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Ekonomiskt bistånd 
till länder som 
har svårigheter
För sju år sedan ställdes Europa inför en finanskris som övergick till en stats-
skuldskris. Statsskuldskrisen var en konsekvens av olika faktorer, bland annat 
svag banktillsyn, dålig skattepolitik och de svårigheter som stora finansinstitut 
upplevde (och kostnaderna för de efterföljande räddningsaktionerna som be-
talades av allmänheten). Krisen svepte över EU:s medlemsstater i två vågor och 
påverkade först länderna utanför euroområdet 2008–2009 och spreds senare 
även till euroländerna.

Men löstes denna turbulens på ett bra sätt? Ett antal rättsliga instrument utfor-
mades för att tillhandahålla ekonomiskt bistånd. Medlemsstaterna utanför euro-
området kunde utnyttja den befintliga betalningsbalansmekanismen. Irland 
och Portugal fick hjälp från Europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen 
(EFSM) och Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF) som nyligen 
hade inrättats. Endast betalningsbalansmekanismen och EFSM upprättades som 
EU-instrument på grundval av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
eftersom EFSF är ett mellanstatligt instrument utanför EU:s ram.

Vi analyserade kommissionens förvaltning av det ekonomiska bistånd som gavs 
till fem medlemsstater (Ungern, Lettland, Rumänien, Irland och Portugal) 
och lämnade processrelaterade rekommendationer till kommissionen.
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Detta granskade vi
Revisionens inriktning och omfattning
Revisionen omfattade kommissionens förvaltning av ekonomiskt bistånd som 
tillhandahölls inom systemet för betalningsbalansstöd (betalningsbalansfaci-
liteten) och EFSM, för vilka kommissionen lånade på kapitalmarknaderna med 
EU-budgeten som säkerhet. I revisionen ingick det finansiella bistånd som 
betalades till Ungern, Lettland, Rumänien (de två första programmen), Irland och 
Portugal, med betoning på kommissionens roll i dessa program. Vi kontrollerade 
även kommissionens samarbete med sina samarbetspartner (ECB och IMF) men 
vi granskade inte samarbetspartnerna.

Vi granskade inte de beslut som fattades på EU:s politiska nivå, och vi begränsa-
de revisionens omfattning i flera avseenden. Vi övervägde inte det motsatta sce-
nariot utan finansiellt bistånd eller möjligheten att lösa krisen på annat sätt (t.ex. 
delning av ansvaret för statsskulder). Vi bedömde inte heller skuldhållbarheten 
eller sannolikheten för att lånen betalas tillbaka. Inte heller utvärderade vi om 
rådet hade valt de lämpligaste underskottmålen eller strukturella villkoren för att 
lösa krisen. När vi granskade kommissionens samarbete med andra samarbets-
partner bedömde vi inte om deras deltagande var motiverat.
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Revisionsfrågor
Vi granskade om kommissionen förvaltade programmen för ekonomiskt bistånd 
på ett tillfredsställande sätt. Denna fråga besvarades med hjälp av följande 
delfrågor:

1 Upptäcktes de växande finanspolitiska riskerna i tid?

2 Var processerna tillräckligt väl utformade för att ge heltäckande input 
till programbesluten?

3 Lånade kommissionen till bästa möjliga ränta och i enlighet med 
bästa praxis för emission av skuldebrev?

4 Uppnådde programmen för ekonomiskt bistånd sina viktigaste mål?
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Detta konstaterade vi
Några varningssignaler ignorerades
Man måste komma ihåg att det redan före krisen fanns en ram som utformats 
för övervakning av medlemsstaternas budgetar. Ansvaret för att varna rådet om 
stigande finanspolitiska obalanser låg hos kommissionen. Kommissionen var inte 
förberedd på de första ansökningarna om makroekonomiskt stöd.

