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Finansiel bistand 
til lande i vanskeligheder
For syv år siden gennemgik Europa en finanskrise, der udviklede sig til en stats-
gældskrise. Statsgældskrisen skyldtes forskellige faktorer, herunder et svagt 
banktilsyn, uhensigtsmæssige finanspolitikker og store finansielle institutioner 
i vanskeligheder (og regningen for redningen landede hos offentligheden). EU’s 
medlemsstater oplevede krisen i to bølger, idet den først gik ud over lande uden 
for euroområdet i 2008-2009 og derefter spredte sig til selve euroområdet.

Men blev denne krise afhjulpet hensigtsmæssigt? Der blev udformet en række 
retlige instrumenter med henblik på ydelse af finansiel bistand. For medlemssta-
ter uden for euroområdet kunne den eksisterende »betalingsbalancemeka-
nisme« benyttes. Irland og Portugal modtog støtte under den nye europæiske 
finansielle stabiliseringsmekanisme (EFSM) samt den europæiske finansielle 
stabilitetsfacilitet (EFSF). Kun betalingsbalancemekanismen og EFSM var etableret 
som EU-instrumenter på basis af traktaten om Den Europæiske Unions funktions-
måde, da EFSF er en mellemstatslig facilitet uden for EU’s rammer.

Vi analyserede Kommissionens forvaltning af den finansielle bistand, der 
blev ydet til fem medlemsstater (Ungarn, Letland, Rumænien, Irland og 
Portugal) og fremsatte en række anbefalinger til Kommissionen vedrørende 
forvaltningsprocessen.
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Vores revision
Revisionens omfang
Revisionen dækkede Kommissionens forvaltning af den finansielle bistand, der 
blev ydet under betalingsbalancemekanismen og EFSM, for hvilken Kommis-
sionen optog lån på kapitalmarkederne garanteret af EU-budgettet. Revisionen 
omfattede finansiel bistand til Ungarn, Letland, Rumænien (de første to program-
mer), Irland og Portugal med vægt på Kommissionens rolle i programmerne. Vi 
undersøgte også Kommissionens samarbejde med sine partnere (ECB og IMF), 
men vi reviderede ikke partnerne.

Vi reviderede ikke de beslutninger, der blev truffet på politisk niveau i EU, og vi 
begrænsede revisionens omfang i flere henseender. Vi tog ikke det kontrafaktiske 
scenario uden finansiel bistand i betragtning og vurderede ikke mulighederne 
for at løse krisen ved hjælp af andre midler (f.eks. gensidiggørelse af statsgæld 
(mutualisation of sovereign debt)). Vi vurderede heller ikke gældens bæredyg-
tighed eller sandsynligheden for, at lånene vil blive tilbagebetalt. Vi vurderede 
heller ikke, om Rådet havde valgt de mest hensigtsmæssige underskudsmål eller 
strukturelle betingelser med henblik på at løse krisen. I vores revision af Kommis-
sionens samarbejde med andre partnere vurderede vi ikke, om deres deltagelse 
var berettiget.
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Revisionsspørgsmål
Vi undersøgte, om Kommissionen havde forvaltet programmerne for finansiel 
bistand hensigtsmæssigt. Følgende underspørgsmål blev søgt besvaret:

1 Blev de voksende finanspolitiske risici opdaget i tide?

2 Var processerne udformet godt nok til at kunne give dækkende input 
til programbeslutninger?

3 Optog Kommissionen lån til den bedst mulige rente og 
i overensstemmelse med den bedst mulige praksis for 
gældsudstedelse?

4 Opfyldte programmerne for finansiel bistand deres hovedformål?
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Vores konstateringer
Nogle advarselssignaler blev ikke opfanget
Det er vigtigt at huske på, at der allerede før krisen var en ramme for overvågning 
af medlemsstaternes budgetter. Det var Kommissionens ansvar at advare Rådet 
om de voksende finanspolitiske ubalancer. Kommissionen var ikke forberedt på 
de første anmodninger om finansiel bistand.

