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De ekonomiska anpassningsprogrammen för Grekland: en 
del reformer trots brister, säger EU:s revisorer 
De ekonomiska anpassningsprogram som man kom överens om för Grekland efter att den 
ekonomiska krisen hade brutit ut gav kortsiktig finansiell stabilitet och möjliggjorde vissa 
framsteg i reformarbetet, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Men 
programmen hjälpte endast i begränsad utsträckning Grekland att återhämta sig, och i mitten 
av 2017 hade de inte lyckats hjälpa landet att återfå sin förmåga att finansiera sina behov på 
marknaderna. 

Det första ekonomiska anpassningsprogrammet var på 110 miljarder euro 2010, och följdes av 
ytterligare två på 172,6 miljarder euro 2012 respektive 86 miljarder euro 2015. Programmen 
syftade till att skapa en hållbar ekonomisk situation i Grekland genom att tillgodose landets 
finansieringsbehov i utbyte mot omfattande strukturreformer och på så sätt förhindra spridning 
till resten av euroområdet.  

"Programmen främjade reformarbetet och gjorde att Grekland kunde undvika statsbankrutt. Men 
landets förmåga att helt finansiera sig självt på finansmarknaderna är fortfarande en utmaning", 
säger Baudilio Tomé Muguruza, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten.  

Revisionsrätten konstaterade att kommissionen saknade tidigare erfarenhet av att förvalta en 
sådan process och att programvillkoren varken var tillräckligt prioriterade efter betydelse eller 
ingick i en mer övergripande strategi för landet. Vidare var underlagen till programmens 
makroekonomiska antaganden bristfälliga. Samarbetet med övriga institutioner var 
ändamålsenligt men informellt. Kommissionens efterlevnadskontroll av Greklands genomförande 
av programmen var god. 

Revisorerna konstaterade också att reformerna på fyra avgörande politikområden, skatter, 
offentlig förvaltning, arbetsmarknad och finanssektor, hade utformats och genomförts med 
varierande framgång. Reformerna på skatteområdet och inom offentlig förvaltning stärkte 
statskassan, men genomförandet av de strukturella delarna hade mycket större brister. 
Finanssektorn omstrukturerades i grunden, men till en mycket hög kostnad.  
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Generellt konstaterade revisorerna att programmens specifika mål endast delvis hade uppnåtts. 
Programmen ledde otvetydigt till en betydande konsolidering i och med att det underliggande 
budgetsaldot förbättrades med 17 % av BNP mellan 2009 och 2015. Den minskande ekonomiska 
verksamheten under samma period, tillsammans med kostnader för finansiering av tidigare 
skulder, innebar dock att Greklands skuld i förhållande till BNP hela tiden ökade. Landet kan 
därför fortfarande inte helt täcka sina finansieringsbehov på marknaderna. 

Som en del av revisionen försökte revisorerna bedöma Europeiska centralbankens (ECB) roll i 
programmen, i linje med revisionsrättens mandat att granska effektiviteten i ECB:s förvaltning. 
ECB ifrågasatte dock revisionsrättens mandat och gav oss inte tillräckligt underlag. Revisorerna 
kunde därför inte rapportera om ECB:s roll. 

Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer till Europeiska kommissionen om hur 
utformningen och genomförandet av ekonomiska anpassningsprogram kan förbättras. 
Rekommendationerna har godtagits i sin helhet. 

Meddelande till redaktörerna  

Den globala finanskrisen ledde till en konjunkturnedgång och en skuldkris i Europa. Länder med 
makroekonomiska obalanser och strukturella brister fann sig stå inför stora svårigheter. När 
Grekland införde euron upplevde landet ett ekonomiskt uppsving som ett resultat av 
lättillgängliga lån och en generös finanspolitik. Krisen blottlade dock landets svagheter, och i april 
2010 kunde Grekland inte längre på ett hållbart sätt finansiera sig på finansmarknaderna. Landet 
begärde ekonomiskt bistånd från länderna i euroområdet och IMF. 

Från och med 2010 deltog Grekland i tre ekonomiska anpassningsprogram som utarbetades i 
samarbete med Europeiska kommissionen, Europeiska centralbanken och Internationella 
valutafonden. I det tredje programmet deltog även Europeiska stabilitetsmekanismen. För att 
stödet skulle betalas ut skulle ett antal villkor som fastställdes i avtalet mellan Grekland och 
långivarna uppfyllas. Den här revisionen är en av flera revisioner under senare år av de åtgärder 
och reformer som har vidtagits som svar på finanskrisen. Vi bedömde hur Europeiska 
kommissionen hanterade de två första programmen och utformade det tredje. 

 

Särskild rapport nr 17/2017: Kommissionens arbete med den grekiska finanskrisen finns på 
revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk. 

 

 

 