Vi konstaterade att kommissionen uppskattade ländernas offentliga budgetar 
som starkare än vad de faktiskt visade sig vara. En allvarlig brist i kommissionens 
bedömningar före 2009 var att ackumuleringen av den offentliga sektorns 
ansvarsförbindelser inte rapporterades. Dessa ansvarsförbindelser blev ofta 
verkliga skulder under krisen. Kommissionen lade inte heller tillräcklig vikt vid 
sambandet mellan stora utländska kapitalrörelser, bankernas hälsotillstånd och 
i sista hand de offentliga finanserna.

Under 2011, 2013 och 2014 ändrade man stabilitets- och tillväxtpakten och 
införde mer makroekonomisk övervakning för att försöka åtgärda bristerna 
från perioden före krisen. Men när länder 2008 började ansöka om ekonomiskt 
bistånd var kommissionen oförberedd på hur den skulle förvalta detta.
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Anta utmaningen
Leka tafatt
Kommissionen lyckades med att åta sig sitt nya programförvaltningsansvar som 
bland annat innebar att den samtalade med nationella myndigheter, gjorde 
programprognoser och uppskattade budgetunderskott samt identifierade 
vilka reformer som behövde göras. Med tanke på den första tidsnöden och den 
begränsade relevanta erfarenheten var detta en prestation.

Kommissionen gick oftast grundligt till väga för att få fram den information den 
behövde. Den mobiliserade i allt större utsträckning intern expertis och tog 
kontakt med många olika aktörer i de länder som ansökte om hjälp.

Komplexa verktyg
Utarbetandet av makroekonomiska prognoser och prognoser om underskott 
var inte en ny verksamhet. Kommissionen använde ett befintligt och ganska 
klumpigt prognosverktyg som byggde på kalkylblad. Kvalitetskontrollen 
begränsades i första hand till avstämning mellan prognosernas olika delar och 
innebar inte att ledningen undersökte hur man hade kommit fram till de olika 
antaganden som användes för prognoserna. Det var mycket svårt att bedöma 
sannolikheten för centrala antaganden som finanspolitiska multiplikatoreffekter, 
inte bara vid senare kontroller utan även, för ledningen, under utarbetandet av 
prognoserna.
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Barnsjukdomar
Stödprogrammen byggde oftast på en stabil grund med tanke på den politik 
som då gällde på EU-nivå och de ekonomiska kunskaper man hade. Men en 
vanlig brist i kommissionens process gällde avsaknaden av dokumentation. 
Processen var inte utformad för att man skulle kunna gå tillbaka och utvärdera 
de beslut som tagits. Vi kunde inte bekräfta delar av den grundläggande infor-
mation som rådet fick, till exempel de första uppskattningarna av budgetunder-
skottet för några program.

Detta kan delvis förklaras av krissituationen, den inledande tidsbristen och av att 
kommissionen inte tidigare hade förvaltat sådana program. Med tiden fanns det 
allt mer dokumentation, men till och med för de senaste programmen saknades 
några centrala dokument.

Villkoren i samförståndsavtalen motiverades oftast genom specifika hänvis-
ningar till rådets beslut. Villkoren var dock inte alltid tillräckligt fokuserade på de 
allmänna ekonomisk-politiska villkor som rådet hade ställt upp.
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Olika tillvägagångssätt
Vi fann flera exempel på att olika länder inte behandlades på samma sätt i en 
jämförbar situation. Stödvillkoren hanterades olika i alla program. För några pro-
gram var de generellt sett mindre strikta, vilket gjorde dem lättare att uppfylla. 
När vi jämförde länder med liknande strukturella brister fann vi att de nödvändi-
ga reformerna inte alltid stod i proportion till de rådande problemen eller att de 
följde mycket olika linjer. För några länder, men inte alla, var underskottsmålen 
mindre strikta än vad den ekonomiska situationen tycktes kräva.

