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Pressmeddelande

Luxemburg den 9 december 2020

Covid-19-krisen riskerar att öka den ekonomiska klyftan mellan EUländerna
De tidiga åtgärder som EU och medlemsstaterna vidtog för att motverka de ekonomiska
effekterna av covid-19 har hjälpt till att rädda jobb och företag, enligt Europeiska revisionsrätten.
Men revisorerna ser också en risk för att pandemins olika påverkan på medlemsstaterna och
skillnaderna i deras förmåga att stödja sina ekonomier kan göra att den ekonomiska klyftan
mellan dem ökar. De ser också det aktuella förslaget till EU:s finansiella svar på krisen som en
möjlighet att främja EU:s prioriteringar och att reflektera över långsiktiga förbättringar för att
stärka den ekonomiska samordningen mellan medlemsstaterna. Samtidigt noterar revisorerna
risker och utmaningar när det gäller genomförandet och samordningen av åtgärderna.
Som svar på den ekonomiska chock som orsakats av covid-19-pandemin har medlemsstaterna
vidtagit en rad olika finanspolitiska åtgärder för att stödja sina ekonomier. I juli uppgick värdet av
de 1 250 vidtagna åtgärderna till omkring 3,5 biljoner euro eller 27 % av EU-27:s
bruttonationalprodukt (BNP). System för bevarande av arbetstillfällen utgjorde tillsammans med
likviditetsstöd den största delen av åtgärderna, och hittills har de i hög grad kunnat förebygga
uppsägningar. Men dessa nationella finanspolitiska åtgärder kommer att leda till betydande
ökningar av ländernas budgetunderskott och offentliga skuldsättning. Dessutom återspeglar
åtgärdernas storlek och sammansättning medlemsstaternas relativa välstånd snarare än hur hårt
krisen har drabbat dem. Revisorerna varnar även för riskerna att de ekonomiska skillnaderna ökar
och att konkurrensvillkoren snedvrids mellan medlemsstaterna.
”Medlemsstaternas krisåtgärder har räddat jobb och företag men leder oundvikligen till ökande
budgetunderskott. Vi ser en risk att detta kommer att hindra den ekonomiska konvergensen de
kommande åren”, sade Ildikó Gáll-Pelcz, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för
översikten. ”Det kommer att bli en utmaning för EU:s styrning att återgå till nuvarande
finanspolitiska regler, eller utforma nya, utan att hindra återhämtningen efter pandemin eller
hållbarheten i skuldsättningen.”
EU svarade med att snabbt tillämpa flexibilitet i den ekonomiska samordningen. Det gjorde att
medlemsstaterna kunde dämpa den framväxande ekonomiska krisen med hjälp av finanspolitiska
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stimulanser, tillfälligt statligt stöd och slopade budgettak (den s.k. ”undantagsklausulen”). EU
mobiliserade också tillgängliga medel och skapade nya säkerhetsnät för företag, regeringar och
anställda. Inga större utbetalningar hade dock gjorts fram till slutet av augusti 2020.
Vidare enades Europeiska rådet i juli 2020 om programmet Next Generation EU på 750 miljarder
euro som ska stödja en hållbar och resilient återhämtning. Tillsammans med nästa sjuåriga budget
kommer EU:s ekonomiska stöd därmed att uppgå till 1,8 biljoner euro. Revisorerna varnar dock för
att det inte finns några garantier för att dessa åtgärder kommer att främja hållbar tillväxt och öka
konvergensen mellan medlemsstaterna. Stödets ändamålsenlighet är helt beroende av hur väl det
motverkar krisens faktiska effekter och ökar medlemsstaternas förmåga att stödja sina egna
ekonomier och genomföra nya åtgärder på ett bra sätt.
Bakgrundsinformation
BNP i EU-27 förväntas sjunka med 7,4 % år 2020 och kommer kanske inte att återgå till nivån före
krisen under 2021. Det riskerar att leda till betydande ökningar av insolvensfall och
personalnedskärningar. Troligen kommer nästan ingen av de 27 medlemsstaterna att hålla sig inom
EU:s underskottsgräns på 3 % av BNP år 2020.
I dag offentliggör revisionsrätten översikt 06/2020 Risker, utmaningar och möjligheter i EU:s
ekonomisk-politiska svar på covid-19-krisen, som för närvarande finns på engelska på eca.europa.eu
och inom kort på övriga språk. I januari 2021 kommer också en översikt över EU:s
folkhälsorelaterade åtgärder med anledning av covid-19. Revisionsrättens beslut om att ta fram
båda dessa översikter fattades våren 2020 kort efter pandemins utbrott.
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