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De økonomiske tilpasningsprogrammer for Grækenland: 
Visse reformer trods svagheder, siger EU-revisorerne 
Den Europæiske Revisionsret konstaterer i en ny beretning, at de økonomiske 
tilpasningsprogrammer for Grækenland, der blev vedtaget efter den finansielle krises udbrud, 
sikrede kortsigtet finansiel stabilitet og muliggjorde visse reformfremskridt. Men 
programmerne fik kun i begrænset omfang Grækenland på fode igen, og medio 2017 havde de 
ikke genoprettet landets evne til at finansiere sine behov på markedet. 

Det første økonomiske tilpasningsprogram fra 2010 var på 110 milliarder euro, og det blev fulgt 
af et program på 172,6 milliarder euro i 2012 og et program på 86 milliarder euro i 2015. 
Programmerne skulle skabe en stabil økonomisk situation i Grækenland ved at dække 
økonomiens finansieringsbehov til gengæld for omfattende strukturreformer og dermed 
forhindre, at krisen spredte sig til resten af euroområdet.  

"Disse programmer fremmede reformer og forhindrede, at Grækenland gik i betalingsstandsning. 
Men det er stadig en udfordring for landet at finansiere sig selv fuldt ud på finansmarkederne," 
siger Baudilio Tomé Muguruza, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt 
for beretningen.  

Revisorerne konstaterede, at Kommissionen ikke havde nogen erfaringer med at forvalte denne 
type proces, og at programmernes betingelser hverken var tilstrækkelig rangordnet efter 
betydning eller forankret i en bredere strategi. Endvidere var programmernes makroøkonomiske 
antagelser dårligt underbygget. Samarbejdet med andre institutioner var effektivt, men uformelt. 
Kommissionens overholdelsesovervågning vedrørende Grækenlands gennemførelse af 
programmerne var hensigtsmæssig. 

Revisorerne konstaterede også, at billedet var blandet med hensyn til udformningen og 
gennemførelsen af reformer på fire vigtige politikområder: skat, offentlig administration, 
arbejdsmarkedet og den finansielle sektor. Skattereformerne og reformerne af den offentlige 
administration gav finanspolitiske besparelser, men gennemførelsen af de strukturelle 
komponenter var meget svagere. Den finansielle sektor blev gennemgribende omstruktureret, 
men det havde store omkostninger.  
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Samlet set konstaterede revisorerne, at de specifikke programmål kun var blevet opfyldt i 
begrænset omfang. Programmerne medførte en betydelig konsolidering, idet den underliggende 
budgetsaldo blev forbedret med 17 % af BNP mellem 2009 og 2015. Men nedgangen i den 
økonomiske aktivitet i samme periode kombineret med finansieringsudgifterne vedrørende den 
tidligere opbyggede gæld betød, at Grækenlands gæld konsekvent voksede i forhold til BNP. 
Landet kan derfor stadig ikke fuldt ud få dækket sine finansieringsbehov på markedet. 

I overensstemmelse med Revisionsrettens mandat til at undersøge Den Europæiske Centralbanks 
(ECB's) operationelle effektivitet forsøgte revisorerne som led i revisionen at undersøge ECB's 
rolle i programmerne. ECB satte imidlertid spørgsmålstegn ved Revisionsrettens mandat og 
udleverede ikke tilstrækkelig dokumentation. Revisorerne kunne derfor ikke rapportere om ECB's 
rolle. 

Revisorerne fremsætter en række anbefalinger til Europa-Kommissionen med henblik på 
forbedring af de økonomiske tilpasningsprogrammers udformning og gennemførelse. 
Kommissionen har accepteret disse anbefalinger fuldt ud. 

Bemærkninger til redaktører  

Den globale finanskrise udløste en økonomisk tilbagegang og en gældskrise i Europa. Lande med 
makroøkonomiske ubalancer og strukturelle svagheder oplevede store udfordringer. Efter sin 
indtræden i euroen havde Grækenland nydt godt af et økonomisk opsving takket være den lette 
adgang til lån og en gavmild finanspolitik. Men krisen udstillede landets sårbare punkter, og i april 
2010 kunne det ikke længere på bæredygtig vis finansiere sig selv på finansmarkederne. Landet 
anmodede om finansiel støtte fra medlemsstaterne i euroområdet og IMF. 

Fra 2010 deltog Grækenland i tre økonomiske tilpasningsprogrammer, som blev udformet i 
samarbejde med Europa-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og Den Internationale 
Valutafond. Det tredje program involverede også den europæiske stabilitetsmekanisme. Støtten 
var underlagt politiske betingelser, som var aftalt mellem de græske myndigheder og långiverne. 
Denne revision er del af en serie, som i de seneste år har fokuseret på de foranstaltninger og 
reformer, der er blevet gennemført som reaktion på finanskrisen. Formålet med revisionen var at 
vurdere, hvordan Europa-Kommissionen havde forvaltet de første to programmer og udformet 
det tredje. 

 

Særberetning nr. 17/2017: "Kommissionens intervention i den græske finanskrise" foreligger på 
Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. 

 

 

 