Begränsad kvalitetskontroll
En orsak till bristerna var att programmens utformning och övervakning till stora 
delar låg i händerna på kommissionens programteam. Innan rådet eller kommis-
sionen fick ta del av de viktigaste dokumenten som ett teams arbete utmynnade 
i skulle dokumenten kontrolleras, men kontrollen var i flera avseenden otill-
räcklig. De underliggande beräkningarna kontrollerades inte av någon utanför 
teamet, expertarbete granskades inte i detalj och kontrollprocessen var inte väl 
dokumenterad.
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Förbättringsmöjligheter
Till det positiva hör att programdokumenten, som ligger till grund för de beslut 
som rådet eller kommissionen fattar, har blivit betydligt bättre sedan den första 
ansökan om ekonomiskt bistånd. Det beror på att mer personal har avdelats till 
programförvaltning, att man fått mer erfarenhet och är bättre förberedd. Men 
till och med i de senaste programdokumenten saknades det någon väsentlig 
information.

För sin övervakning använde kommissionen periodiserade underskottsmål. Det 
garanterar att förfarandet vid alltför stora underskott följs men innebär också att 
kommissionen, när det ska beslutas om ett program ska fortsätta, inte med sä-
kerhet kan rapportera om den mottagande medlemsstaten har uppfyllt under-
skottsmålet eftersom periodiserade underskott inte kan observeras förrän efter 
en viss tid. Sättet att rapportera om uppfyllandet av villkor var osystematiskt.

Många olika uttryck användes för att ange att villkor inte var uppfyllda, vilket 
ledde till förvirring. Några villkor rapporterades inte. En del villkor rapporterades 
ha uppfyllts när så inte var fallet.
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Upplåningen motsvarade finansierings
behoven även om omständigheterna 
inledningsvis gjorde det svårt att alltid 
följa bästa praxis
Kommissionens emission av skuldebrev lyckades eftersom efterfrågan på 
kapitalmarknaderna räckte för att alla obligationsemissionerna skulle bli sålda. 
Kommissionen gjorde obligationsemissionerna i tid. Den slutliga skuldkostnaden 
låg i linje med nivån på marknaden och den för jämförbara obligationer. När 
det gäller själva förfarandet var prisnivåerna ibland högre än den prisnivå som 
ledarbankerna initialt hade indikerat.

Det fanns ett antal brister i skuldförvaltningsprocessen under de första åren. 
Bristerna kan delvis förklaras av att ett begränsat antal kommissionsanställda 
avdelades för denna verksamhet. Bristerna hade ingen påvisbar effekt på resul-
tatet av upplåningen. Bristerna hade i stort sett åtgärdats vid de senare obliga-
tionsemissionerna så rekommendationen gäller de brister som definierades som 
utestående vid granskningen.
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Programmen uppnådde sina mål
De ändrade underskottsmålen uppnåddes oftast, med några undantag. När 
den ekonomiska aktiviteten sjönk 2009 gick länderna miste om intäkter, vilket 
till och med utplånade vinsterna från de nya intäktsåtgärderna. Skatteneutrala 
eller skatteutjämnande reformer orsakade ytterligare kortfristiga finanspolitiska 
kostnader och några länder vidtog ytterligare skatteåtgärder för att möta skat-
ternas minskande andel av BNP. Strukturella underskott förbättrades men i olika 
takt. Delar av de finanspolitiska korrigeringarna var inte varaktiga. Länder vidtog 
engångsåtgärder för att nå målen.

Medlemsstaterna uppfyllde de flesta villkoren i sina program även om det sked-
de med viss försening. Den uppkom oftast av orsaker som låg utanför kommis-
sionens kontroll. Ibland satte dock kommissionen orealistiskt korta tidsfrister för 
breda och omfattande reformer. Hög efterlevnad betyder inte att alla viktiga 
villkor var uppfyllda. Vi kunde dessutom se att medlemsstater tenderade att inte 
uppfylla viktiga villkor förrän i programperiodens slut.

Programmen var framgångsrika när det gällde att få igång reformer. Länderna 
gick oftast vidare med de reformer som initierats som en följd av programvillko-
ren. När vi gjorde granskningen var det ovanligt att reformer hade upphävts. De 
ersattes av alternativa reformer som ofta inte var likvärdiga i fråga om potentiella 
effekter.

