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Európai Számvevőszék: a görög gazdasági kiigazítási 
programok hiányosságaik ellenére lehetővé tettek egyes 
reformlépéseket 
Az Európai Számvevőszék most közzétett jelentése szerint a pénzügyi válság kirobbanása után 
elfogadott görögországi gazdasági kiigazítási programok rövid távú pénzügyi stabilitást 
biztosítottak és lehetővé tették a reform előrehaladását, Görögország gazdaságának 
fellendülését azonban csak korlátozott mértékben segítették elő és 2017 közepéig nem tudták 
helyreállítani az országnak azt a képességét, hogy igényeit a piacról finanszírozza. 

Az első gazdasági kiigazítási programról 2010-ben született megállapodás, amely 110 milliárd 
euró értékű finanszírozásról rendelkezett, majd két további program indult, az egyik 2012-ben 
172,6 milliárd euró, a másik 2015-ben 86 milliárd euró értékben. A programok Görögország 
gazdasági helyzetének stabilizálását célozták: biztosították a szükséges pénzügyi eszközöket, ezért 
cserébe viszont átfogó strukturális reformok végrehajtását írták elő, megelőzve ezzel a görög 
gazdasági válság átterjedését az euróövezet többi részére.  

„A programok előmozdították a reformokat és Görögország így elkerülhette a 
fizetésképtelenséget. Továbbra is nehézséget jelent azonban, hogy az ország képes legyen magát 
teljes körűen a pénzügyi piacokról finanszírozni” – jelentette ki Baudilio Tomé Muguruza, a 
jelentésért felelős számvevőszéki tag.  

A számvevők megállapították: a Bizottság nem rendelkezett tapasztalattal egy ilyen folyamat 
irányításához, a programok nem határoztak meg megfelelően a feltételekre vonatkozó 
prioritásokat azok viszonylagos fontossága alapján, és ezeket nem integrálták egy szélesebb 
országos stratégiába. Emellett a programok makrogazdasági feltevéseit sem tudták kellően 
megindokolni. A más intézményekkel való együttműködés eredményes volt ugyan, de informális 
maradt. A programok Görögország általi végrehajtására irányuló bizottsági szabályszerűségi 
monitoring megbízható volt. 

A számvevők megállapították továbbá, hogy a négy döntő fontosságú szakpolitikai területen 
(adózás, közigazgatás, munkaerőpiac és a pénzügyi ágazat) a reformok kialakítása és végrehajtása 
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vegyes képet mutat. Az adózási és közigazgatási reformok költségvetési megtakarításokat 
eredményeztek, a strukturális összetevők megvalósítása azonban jóval hiányosabb volt. A 
pénzügyi ágazatban nagymértékű szerkezetátalakítás történt, de ez jelentős költségekkel járt.  

Mindent összevetve a számvevők azt állapították meg, hogy a programok egyedi célkitűzései csak 
korlátozott mértékben teljesültek. A programok jelentős konszolidációt eredményeztek: a 
költségvetési egyenleget a GDP 17%-át kitevő mértékben igazították ki 2009 és 2015 között. 
Ugyanebben az időszakban azonban csökkent a gazdasági tevékenység és ez a korábban 
felhalmozott adósság finanszírozási költségeivel együtt azt eredményezte, hogy Görögország 
GDP-arányos államadóssága folyamatosan nőtt. Mindezek miatt az ország továbbra sem képes 
arra, hogy finanszírozási szükségleteire teljes mértékben a piacokon találjon megoldást. 

A számvevők az ellenőrzés részeként – a Számvevőszéknek az EKB működési hatékonyságának 
ellenőrzésére vonatkozó felhatalmazásával összhangban – kísérletet tettek arra, hogy 
megvizsgálják az Európai Központi Bank részvételét a programokban. Az EKB ugyanakkor 
megkérdőjelezte a Számvevőszék felhatalmazásának érvényességét e tekintetben, és nem 
nyújtott számunkra elégséges bizonyítékot a munka elvégzéséhez. Az EKB szerepéről ezért a 
számvevők nem tudtak beszámolni. 

A számvevők egy sor ajánlást fogalmaztak meg az Európai Bizottságnak a gazdasági kiigazítási 
programok kialakítására és végrehajtására vonatkozóan. Az ajánlásokat a Bizottság teljes 
egészében elfogadta. 

A szerkesztők figyelmébe  

A globális pénzügyi válságot gazdasági visszaesés és adósságválság követte Európában. A 
makrogazdasági egyensúlyhiányokkal és strukturális hiányosságokkal küzdő országok komoly 
nehézségekkel szembesültek. Görögországban az euróövezetbe történő belépést követően a 
hitelekhez való könnyű hozzáférés és a nagyvonalú költségvetési politika eredményeként 
gazdasági fellendülés következett be. A válság azonban rávilágított az ország sebezhető pontjaira, 
és 2010 áprilisában Görögország képtelenné vált szükségleteinek a pénzügyi piacokról való 
életképes finanszírozására, ezért pénzügyi támogatást kért az euróövezet tagállamaitól és az IMF-
től. 

2010-től kezdve Görögország három, az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank és a 
Nemzetközi Valutaalap által közösen kialakított gazdasági kiigazítási programban vett részt. A 
harmadik program végrehajtása az európai stabilitási mechanizmus bevonásával történt. A 
támogatást a görög hatóságok és a hitelezők közötti megállapodásban rögzített szakpolitikai 
feltételekhez kötötték. Ellenőrzésünk egy olyan sorozat része, amelyet az elmúlt években a 
pénzügyi válságra válaszul végrehajtott intézkedések és reformok témájában indítottunk. 
Értékelésünk arra irányult, hogy az Európai Bizottság hogyan kezelte az első két programot, illetve 
hogyan alakította ki a harmadikat. 

 

„Az Európai Bizottság beavatkozása a görög pénzügyi válságba” című 17/2017. sz. különjelentés 
23 uniós nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu). 

 

 


