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Luxembourg, den 9. december 2020

Covid-19-krisen kan øge de økonomiske uligheder i EU
Ifølge Den Europæiske Revisionsret har EU's og medlemsstaternes foranstaltninger til at
modvirke covid-19's økonomiske effekt bidraget til at redde job og virksomheder. Revisorerne
ser dog også en risiko for, at pandemiens uensartede effekt på medlemsstaterne og deres
forskellige kapacitet til at støtte deres økonomier kan føre til større økonomiske uligheder
mellem dem. Revisorerne betragter EU's aktuelt foreslåede finansielle reaktion på krisen som en
anledning til at fremme EU-prioriteter og overveje langsigtede forbedringer med henblik på at
styrke medlemsstaternes økonomiske samordning. Samtidig påpeger revisorerne risici og
udfordringer i forbindelse med gennemførelsen og koordineringen af foranstaltningerne.
Som reaktion på det økonomiske chok fra covid-19-pandemien vedtog medlemsstaterne en bred
vifte af finanspolitiske foranstaltninger for at støtte deres økonomier. De 1 250 foranstaltninger,
der var truffet i juli, havde en værdi af ca. 3,5 billioner euro eller 27 % af EU-27's
bruttonationalprodukt (BNP). Jobbevarelsesordninger og likviditetsstøtte udgjorde hovedparten af
foranstaltningerne, som indtil videre i stort omfang har begrænset afskedigelserne. Disse nationale
finanspolitiske foranstaltninger vil dog øge landenes budgetunderskud og offentlige gældsniveauer
betydeligt. Hertil kommer, at foranstaltningernes omfang og sammensætning snarere er udtryk for
medlemsstaternes relative velstand end for, hvor hårdt krisen har påvirket dem. Revisorerne
advarer også om risiciene for økonomisk divergens og forvridning af de lige konkurrencevilkår
mellem medlemsstaterne.
"Medlemsstaternes kriseresponsforanstaltninger har reddet job og virksomheder, men uundgåeligt
ført til voksende budgetunderskud. Vi ser en risiko for, at dette vil begrænse den økonomiske
konvergens i de kommende år," siger Ildikó Gáll-Pelcz, det medlem af Den Europæiske
Revisionsret, der er ansvarligt for analysen. "En udfordring for EU-forvaltningen vil være at vende
tilbage til de gældende finanspolitiske regler eller udforme nye uden at hindre genopretningen
efter pandemien eller undergrave gældsbæredygtigheden."
EU reagerede ved hurtigt at sikre en fleksibel økonomisk samordning. Dette gjorde det muligt for
medlemsstaterne at afbøde den begyndende økonomiske krise med finanspolitiske stimuli,
midlertidig statsstøtte og suspendering af budgetlofter ("undtagelsesklausulen"). EU mobiliserede
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også disponible midler og skabte nye sikkerhedsnet for virksomheder, stater og arbejdstagere. Der
var dog ikke foretaget nogen store udbetalinger ved udgangen af august 2020.
I juli 2020 vedtog Det Europæiske Råd endvidere Next Generation EU-programmet til
750 milliarder euro for at støtte en bæredygtig og resilient genopretning. Sammen med det næste
syvårige budget vil EU's finansielle støtte således udgøre 1,8 billioner euro. Revisorerne advarer
dog om, at der ikke er nogen garanti for, at disse foranstaltninger vil fremme bæredygtig vækst og
øge konvergensen mellem medlemsstaterne. Støttens effektivitet vil i høj grad afhænge af, hvor
godt den modvirker krisens faktiske effekt og øger medlemsstaternes kapacitet til at støtte deres
egne økonomier og gennemføre nye foranstaltninger hensigtsmæssigt.
Baggrundsoplysninger
EU-27's BNP forventes at falde med 7,4 % i 2020 og vender måske ikke tilbage til førkriseniveauet i
2021. Dette kan øge risikoen for konkurser og jobtab betydeligt. Sandsynligvis vil næsten ingen af
de 27 medlemsstater kunne overholde EU's underskudsgrænse på 3 % af BNP i 2020.
Revisionsretten offentliggør i dag analyse nr. 6/2020 "Risici, udfordringer og muligheder i
forbindelse med EU's økonomipolitiske reaktion på covid-19-krisen", som nu foreligger på engelsk
på Revisionsrettens websted eca.europa.eu. De øvrige sprogudgaver vil blive tilføjet senere. I
januar 2021 vil den offentliggøre en analyse af EU's folkesundhedsmæssige reaktion på covid-19.
Revisionsretten traf afgørelse om at igangsætte begge analyser i foråret 2020, kort efter covid-19pandemiens udbrud.
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