Vi fandt, at Kommissionen skønnede, at landenes offentlige budgetter var 
stærkere, end de faktisk viste sig at være. Det var en væsentlig svaghed i Kom-
missionens vurderinger før 2009, at der ikke forelå rapporter om opbygningen af 
eventualforpligtelser i den offentlige sektor, som ofte blev til egentlige forplig-
telser under krisen. Kommissionen var heller ikke tilstrækkelig opmærksom 
på forbindelsen mellem betydelige udenlandske kapitalstrømme, bankernes 
sundhedstilstand og i sidste ende de offentlige finanser.

Reformerne af stabilitets- og vækstpagten i 2011, 2013 og 2014 sigtede mod at 
afhjælpe svaghederne i perioden før krisen ved at indføre øget makroøkonomisk 
overvågning. Tilbage i 2008 var Kommissionen imidlertid ikke forberedt på at 
skulle forvalte den finansielle bistand, da landenes anmodninger begyndte at 
komme.
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Udfordringen blev taget op
Indsatsen for at komme på omgangshøjde
Kommissionen påtog sig de nye forpligtelser med hensyn til programforvaltning, 
som omfattede drøftelser med de nationale myndigheder, udarbejdelse af pro-
gramprognoser og skøn over finansieringsgab samt identifikation af de nødven-
dige reformer. Det var noget af en præstation i lyset af de tidsbegrænsninger, der 
gjaldt i starten, og den begrænsede relevante erfaring.

Kommissionen var for det meste grundig, når det drejede sig om at indhente 
de nødvendige oplysninger. Kommissionen mobiliserede i stigende grad intern 
ekspertise og var i kontakt med en lang række interessenter i de lande, der anmo-
dede om hjælp.

Komplekse værktøjer
Udarbejdelse af makroøkonomiske prognoser samt underskudsprognoser var 
ikke noget nyt. Kommissionen brugte et eksisterende og ret besværligt regne-
arksbaseret prognoseværktøj. Kvalitetskontrollen var hovedsagelig begrænset til 
afstemning af prognosernes forskellige dele, og der blev fra forvaltningens side 
ikke spurgt ind til baggrunden for antagelserne i prognoserne. Det var meget 
vanskeligt at vurdere sandsynligheden af de vigtigste antagelser, f.eks. de finans-
politiske multiplikatorer, ikke kun i en efterfølgende gennemgang, men også for 
forvaltningen under den egentlige udarbejdelse af prognoserne.
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Begyndervanskeligheder
Bistandsprogrammerne havde for det meste et sundt udgangspunkt under 
de EU-politikker og den økonomiske viden, der forelå på det tidspunkt. Men 
en generel svaghed i Kommissionens proces var manglen på dokumentation. 
Processen var ikke indrettet til at gå tilbage i tiden og evaluere tidligere beslut-
ninger. Vi var ikke i stand til at bekræfte visse af de afgørende oplysninger, der var 
blevet fremsendt til Rådet, f.eks. de oprindelige skøn over finansieringsgabet for 
nogle programmer.

Det kan delvis forklares med krisen, tidspresset i starten, og at programforvalt-
ning var en ny opgave for Kommissionen. Tilgængeligheden af dokumentation 
blev efterhånden forbedret, men selv for de nyeste programmer manglede der 
vigtige dokumenter.

Betingelserne i aftalememorandaene blev hovedsagelig begrundet med specifik 
henvisning til Rådets beslutning. Betingelserne havde dog ikke altid tilstrækkelig 
fokus på de generelle betingelser for den økonomiske politik, som Rådet havde 
fastsat.
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Forskellige tilgange
Vi fandt flere eksempler på, at landene ikke blev behandlet ens i sammenligne-
lige situationer. Betingelserne for støtte blev forvaltet forskelligt i de forskellige 
programmer. I nogle programmer var de alt i alt mindre strenge, hvilket gjorde 
det lettere at overholde dem. En sammenligning af lande med tilsvarende 
strukturelle svagheder viste, at de påkrævede reformer ikke altid stod i forhold til 
landenes problemer, eller at landenes politikker var meget forskellige. For nogle 
lande, men ikke alle, blev underskudsmålet lempet mere, end der tilsyneladende 
var berettigelse for i den økonomiske situation.

