kialakítására az
intézmények közötti részletes belső, számos szóbeli és írásbeli pontosítást igénylő vitafolyamatot
követően került sor. A szükséges esetekben a technikai segítségnyújtás célja az volt, hogy a nemzeti
hatóságok a lehető legjobb támogatást kapják a feltételrendszer meghatározott határidőn belüli
végrehajtásához. A több intézményre kiterjedő keretrendszer egyik erőssége, hogy a különböző
intézmények egyesíthetik tapasztalataikat, ami sok esetben javította a szakpolitikai tervezés
minőségét.
Ráadásul a finanszírozási keretet a tagállamok, illetve az ESM keretrendszerén belül annak tagjai
határozzák meg, és az adóssággal kapcsolatos intézkedésekről is ők határoznak. Az EKB, majd az
egységes felügyeleti mechanizmus konkrét feladatokat kapott a pénzügyi stabilitás biztosítására,
valamint felügyeleti hatóságként a független, egyes esetekben bizalmas, piaci szempontból
érzékeny információk más intézményekkel való megosztása nélküli határozathozatalra.
VIII. Az euróövezet nem rendelkezett pénzügyi eszközükkel és jogi kerettel ahhoz, hogy pénzügyi
támogatást nyújtson az euróövezeti tagállamoknak. Az első programot, a görög hitelkeretet gyorsan
kellett létrehozni az államcsőd elkerülése érdekében. Mivel ebben az időben nem állt rendelkezésre
uniós keretrendszer, a Bizottság és az eurócsoport az IMF által kidolgozott keretrendszerre és
módszerekre támaszkodott. Ekkor az IMF volt az a nemzetközi szervezet, amelynek volt az ilyen
programok lebonyolításával kapcsolatos felhatalmazása és tapasztalata. A Bizottság a saját
eljárásait 2011-ben kodifikálta. A szakpolitikai intézkedéseket ennek megfelelően, különösen az
IMF-fel közös program keretében rangsorolták. A Bizottság többek között felhasználta az IMF jól
ismert rendszerét, amely a vizsgálat lezárásához és a kifizetéshez elengedhetetlenül szükséges
reformokat jelentő előzetes intézkedésekre és strukturális viszonyítási értékekre épül. Ezeket az
elemeket fokozatosan pontosították a strukturális reformok terén további előzetes intézkedésekkel,
valamint mérföldkövek alkalmazásával. ESM jelenleg zajló stabilitástámogatási programja
ezenkívül bevezette a „kulcsfontosságú teljesítések” fogalmát is.
IX. Mindegyik intézmény az egyes programokra vonatkozó jogi kereten belül jár el.
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XI. Az alapvető fontosságú reformok megtervezésére és végrehajtására a fennálló nehéz gazdasági
helyzet, valamint a pénzügyi piacok súlyos instabilitásának szélesebb összefüggéseiben került sor.
A súlyos válságra adott közvetlen válaszként és a kibontakozó kedvezőtlen hatások megfékezése
érdekében végrehajtott sikeres feltőkésítés, kiterjedt szerkezetátalakítás, továbbá szabályozási és
irányítási reformok lehetővé tették a teljes rendszer megszilárdítását. Ez biztosította a programok
elsődleges célkitűzésének: az államcsőd elkerülésének és a pénzügyi stabilitás elérésének
megvalósítását. Az pénzügyi rendszer összeomlását feltételező alternatív forgatókönyv sokkal
jelentősebb pénzügyi, gazdasági és társadalmi költségekkel járt volna.
XII. A politikai stabilitás hiánya idővel kihívásokat támasztott a reformprogramért való
felelősségvállalással kapcsolatban. Ez az egyik fő elem, amelyet szem előtt kell tartani az e téren
elért szakpolitikai eredmények értékelése során.
XIII. Görögországban a tartós politikai instabilitás egymást követő időszakai ismét
bizonytalanságot keltettek a politikai pályával, a reformok iránti elkötelezettséggel, valamint azok
eredményes végrehajtásával kapcsolatban. 2014 áprilisában és júliusában azonban Görögország
stabil reformidőszakot, a vizsgálatok sikeres lezárását, valamint a növekedési kilátások javulását
követően piaci forráshoz jutott. Ebből nyilvánvalóan kitűnik, hogy a reformok eredményes
végrehajtása miképpen segíti elő a bizalom javítását a piaci szereplők körében, valamint a piacokra
való sikeres visszatérést.
Első felsoroláspont: A növekedési pályához való sikeres visszatérés a programok eredményes
végrehajtásától függ. A növekedés nem volt megvalósítható a görög állam és gazdaság alapvető
rendszerszintű és strukturális hiányosságainak kezelése nélkül. Az első és a második program
megszakítása miatt e végső cél nem teljesült teljes mértékben.
Harmadik felsoroláspont: A programok végrehajtása megakadályozta a pénzügyi rendszer
összeomlását, amely a görög állam és a pénzügyi stabilitás számára sokkal drasztikusabb
következményekkel járt volna. A kedvezőtlen makrogazdasági és politikai fejlemények sora,
valamint a programokban foglalt pénzügyi piaci reformok elhúzódó végrehajtása azonban
hozzájárult a banki mérlegek romlásához.