I fyra av de fem länderna justerades bytesbalansen snabbare än väntat. Det 
förklaras till största delen av den oväntade förbättringen av inkomstsaldot och 
i mindre utsträckning av den oväntade förbättringen av handelsbalansen.
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Detta rekommenderade vi

a. Kommissionen bör inrätta en ram som omfattar hela institutionen för 
att snabbt kunna mobilisera sin personal och expertis om ett program 
för ekonomiskt bistånd ska sättas upp. Kommissionen bör även 
utarbeta förfaranden för de förordningar som kallas tvåpacken.

b. Prognosprocessen bör bli föremål för en mer systematisk 
kvalitetskontroll.

c. För att se till att de faktorer som ligger till grund för programbeslut 
internt medger insyn bör kommissionen förbättra registerhållningen 
och bevaka den med hjälp av kvalitetskontroll.

d. Kommissionen bör se till att det finns lämpliga förfaranden 
för kvalitetskontroll av programförvaltningen och innehållet 
i programdokument.

e. För budgetövervakningen bör kommissionen i samförståndsavtalet 
inkludera variabler som den kan samla in med kort tidsfördröjning.

f. Kommissionen bör skilja ut de väsentligaste villkoren och rikta in sig på 
de verkligt viktiga reformerna.

g. För alla framtida program bör kommissionen försöka formalisera det 
interinstitutionella samarbetet med andra programpartner.

h. Skuldförvaltningsprocessen bör medge större insyn.

i. Kommissionen bör ytterligare analysera de centrala aspekterna av 
ländernas sanering.
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Om betalningsbalansmekanismen/
EFSM
Syftet med det ekonomiska biståndet var att hjälpa länder att betala tillbaka eller 
finansiera sina skulder som förföll till betalning och sina underskott. Biståndet var 
en buffert som skulle underlätta genomförandet av de saneringsprogram som 
var nödvändiga i varje land för att korrigera underliggande problem. Allmänt 
uttryckt skulle mekanismerna säkra stabiliteten i euroområdet eller hela EU, 
begränsa risken för spridning och förhindra en plötslig chock riktad mot ekono-
mierna i de medlemsstater som fick stöd.

Målen för varje program var olika på detaljnivå men de övergripande målen för 
det ekonomiska biståndet var att se till att medlemsstaterna återfick en sund 
makroekonomisk eller ekonomisk hälsa och att återställa deras förmåga att 
fullgöra den offentliga sektorns åtaganden (euroområdet) eller betalningsbalan-
såtaganden (länder utanför euroområdet).

Tidslinjen över det ekonomiska biståndet till de fem medlemsstaterna som vi 
granskade såg ut så här:

Länder utanför 
euroområdet

Euroområdet

2014201320122011201020092008

LV (jan 09–jan 12)

HU (nov 08–nov 10)

RO (juni 09–jan 11)

IE (dec 10–dec 13)

PT (maj 11–maj 14)

RO 2 (juni 11–mars 13)
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Huvuddragen hos 
lånefaciliteterna för 
de fem länderna

Betalningsbalans-
stöd EFSM EFSF

Institutionell form EU-mekanism EU-mekanism
Privat företag 
ägt av länder 
i euroområdet

Kapitalstruktur Garanteras av EU:s 
budget

Garanteras av EU:s 
budget

Garanteras av län-
der i euroområdet

Utlåningskapacitet 
i euro 50 miljarder euro 60 miljarder euro 440 miljarder euro

Instrument Lån, kreditramar Lån, kreditramar
Lån, obligations-
köp på primär- 
och sekundär-
marknaderna

Löptid Permanent 
mekanism

Tidsbegränsad 
mekanism

Tidsbegränsad 
mekanism

Främsta besluts- 
fattande organ

Rådet, med kvalificerad majoritet på 
förslag från Europeiska kommissionen

EFSF:s styrelse 
(dvs. medlemmar 
av Eurogruppen).

Rättslig grund för 
finansiering

Artikel 143 
i EUF-fördraget

Artikel 122 
i EUF-fördraget

Mellanstatligt 
beslut
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