Begrænset kvalitetskontrol
En af årsagerne til disse svagheder var, at det hovedsagelig var Kommissionens 
programteam, der stod for at udforme og overvåge programmerne. Før de 
vigtige dokumenter, som et team havde udarbejdet, nåede frem til Rådet eller 
Kommissionen, blev de gennemgået, men denne gennemgang var utilstrække-
lig i flere henseender. De underliggende beregninger blev ikke gennemgået af 
nogen uden for teamet, eksperternes arbejde blev ikke undersøgt grundigt, og 
gennemgangsprocessen var ikke ordentligt dokumenteret.
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Plads til forbedringer
På plussiden er der siden den første anmodning om finansiel støtte sket bety-
delige forbedringer i de programdokumenter, som danner grundlag for Rådets 
eller Kommissionens beslutninger. Det skyldes, at der blev afsat yderligere 
personale til programforvaltningen, at personalet har opnået mere erfaring, og 
at forberedelsen har været bedre. Dog manglede selv de nyere programdoku-
menter væsentlige oplysninger.

Kommissionens overvågning var baseret på periodiserede underskudsmål. Det 
sikrer overensstemmelse med proceduren for uforholdsmæssigt store underskud, 
men det betyder også, at Kommissionen, når den skal afgøre, om programmet 
skal fortsætte, ikke kan rapportere med sikkerhed, om det pågældende modta-
gerland har opfyldt underskudsmålet, eftersom periodiserede underskud først 
kan observeres efter et vist tidsrum. Rapporteringen om overholdelse af betingel-
serne var ikke systematisk.

Manglende overholdelse blev udtrykt på mange forskellige måder, hvilket skabte 
forvirring. For nogle betingelser var der slet ingen rapportering. Enkelte betingel-
ser blev rapporteret som opfyldt, selv om det reelt ikke var tilfældet.
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Låntagningen opfyldte 
finansieringsbehovet, selv om 
omstændighederne i begyndelsen 
gjorde det svært altid at holde sig 
til bedste praksis
Kommissionens gældsudstedelse var vellykket, eftersom alle obligationsudste-
delserne tiltrak tilstrækkelig efterspørgsel fra kapitalmarkederne til at blive ud-
solgt. Kommissionen udstedte obligationerne rettidigt. De endelige gældsom-
kostninger var i overensstemmelse med markedsniveauet og sammenlignelige 
niveauer. Hvad angår den egentlige procedure, var prissætningen undertiden 
højere end den prissætning, som lead-bankerne oprindeligt havde anført.

Der var en række mangler i gældsforvaltningsprocessen i de første år. Disse 
mangler skyldes delvis, at Kommissionen kun havde afsat et begrænset antal 
ansatte til denne aktivitet. Manglerne havde ikke nogen påviselig indvirkning på 
låntagningsresultatet. Manglerne var stort set udbedret i de senere obligations-
udstedelser, så anbefalingen vedrører de svagheder, som under revisionen blev 
identificeret som udestående.



10

Programmålene blev opfyldt
Med nogle undtagelser blev de reviderede underskudsmål for det meste opfyldt. 
I takt med nedgangen i den økonomiske aktivitet i 2009 oplevede landene 
indtægtstab, som udlignede gevinsterne fra nye indtægtsforanstaltninger. Skat-
teneutrale eller skatteudlignende reformer medførte yderligere finanspolitiske 
omkostninger på kort sigt, og nogle lande indførte yderligere skatteforanstalt-
ninger for at opveje skatternes faldende andel af BNP. De strukturelle underskud 
blev forbedret, men i varierende tempo. En del af den finanspolitiske tilpasning 
blev gennemført på midlertidig vis. Lande benyttede sig af engangstiltag for at 
nå målene.

Medlemsstaterne overholdt de fleste betingelser i deres programmer, men med 
visse forsinkelser. Disse forsinkelser skyldtes for det meste forhold, som Kom-
missionen ikke havde kontrol over. Kommissionen fastsatte dog i nogle tilfælde 
urealistisk stramme tidsfrister for gennemførelse af vidtrækkende reformer. En 
høj grad af overholdelse betyder ikke, at alle væsentlige betingelser blev over-
holdt. Desuden observerede vi, at medlemsstaterne havde tendens til udsætte 
overholdelse af de væsentlige betingelser til programperiodens slutfase.

Programmerne lykkedes med at sætte gang i reformarbejdet. I de fleste tilfælde 
fortsatte landene med de reformer, som programbetingelserne havde givet 
anledning til. På tidspunktet for vores revision var der ikke mange tilfælde af 
tilbagerulning af reformer. De blev modsvaret af alternative reformer, som ofte 
ikke havde samme potentielle effekt.