XIV. Lásd a Bizottság válaszait az alábbi, következtetésekkel és ajánlásokkal foglalkozó
szakaszokra.
BEVEZETÉS
6. 2015 júniusának végén a görög kormány egyoldalúan úgy határozott, hogy nem fejezi be a 2.
EFSF-programot, és népszavazást írt ki.
8. Lásd a Bizottság válaszát az összefoglalás V. bekezdésére (intézményi feltételrendszer).
ÉSZREVÉTELEK
I. RÉSZ – A GÖRÖG GAZDASÁGI KIIGAZÍTÁSI PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSA
24. Lásd a Bizottság VIII. bekezdésre adott válaszát.
25. Az első program keretében a Bizottság és az eurócsoport az IMF keretrendszerére és
módszerére támaszkodott. Ekkor az IMF volt az a nemzetközi szervezet, amely rendelkezett volt az
ilyen programok lebonyolításával kapcsolatos felhatalmazással és tapasztalattal.
A program tervezését számottevő mennyiségű kutatás előzte meg, amely kiterjedt a reformokkal
érintett elemekre, továbbá szempontokat vezetett be a reformok rangsorolásához. A Bizottság
ezenfelül a rendes felügyeleti rendszerek keretében kidolgozott és alkalmazott módszerekre és
elemzési eszközökre is támaszkodhatott olyan területeken, mint az előrejelzés, a költségvetési
irányvonal és fenntarthatóság elemzése, a nyugdíjrendszer, valamint a strukturális politikák és
reformok összehasonlító teljesítményértékelése.

3

27. A Bizottság elemzési dokumentumokkal támasztotta alá a szakpolitikai tájékoztatókat és a
feltételek kialakítását, többek között a szabályozott szakmák területén.
A szabályozott szakmákkal, valamint a szolgáltatási irányelvvel kapcsolatos első néhány feltételt
például a görög kormány időben teljesítette, ugyanakkor a görög hatóságok romló hajlandósága
végül késedelmet okozott.
28.
Első felsoroláspont: Míg egyes feltételeket kezdetben általánosabban fogalmaztak meg, az
egyértelműbb végcélok kitűzése és a hatóságokkal való rendszeres pontosítás révén részletesebb
iránymutatás született, amely rögzítette a reformok végrehajtásának eszközeit és lépéseit. Ez a
megközelítés egyes esetekben nem vezetett megfelelő végrehajtáshoz. A késedelmes végrehajtás
elsődleges oka azonban nem feltétlenül az értelmezési problémákban keresendő.
Második felsoroláspont: Mielőtt a görög hatóságok vállalnának bármilyen feltételt és aláírnák az
egyetértési megállapodást, minden esetben technikai és politikai szinten is sor kerül az egyes
feltételek hatósági megvitatására és jóváhagyására, ami biztosítja azt, hogy a végrehajtani kívánt
reformfolyamat értelmezése, valamint az azzal kapcsolatos felelősségvállalás alapos és egységes
legyen.
A nagy részletességet az indokolta, hogy egyértelműen meg kellett határozni a reformok
végrehajtásának módját, továbbá kezelni kellett a végrehajtással kapcsolatos kihívásokat. Mindezen
felül a hatóságok igazgatási kapacitását sokkal inkább terhelte az adóhatóság hatékonyságának
tényleges javításához szükséges intézkedések száma, mint azok részletezettsége.
A második program keretében végrehajtandó reformokért való korlátozott felelősségvállalás
gyakran jelentett problémát, különösen az adóhatósági munkatársakat illetően.
29. Lásd a Bizottság válaszát az összefoglalás IV. bekezdésére a program célkitűzéseivel és
általános összefüggéseivel kapcsolatban.
Az ESM-programhoz tartozó általános reformokat ugyanakkor egy sor rendkívüli intézkedés is
kísérte, amelyek segítségével Görögország a lehető legjobban ki kívánta használni a 2015. július
15-i „Új fejezet a görögországi munkahelyteremtésben és növekedésben” c. közlemény szerinti
kezdeményezés keretében rendelkezésre álló uniós forrásokat és technikai segítségnyújtást.
30. Az első programban több horizontális szakpolitikai elem szerepelt, míg a másodikban nőtt a
meghatározott ágazatokra irányuló feltételek száma, amelyek feltételhez kötötték az üzleti
tevékenységet korlátozó szabályozást, és az idegenforgalom és a kiskereskedelem mellett például az
építőanyagok és a feldolgozóipar ágazatát célozták meg.
A feltételrendszert az OECD versenyképességi eszköztára segítségével hajtották végre.
2. háttérmagyarázat – Termékpiaci reformok kontra munkaügyi és adóreformok
A Bizottság számára egyértelmű volt, hogy a magasabb közvetett adóknak milyen hatásai vannak az
árak alakulására. A görög gazdaságban zajló mögöttes árkiigazítási folyamat ugyanakkor
hozzájárult az árak versenyképességének helyreállításához.
Az első program elsődleges célkitűzése az volt, hogy Görögország számára ismét elérhetővé tegye a
piaci finanszírozást, ez pedig a költségvetési konszolidáció egyértelmű középpontba állítását tette
szükségessé. Mindazonáltal a görög pénzügyi támogatási programok általános kialakítása nyílt
stratégiára épült. A strukturális reformok a program központi részét jelentették, és céljuk éppen az
volt, hogy a program időhorizontján is túlmenő kedvező hatásokat váltsanak ki.
39. Görögország teljesítményének és fejlődésének összehasonlító méréséhez a Bizottság olyan
nemzetközi forrásból származó mutatókat vett alapul, amelyek nem minden esetben voltak teljes
körűek, és csak késleltetve álltak rendelkezésre. Ezek közé tartoznak az OECD termékpiaci mutatói,
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amelyekkel a szabályozott szakmák reformja terén elért előrehaladás mérhető, valamint a Világbank
„Doing Business” mutatói.
Az egyetértési megállapodások emellett konkrét feltételrendszert rögzítettek a szabályozott
szakmák reformja által kifejtett hatás értékelésére vonatkozóan; ebben szerepelt a 20 legnagyobb
szakmára kiterjedő felmérés is, amely a liberalizáció mértékét, valamint az új belépők száma, az
árváltozások és egyéb szempontok alapján az eredményeket vizsgálta.
40. Válság idején elengedhetetlen az intézkedések rangsorolása, különösen akkor, ha az összes
ténylegesen felmerült és potenciális probléma azonnali kezeléséhez csak korlátozott intézményi
kapacitás áll rendelkezésre.
A görög pénzügyi támogatási programokban kiemelt szerepet kapott a feltőkésítés, amelyet a
felügyeleti hatóságok tartottak sürgősnek a pénzügyi stabilitás érdekében.
A következő kritikus fontosságú lépés a nemteljesítő hitelek problémájának kezelése volt a
nemteljesítő állomány elhúzódó válság miatti növekedésére tekintettel. A nemteljesítő hitelek
kezelése hosszabb és összetettebb folyamat, amelyhez több (jogi, felügyeleti, irányítási,
szabályozási stb.) területen és több összefüggésben van szükség reformokra, amelyek mindegyike
egyedi sajátosságokkal bír (lakossági hitelek, kkv- és nagyobb vállalati hitelek). A Bizottság
emlékeztet arra, hogy a 2013. évi eszközminőség-vizsgálat keretében sor került a problémás
eszközök felülvizsgálatára is, amely azt mérte, hogy a bankok mennyire felkészültek és mekkora
kapacitással rendelkeznek a nemteljesítő hitelek kezelésére.
A Görög Pénzügyi Stabilitási Alap (GPSA) vonatkozásában a Bizottságnak csak megfigyelői
szerepe van.
45. Nincs olyan egységes makrogazdasági modell, amely közvetlenül alkalmas lenne gazdasági
előrejelzés céljára.
Ezenkívül a programok keretben bevezetett politikák időszerűségének, minőségének és hatásának
értékelésekor alapvető fontosságú módszeresen figyelembe venni a gyorsan változó görög
gazdasági és politikai környezetet.
4. háttérmagyarázat – Az előrejelzések összehangolása
A programok során a makrogazdasági és költségvetési előrejelzések egymásra gyakorolt hatását
ismétlődő folyamat keretében becsülték úgy, hogy az új költségvetési intézkedések hatását
figyelembe vették a makrogazdasági alapforgatókönyvben, ez utóbbit pedig felhasználták a
költségvetési előrejelzések becslésekor.
48. Az erős nyomásra és az igen rövid határidőkre tekintettel esetenként előfordulhattak kisebb
hibák vagy hiányosságok. A programok során mindvégig fokozott és módszeres intézményközi
minőségi és kölcsönös felülvizsgálat zajlott az adatokra és a számításokra vonatkozóan.
50. A 8 milliárd EUR nagyjából elfogadható célnak tűnt a program befejezését követő
finanszírozási igényeket figyelembe véve, amelyek viszont az adósságra vonatkozóan
megvalósítható intézkedésektől függenek.
Ezenkívül szem előtt kell tartani az intézményi és jogi keretrendszer összetettségét is, amely a
szereplők és döntéshozók nagy számából adódik.
51. A gazdasági szakirodalomra jellemző konszenzushiány miatt az előrejelzések csak kevés olyan
tanulmányra támaszkodhatnak, amelyek iránymutatással szolgálhatnak a hatás mértékét illetően.
Ráadásul megtörtént a makrofiskális előrejelzések integrációja is, amely nemcsak a bizottsági
illetve nemcsak a Görögországra vonatkozó előrejelzést érintette.
II. RÉSZ – A REFORMOK KIALAKÍTÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA
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56. A Bizottság hangsúlyozza, hogy valamennyi pénzügyi támogatás programnál a nemzeti
hatóságokat terheli a felelősség nemcsak a szakpolitikák megválasztásáért, hanem azok
végrehajtásáért is.
57. Lásd a Bizottság válaszát az összefoglalás IV. bekezdésére (célkitűzések és háttér).
59. Lásd a Bizottság válaszát az összefoglalás IV. bekezdésére (a program célkitűzései).
61. Lásd a Bizottság válaszát az összefoglalás IV. bekezdésére (a program célkitűzései).
63. Lásd a Bizottság válaszát az összefoglalás IV. bekezdésére (a program célkitűzései).
Az adókijátszás visszaszorítása, valamint az adózási fegyelem javítása egyértelműen fontos irány a
görögországi reformok között. E célok azonban nem érhetők el gyorsan. Az ESM-program a
korábbi programok tapasztalataira építve nagy hangsúlyt fektet az erre vonatkozó intézkedésekre.