I fire ud af de fem lande blev de løbende poster tilpasset hurtigere end forventet. 
Det kan for en stor del forklares med den uventede forbedring af indkomstbalan-
cen og i mindre omfang den uventede forbedring af handelsbalancen.



11

Vores anbefalinger

a. Kommissionen bør fastsætte en overordnet ramme for hele institutionen, 
som giver mulighed for hurtig mobilisering af Kommissionens 
medarbejdere og ekspertise, i tilfælde af, at der skal iværksættes et 
program for finansiel bistand. Kommissionen bør også udarbejde 
procedurer inden for twopack-forordningerne.

b. Kvalitetskontrollen af prognoseprocessen bør være mere systematisk.

c. For at sikre intern gennemsigtighed i de faktorer, der ligger bag 
programbeslutningerne, bør Kommissionen forbedre dataregistreringen 
og være mere opmærksom på dette under kvalitetsgennemgangen.

d. Kommissionen bør sikre, at der etableres specifikke procedurer for 
kvalitetskontrol af programforvaltningen og programdokumenternes 
indhold.

e. Med sigte på budgetovervågning bør Kommissionen i aftalememoran-
daene medtage variabler, som den kan indsamle på kort tid.

f. Kommissionen bør prioritere betingelserne efter væsentlighed og 
målrette de virkelig vigtige reformer.

g. Hvad angår fremtidige programmer, bør Kommissionen forsøge 
at formalisere det interinstitutionelle samarbejde med andre 
programpartnere.

h. Gældsforvaltningsprocessen bør være mere gennemsigtig.

i. Kommissionen bør yderligere analysere de vigtigste aspekter af landenes 
tilpasning.
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Om betalingsbalancemekanismen/
EFSM
Formålet med denne finansielle bistand var at hjælpe landene med tilbagebeta-
ling eller finansiering af forfalden gæld og underskud. Bistanden fungerede som 
en stødpude, der gjorde det nemmere at gennemføre de tilpasningsprogrammer, 
der var påkrævet i de enkelte lande for at rette op på de underliggende proble-
mer. Generelt bidrog mekanismerne til at sikre stabiliteten i euroområdet eller 
EU som helhed, at begrænse afsmitningsrisikoen og at hindre et pludseligt stød 
til modtagerlandenes økonomier.

Målene for de enkelte programmer var forskellige på detailniveau, men det 
overordnede sigte med den finansielle bistand var at bringe medlemsstaterne 
tilbage på en sund makroøkonomisk eller finansiel kurs og sætte dem i stand til 
igen at overholde deres forpligtelser vedrørende den offentlige sektor (lande 
i euroområdet) eller betalingsbalancen (lande uden for euroområdet).

Herunder ses tidslinjen for den finansielle bistand, der blev ydet til de fem med-
lemsstater, der er omfattet af vores revision:

Uden for 
euroområdet

Euroområdet

2014201320122011201020092008

LV (jan’09 - jan’12)

HU (nov’08 - nov’10)

RO (jun’09 - jun’11)

IE (dec’10 - dec’13)

PT (maj’11 - maj’14)

RO 2 (jun’11 - mar’13)
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De vigtigste 
udlånsfaciliteter 
for de fem lande

Betalingsbalance-
faciliteten EFSM EFSF

Institutionel form EU-mekanisme EU-mekanisme Privat selskab ejet 
af eurolande

Kapital struktur Garanteret af 
EU-budgettet

Garanteret af 
EU-budgettet

Garantier fra 
eurolande

Udlåns kapacitet 
i euro 50 milliarder euro 60 milliarder euro 440 milliarder euro

Instrumenter Lån, kreditlinjer Lån, kreditlinjer
Lån, køb af obli-
gationer på det 
primære og se-
kundære marked

Varighed Permanent 
mekanisme

Midlertidig 
mekanisme

Midlertidig 
mekanisme

Vigtigste besluttende 
organer

Rådet med kvalificeret flertal efter 
forslag fra Europa-Kommissionen

EFSF’s bestyrelse 
(dvs. medlemmer 
af Eurogruppen)

Retsgrundlag 
Finansiering Artikel 143 TEUF Artikel 122 TEUF Mellemstatslig 

beslutning
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