6. háttérmagyarázat – Az intézkedések terjedelme
A szakértők vitatják az állami intézményekkel bonyolított héa-ügyletek megosztott fizetési
mechanizmusát. A közszektort érintő héa-ügyletek megosztott fizetési mechanizmusát alkalmazták
Olaszországban is, azonban azt egyaránt vitatták a gyakorló gazdasági szakemberek és az
adószakértők.
Az elektronikus költségvetési eszközök intenzívebb használatához fejlett informatikai rendszerekkel
felszerelt adóhatóság szükséges, amely Görögországról nem volt elmondható.
6. háttérmagyarázat – Kezdeti részletezettség
Az első program nem rögzítette teljes részletezettséggel a vállalt reformokat. A programok során
azonban ezeket a meglévő tapasztalatok alapján tovább részletezték annak érdekében, hogy azok a
hatóságok számára, valamint az utólagos során is egyértelműek legyenek.
66. Az adótartozások állománynövekedését befolyásolta az is, hogy a leírási folyamatot csak 2014ben vezették be, ráadásul az igen hosszadalmas (az adótartozást először zárolják, és ezt követően
írják le abban az esetben, ha az adós nem hoz létre megfelelő kapacitást az adósság törlesztésére, de
csak 10 elteltével és akkor, ha az adós fizetőképessége nem javul).
Számottevő technikai kihívást jelent a be nem vallott adók becsült mértékének figyelemmel
kísérésére szolgáló olyan mutatók tervezése, amelyek a programok felülvizsgálati időszakában
pontosak lehetnek.
68. A programok megfelelő stratégiai keretet adtak a közigazgatási reformokhoz. Ebben az
ágazatban a legmagasabb prioritást a költségvetési konszolidáció kapta, ami megmagyarázza a
reformoknak a költségvetéstől a strukturális reformokig haladó sorrendjét.
A Bizottság – kiemelten a Görögországgal foglalkozó munkacsoporton keresztül – technikai
segítségnyújtás keretében biztosította a bevált gyakorlatok cseréjét. A Bizottság sajnálja, hogy az
érdekeltek bevonására tett kísérletek eredménytelenek voltak. A folytonosság és a stabilitás hiánya
valóban lényeges problémát jelentettek, amelyet a gyakori kormányváltások idéztek elő (lásd még a
76. bekezdésre adott választ).
Végül a görög államigazgatást erőteljesen jellemezte a tehetetlenség, valamint a változással
szembeni ellenállás.
73. A Bizottság valóban ambiciózus határidőket tűzött ki, azonban a túlzottan ambiciózus
határidőkre vonatkozó konkrét példa nem helytálló.
Az új program keretében az értékelési rendszert érintő reformok megtervezésére és végrehajtására
azért nem került sor, mert a második program általános végrehajtását 2014 őszétől 2015
augusztusáig, az ESM-program indításáig gyakorlatilag leállították. Ezért nem állapítható meg,
hogy a második program keretében kitűzött határidők túlzottan ambiciózusak voltak-e vagy sem: a
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végrehajtást meg sem kísérelték, mivel a program még azelőtt lezárult, hogy a végrehajtásra sor
kerülhetett volna.
Ráadásul az ESM-program keretében új értékelési rendszert vezetnek be. A feltételrendszer
elfogadása, valamint a másodlagos jogalkotás lezárása között tíz hónap telt el (2015. augusztus –
2016. június), a második programban előírthoz képest egy hónappal kevesebb. A tényleges
értékelésre ugyanakkor 2017-ben kerül sor, mert azt a 2016. év végi adatok alapján kell elvégezni
ahhoz, hogy teljes képet kapjunk.
78. A programok kiterjedtek a hitelkínálatot meghatározó főbb tényezőkre, köztük a bankok
tőkéjével és likviditásával kapcsolatos politikákra, valamint a nemteljesítő hitelek kezelésére. A
hitelezés beszűkülését befolyásoló tényezők összetettek, és a hitelpiacok szerkezeti problémáit
tükrözik. Az új hitelek magas kamata tehát inkább egy mély recesszió tünetének tekinthető amiatt,
hogy az adósok képtelenek visszafizetni a hiteleiket.
Ugyanakkor a Bizottság törekedett az Uniótól és a nemzetközi pénzügyi intézményektől (EBRD,
EBB, EBA) származó finanszírozás bővítésére, ezen belül a kkv-kat célzó finanszírozási eszközök
biztosítására.
79. Az elemzés valamennyi érintett intézmény közös álláspontját tükrözte az akkor rendelkezésre
álló információk alapján. Ezenkívül független szakértők hozzájárulására is épített.
A feltőkésítési keretet befektetési banki szakértők készítették elő, akik a GPSA, valamint a görög
jegybank és pénzügyminisztérium tanácsadójaként dolgoztak.
80. A 2013., 2014. és 2015. évi tőkeszükséglet meghatározása kizárólagos felügyeleti hatáskörben
történt. A Bizottság és a több intézmény csupán technikai támogatást nyújtott a stresszteszt
keretrendszerének kidolgozásához.
Ezenkívül a politikai események, valamint a kialakult bizonytalanság és instabilitás igen
kedvezőtlenül érintette a GDP növekedését, így olyan elemnek minősül, amely nem volt előre
jelezhető.
81. Egy előre meghatározott feladat elfogadott körön belüli végrehajtásáért a nemzeti hatóságok
felelősek.
A Bizottság nem avatkozik bele a felügyelet és a bankok kapcsolatába.
82. Az Unió állami támogatási szabályok értelmében a támogatást a szükséges minimumra kell
korlátozni, így az egy bank tőkeszükségletének fedezésére csak akkor használható fel, ha
versenypiaci források nem állnak rendelkezésre. A Bizottság 2014-ben és 2015-ben elfogadott
állami támogatással kapcsolatos határozatainak megfelelően a GPSA közreműködése nem
tekinthető piaci ügyletnek, mivel az alap a többi befektetőhöz képest eltérő feltételekkel és
ügyletekbe fektetett be. A 2014. évi feltőkésítés keretében – éppen a GPSA túlzott felhígulásának
elkerülése érdekében – olyan mechanizmus bevezetésére került sor, amely alapján kiszámítható volt
az az ár, amelyen a GPSA jogosult volt beavatkozni. A 2015. évi feltőkésítés során a sajátos piaci
körülmények miatt nem rögzítettek előzetesen minimális árat a GPSA számára, és egy hatósági
határozatot követően a GPSA jegyzési árát nemzetközi szakértők által végrehajtott és figyelemmel
kísért ajánlatgyűjtési folyamat keretében határozták meg.
E mechanizmusok hozzájárultak a GPSA veszteségeinek mérsékléséhez. A részvényárfolyamok
következő feltőkésítés során megfigyelhető alakulása tükrözi a magánbefektetők által a fokozott
bizonytalanság mellett vállalt kockázat mértékét.
83. Görögország esetében hamar nyilvánvalóvá vált a programban részt vevő valamennyi
intézmény számára, hogy egy vagyonkezelő társaság létrehozása több okból sem lenne megfelelő
megoldás: a nemteljesítő hitelállomány heterogén, és a legtöbb gazdasági ágazatra kiterjed; egy
ilyen struktúra rendkívül költséges; irányítási aggályok merülnek fel; a bankok és ügyfelek
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kapcsolata fontos a széles körű stratégiai nemteljesítéssel összefüggésben; figyelembe kell venni a
banki mérlegekre gyakorolt hatást stb.
84. Lásd a Bizottság válaszát az összefoglalás IV. bekezdésére (a program célkitűzései).
85. A fizetésképtelenséggel kapcsolatos jogszabályok és igazságszolgáltatási kapacitás összetett
reform, amely csak nagy számú intézkedés révén hajtható végre. 2010 és 2014 között több
jogszabályi módosítást vezettek be: többek között elfogadták a fizetésképtelenségi törvénykönyvet,
és létrehozták a peren kívüli megállapodások keretrendszerét. A reformok végrehajtásáért továbbra
is a görög hatóságok felelősek. Ennek érdekében nem tettek erőfeszítéseket. A görög hatóságok
egyoldalú intézkedésként végrehajtási moratóriumot vezettek be, amelyet több ízben (legutóbb
2015. október 30-ig) meghosszabbítottak.
10. háttérmagyarázat
A Bizottság emlékeztet arra, hogy a reformok sikeres végrehajtásáért eddig is a görög hatóságok
voltak felelősek, és ez a továbbiakban sem változik.
Lásd a 85. bekezdésre adott választ.
86. A nemteljesítő hitelek hitelszolgálatának és értékesítésének piacát az ESM-program keretében
hozták létre, a második program viszont már az egyetértési megállapodás egyik alapvető
feltételeként tartalmazta a nemteljesítő hitelállományra vonatkozó átfogó stratégia kidolgozására
vonatkozó felkérést. A görög hatóságoknak ezért már jóval a 2015. decemberi törvény elfogadását
megelőzően el kellett hárítaniuk a nemteljesítő hitelek aktív piaca létrehozásával szembeni legfőbb
akadályokat. Ezenkívül a Bizottság más intézményekkel és nemzetközi partnereivel közösen a
nemteljesítő hitelek szabadpiacával szembeni valamennyi akadály (túlzottan bürokratikus eljárások,
felügyeleti felhívások, a nemteljesítő hitelek értékesítését terhelő illetékek stb.) elhárítására szólított
fel, ezzel hozzájárult a törvénymódosításhoz, amelyre a következő hónapokban az első vizsgálat
lezárásának ismeretében került sor. A fennmaradó érdemi akadályok elhárítására ezt követően,
2017-ben került sor.
87. A reformok sikeres végrehajtásáért továbbra is a görög hatóságokat terheli a végső felelősség.
A program feltételrendszere végül előírta a likvidálási megállapodások felülvizsgálatát, valamint a
feltárt hatékonyságbeli hiányosságok javítását. A program javítani kívánt a likvidálás szervezésén,
valamint a probléma esetén követendő eljáráson.
88. Az első program középpontjában a közvetlenül kritikusnak tekinthető költségvetési politikák
álltak, míg akkoriban a bankszektort viszonylag épnek tartották. Igaz, hogy az első programban nem
szerepelt a bankirányításra vonatkozó közvetlen feltétel, a kérdést közvetetten érintették a program
keretében a GPSA létrehozására vonatkozó feltételek.
A Görög Pénzügyi Stabilitási Alapot már az első program keretében létrehozták; célkitűzése volt,
hogy javítsa a súlyos irányítási problémákkal küzdő bankszektor egészségét és ellenálló képességét.
A banki irányítással kapcsolatos kérdések előtérbe kerültek azon várakozásokkal összefüggésben,
hogy a jelenlegi ESM-program keretében további állami források felhasználására kerül sor a bankok
feltőkésítése céljából.
89. Nem minden bankot államosítottak. A magántulajdonú bankok vezetőségének egyoldalú cseréje
jogi akadályokba ütközik a tulajdonjogba való közvetlen beavatkozás indokolása kapcsán. A
tulajdonosok uniós jogban elismert szerepe, hogy jóváhagyják a bank vezetőségét.
A GPSA kezdetben nem kapott szerepet arra tekintettel, hogy a súlyos válság időszakában az
irányítást érintő mélyreható változtatások csak fokozták volna a betétkiáramlást, megfosztották
volna a bankokat gyakorlott vezetőiktől, ennélfogva pedig súlyos pénzügyi stabilitási kockázatokat
idéztek volna elő. Éppen ekkor kényszerült sok bank arra, hogy számottevő tőkeszükségletét
tőkeemeléssel fedezze.
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Mivel eleinte nem történt előrelépés a banki igazgatóságok irányításának javításában, a kérdés
kezelésére az ESM-program egyetértési megállapodásában foglalt feltétel alapján került sor.
90. A kiegészítő követelmények elősegítik azt, hogy jobb minőségű és külső beavatkozástól mentes
igazgatóságok jöjjenek létre.
Mivel Görögország előzmények nélkül álló problémával küzdött a likviditás, a tőke és az
eszközminőség terén, elengedhetetlenül fontos volt, hogy a bankok a lehető legjobb szakértőket
bízzák meg a görög bankok sajátos kihívásainak kezelésével.
91. A reformok sikeres végrehajtásáért továbbra is a görög hatóságokat terheli a végső felelősség.
A Bizottság a többi intézménnyel közösen szoros figyelemmel kísérte a kevésbé jelentős
intézményeket, az elsődleges hangsúly azonban a pénzügyi stabilitás biztosítása volt a
rendszerszinten fontos bankok előtérbe helyezésével.
Az ESM-program keretében a kevésbé jelentős intézmények nem voltak jogosultak feltőkésítéshez
igénybe venni az állam, illetve a program forrásait. Ezért a program az ilyen bankoknál nem
indokolja a beavatkozást mindaddig, amíg nem sértik meg a prudenciális követelményeket.
Az intézmények nem kaptak szerepet az említett ellenőrzésben, viszont üdvözölték az elvégzéséről
szóló határozatot.
A kevésbé jelentős intézményekkel kapcsolatos felügyeleti kérdésekkel a pénzügyi ágazat átfogó
keretrendszerében foglalkoztak. Ez kiterjedt a teljes bankszektor szerkezetátalakítására, amelynek
során több kevésbé jelentős intézményt szanáltak vagy felszámoltak.
92. A GPSA-törvény részletes szabályokat rögzít a Igazgatóság és az Általános Tanács
hatáskörében meghozható határozatokra vonatkozóan (4. cikk). A hibás végrehajtásért kizárólag a
GPSA felel, mivel az intézmények nem tartoznak felelősséggel a feladatai kezeléséért.
93. Bár nem miden változás tulajdonítható a program követelményeinek, számos változásra
valójában a GPSA jobb működése érdekében volt szükség, különösen azzal az igénnyel
összefüggésben, hogy biztosított legyen a GPSA mentessége a külső politikai befolyástól.
Bár az ilyen módosításoknak megvoltak a lehetséges hátrányai, úgy lehetett tekinteni, hogy a
hasznok súlya meghaladja a költségekét.
94. A helyzet értékelésekor figyelembe kell venni a pénzügyi piacokon általánosan uralkodó nehéz
körülményeket, amelyek nem teszik lehetővé a befektetés gyors fellendülését. A közvetlen
válaszlépésként, a kibontakozó kedvezőtlen események megfékezése érdekében végrehajtott sikeres
feltőkésítés, kiterjedt szerkezetátalakítás, továbbá szabályozási és irányítási reformok lehetővé
tették a teljes rendszer megszilárdítását. Ez biztosította a programok elsődleges célkitűzésének, a
pénzügyi stabilitásnak az elérését. Az pénzügyi rendszer összeomlását feltételező alternatív
forgatókönyv jelentősebb pénzügyi, gazdasági és társadalmi költségekkel járt volna.
97. Bár a szürke zónából eredő kockázatok nyilvánvalóak voltak, ezek érdemi értékelése nem lett
volna lehetséges a jogellenes jelleg (a ténylegesnél alacsonyabb jövedelemről szóló jogszerűtlen
adatszolgáltatás) miatt.
A Bizottság emlékeztet arra, hogy tárgyalásokat más intézményekkel közösen folytatta. Lásd a
Bizottság válaszát az összefoglalás V. bekezdésére (intézményi feltételrendszer).
98. Lásd a Bizottság válaszát az összefoglalás V. bekezdésére (intézményi feltételrendszer).
99. A kollektív bártárgyalások területén az intézkedések elfogadására és végrehajtására fokozatosan
került sor. Ez azonban nem azért volt így, mert nem volt ismert a mikro- és kisvállalkozásoknak a
görög gazdaságra jellemző túlsúlya. Sokkal inkább óvatos megközelítést tükröz, amelynek során a
további beavatkozásokra – például a „személyi egyesülések” bevezetésére, amely lehetővé tette a
vállalati szintű tárgyalásokat a szakszervezeti képviselettel nem rendelkező vállalatoknál is, ami
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közvetlenebb hatással volt a fennálló nemzeti gyakorlatra – utólagosan, a helyzet folyamatos
romlására reagálva került sor.
100. A munkaerőpiaci reformok területén az ESM-program két fő okból tartalmazott az előző
programokéval megegyező témákat: egyrészt a második program keretében elfogadott intézkedések
nem mindegyikét hajtották végre; másrészt az ESM-program előírta a korábban végrehajtott –
részben átmeneti – intézkedések átfogó felülvizsgálatát annak megállapítása céljából, hogy azok
továbbra is megfelelők és szükségesek-e. A végrehajtásban előfordult érdemi késedelem elismerése
ellenére a Bizottság megfelelőnek ítéli az intézkedések időbeli ütemezését és sorrendjét.
11. háttérmagyarázat
A nemzeti kollektív szerződésben rögzített minimálbért jogszabály csökkentette; a kidolgozott új
keretrendszer jogszabályban meghatározott minimálbért vezetett be. E reform gyökeresen
megváltoztatta a minimálbér görögországi megállapításának jellegét: a szociális partnerek által
önállóan, kollektív jelleggel megállapított minimálbért jogszabályban előírt, a kormányzat által
meghatározott minimálbér váltotta fel. Ugyanakkor az újonnan kidolgozott keretrendszert a
programot követően, azaz stabil gazdasági és munkaerőpiaci viszonyok mellett tervezték bevezetni
úgy, hogy a minimálbér szintjét a program időtartamára befagyasztják.
102.
Harmadik franciabekezdés: A mennyiségi szint említése (15 %-os csökkentés) a fajlagos
munkaköltségben várható csökkenés nagyságrendjének jelzésére szolgált. Ez utóbbi változó
alakulása összetett kölcsönhatások eredménye, amelyeket az állami hatóságok befolyásolhatnak, de
közvetlenül nem „irányíthatnak”. Ennélfogva hiba lenne e szintre olyan egyértelmű célszámként
tekinteni, amelyhez viszonyítva a siker, illetve a teljesítmény mérhető.
III. RÉSZ. – A PROGRAMCÉLOK TELJESÍTÉSE
106. Annak mérlegelésekor, hogy a pénzügyi támogatási programok elérték-e fő célkitűzéseiket,
tekintettel kell lenni arra, hogy a reformok időszerű és eredményes végrehajtásáért a nemzeti
hatóságok felelősek. Így különösen fontos figyelembe venni az intézmények által nem irányítható
vagy befolyásolható valamennyi külső tényezőt, így a gazdasági és politikai környezetet, az
igazgatási kapacitást, a reformfolyamatért vállalt felelősséget, a kommunikációs politikát, valamint
a váratlan sokkhatásokat (például az előrehozott választásokat, a globális válság elmélyülését) és
egyéb exogén tényezőket.
110. A program időhorizontján túli kockázatokat illetően a Bizottság a finanszírozási táblázataiban
és adósságfenntarthatósági elemzésében a program lezárását követő finanszírozási feltételeket
vizsgálja.
12. háttérmagyarázat
Az IMF által a költségvetési alappályára és a költségvetési intézkedésekre vonatkozóan végzett
értékelés több esetben eltér az európai intézmény által végzett értékeléstől.
123. A programok végrehajtása elkerülhetővé tette a pénzügyi rendszer összeomlását, valamint a
görög állam és a pénzügyi stabilitás számára az összeomlás drasztikus következményeit. A banki
mérlegek romlása a program részét képező pénzügyi piaci reformok elhúzódó végrehajtásának, a
fokozott bizonytalansággal és bizalomvesztéssel járó politikai instabilitás egymást követő
időszakainak, valamint az elhúzódó recessziónak tulajdonítható.
124. A hosszú távú növekedéshez való visszatérés inkább a program sikeres megvalósításának
következménye, mint rövid távú cél. A program sikere csak évekkel annak befejezése után
értékelhető, mivel a reformok azt követően még sokáig fejtenek ki együttes hatásokat.
KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK
1. ajánlás
10

A Bizottság elfogadja az ajánlást. Keretet alakít ki a feltételrendszer megállapításához, és pontosítja
az alkalmazandó elemzési eszközök típusait.
2. ajánlás
A Bizottság elfogadja az ajánlást.
3. ajánlás
A Bizottság elfogadja az ajánlást.
A Bizottság megjegyzi, hogy a jelenlegi európai stabilitási mechanizmust létrehozó szerződés
célzottabb, pl. egy adott ágazat egyensúlytalanságaira irányuló programokról rendelkezik,
amelyeknél nem feltétlenül indokolt az átfogó növekedési stratégia alkalmazása.
4. ajánlás
A Bizottság elfogadja az ajánlást.
5. ajánlás
A Bizottság elfogadja az ajánlást. E vonatkozásban a legtöbb intézkedésre már sor került az ESMprogram keretében.
6. ajánlás
A Bizottság elfogadja az ajánlást, és emlékeztet arra, hogy nem kötelezhet más intézményeket olyan
munkamódszerek elfogadására, amelyeket jellegüknél fogva elvi és tartalmi szempontból is
közösen kell elfogadni.
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7. ajánlás
A Bizottság elfogadja az ajánlást. A Bizottság jelenleg is alkalmaz minőségirányítási
intézkedéseket, többek között más intézményekkel való együttműködése révén. A Bizottság
felülvizsgálja meglévő minőséi kontrolljait, és javításokat végez a vonatkozó dokumentációban.
141. A költségvetési konszolidáció elsőbbségére tekintettel a költségvetési és strukturális
reformokat sorrendbe kellett állítani. Emellett a valódi kérdés nem a reformok kialakítása, hanem
azok végrehajtása volt. Az igazgatási kapacitás valós kihívást jelentett, ezért e területen
Görögország technikai segítségnyújtásban részesült a Bizottság Görögországgal foglalkozó
munkacsoportjának létrehozását követően.
A technikai segítségnyújtás eredményes felhasználását, valamint a strukturális reformok tényleges
végrehajtását ugyanakkor akadályozták a politikai instabilitás egymást követő, elhúzódó időszakai.
A mennyiségi célokat illetően elmondható, hogy azok kitűzése a görög hatóságok
együttműködésével és jóváhagyásával történt.
8. ajánlás
A Bizottság elfogadja az ajánlást.
A technikai segítségnyújtásra az ESM stabilitási programjában foglalt rendelkezésekkel szoros
összhangban került sor, így több, a program keretében végrehajtandó reformhoz nyújtott támogatás
kifejezetten szerepelt az egyetértési megállapodásban. Az ESM-program létrehozását követő három
hónapon belül a Bizottság a görög hatóságokkal közösen elfogadta a strukturális reformokat
támogató technikai együttműködésről szóló tervet, amelyet a Bizottság a honlapján is közzétett.
Strukturálisreform-támogató Szolgálat az ESM-programhoz tartozó csaknem valamennyi
reformterületen támogatja a görög hatóságokat, továbbá koordinálja a nyújtott támogatást.
9. ajánlás
A Bizottság elfogadja az ajánlást. Fejleszti a programhoz tartozó reformok kialakításával
kapcsolatos elemzési munkáját azáltal, hogy keretet alakít ki a feltételrendszer megállapításához,
amely pontosítja az alkalmazandó elemzési eszközök típusait.
146. A programok végrehajtása elkerülhetővé tette a pénzügyi rendszer összeomlását és azokat a
drasztikus következményeket, amelyekkel az összeomlás járt volna a görög állam számára, továbbá
lehetővé tette a pénzügyi stabilitás helyreállítását, amely a további visszaesés mérséklésében
kulcsszerepet játszott. A banki mérlegek romlása a program részét képező pénzügyi piaci reformok
elhúzódó végrehajtásának, a fokozott bizonytalansággal és bizalomvesztéssel járó politikai
instabilitás egymást követő időszakainak, valamint az elhúzódó recessziónak tulajdonítható.
10. ajánlás
A Bizottság elfogadja az ajánlást. Korábban már végzett utólagos értékelést más olyan euróövezeti
országokra vonatkozóan, amelyekben stabilitástámogatási programot hajtottak végre.
11. ajánlás
A Bizottság elfogadja az ajánlást.
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Esemény

Dátum

Az ellenőrzési feladatterv elfogadása / az ellenőrzés megkezdése

11.11.2015

A jelentéstervezet hivatalos megküldése a Bizottságnak (vagy más
ellenőrzött félnek)
A végleges jelentés elfogadása az egyeztető eljárás után

13.7.2017

A Bizottság (vagy más ellenőrzött fél) válaszainak beérkezése az
összes uniós nyelven

14.11.2017

3.10.2017

Megvizsgáltuk, hogy az Európai Bizottság hogyan
irányította Görögország három gazdasági kiigazítási
programját, figyelembe véve a különböző pénzügyi
segítségnyújtási eszközökhöz kapcsolódó intézményi
struktúrákat is. A folyamatban levő programra vonatozóan
az ellenőrzés csak annak kialakítására összpontosított. Az
első program (GLF) pénzügyi keretösszege 2010-ben
110 milliárd euró volt; a másodiké (EFSF) 2012-ben
172,6 milliárd euró, és a harmadiké (ESM) 2015-ben
86 milliárd euró. 2017 közepén Görögország továbbra is
külső pénzügyi támogatást igényelt, és megállapítottuk,
hogy a programok céljai csak korlátozott mértékben
teljesültek. Összességében a programok kialakítása
lehetővé tette a reform előrehaladását Görögországban,
azonban hiányosságokat állapítottunk meg. Több
javaslatot tettünk az Európai Bizottságnak jövőbeni
támogatási programokra.
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