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Sammanfattning
I Covid-19-pandemin är vår tids största globala hälsokris och har lett till omvälvningar
i vardagslivet och i våra samhällen världen över. På grund av den brådskande
situationen har alla EU:s medlemsstater vidtagit folkhälsoåtgärder för att stoppa
virusets spridning och begränsa ökningen av dödssiffrorna.

II Under första halvåret 2020 orsakade covid-19-pandemin ojämna – men i alla

händelser betydande – BNP-förluster i medlemsstaterna. De ekonomiska
konsekvenserna var ojämna på grund av flera faktorer, såsom skillnader i
ekonomiernas strukturer och hälsostrategier för att bekämpa pandemin samt olika
effekter av nedstängningarna på olika ekonomiska sektorer.

III Denna översikt syftar till att ge en integrerad bild av de viktigaste ekonomisk-

politiska svaren i EU. Vi presenterar en analytisk beskrivning av de åtgärder som
vidtagits på EU-nivå och medlemsstatsnivå och identifierar risker, utmaningar och
möjligheter för EU:s framtida ekonomiska samordning utifrån vårt perspektiv som EU:s
externa revisor. Analysen i denna översikt bygger huvudsakligen på offentlig
information som kompletterats med resultaten från en enkät bland medlemsstaternas
skattemyndigheter, intervjuer med kommissionens personal och hänvisningar till våra
tidigare rapporter. Vi har inte utfört något revisionsarbete, så resultaten är analytiska
snarare än utvärderande, och vi ger inga rekommendationer.

IV Regeringarna vidtog ett stort antal kortsiktiga diskretionära finanspolitiska

åtgärder som svar på den hälsomässiga och ekonomiska krisen. Åtgärdernas storlek
och sammansättning återspeglade medlemsstaternas relativa välstånd, snarare än hur
hårt krisen hade drabbat dem. Medlemsstaterna har i allmänhet vidtagit åtgärder i
enlighet med EU:s krispolitiska riktlinjer, och den allra största delen av åtgärderna
utgjordes av system för att bibehålla sysselsättningen samt statliga stöd för att ge
likviditetsstöd till företag. Sammansättningen av de finanspolitiska paketen var dock
heterogen i medlemsstaterna. De aktuella finanspolitiska åtgärderna kommer att öka
de offentliga skulderna avsevärt men har på ett ändamålsenligt sätt begränsat riskerna
för arbetslöshet under nedstängningarna.
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V Pandemikrisen kan öka risken för ökade ekonomiska skillnader mellan

medlemsstaterna. De underliggande politiska faktorerna omfattar skillnader i det
finanspolitiska läget och konkurrenssnedvridningar på grund av medlemsstaternas
olika kapacitet att använda statliga stödåtgärder. De ökande skillnaderna kan även
bero på stor och ihållande arbetslöshet, investeringsgap och risker för den finansiella
stabiliteten om de ekonomiska effekterna sprids till finanssektorn.

VI EU:s inledande svar bestod av åtgärder som vidtogs inom befintliga regelverk och

politiska ramar och som gav stöd till nationella insatser för att hantera krisen. Snabba
monetära interventioner från ECB åtföljdes av användning av den tillgängliga
flexibiliteten i befintliga finanspolitiska regler och regler om statligt stöd, antagande av
särskilda EU-riktlinjer för den ekonomiska politiken och omfördelning av EU:s budget
till krishanteringsåtgärder (investeringsinitiativen mot effekter av coronaviruset). Som
ett nästa steg skapades tre skyddsnät för att ge riktade lånestöd till regeringar via
kommissionen (”SURE” eller det europeiska instrument för tillfälligt stöd för att minska
risken för arbetslöshet i en krissituation) och via Europeiska stabilitetsmekanismen
samt till företag via Europeiska investeringsbanken. SURE-instrumentet
operationaliserades av kommissionen under sommaren 2020 och förväntas finansiera
system för korttidsarbete i 17 medlemsstater från tidig höst 2020.

VII Därefter arbetade EU med att utveckla större stödinstrument för att hantera de

ökande ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Den största åtgärden var Next
Generation EU till ett värde av 750 miljarder euro (ännu inte operativ när vår översikt
slutfördes). Grundpelaren i Next Generation EU utgörs av faciliteten för återhämtning
och resiliens som omfattar en ny utgiftsstrategi genom att den erbjuder stöd på villkor
att tillväxtfrämjande reformer och investeringar genomförs, snarare än att ge
ersättning för särskilda utgifter vilket är regel för ESI-fonderna och andra EU-program.
Faciliteten syftar till att hantera risker för ökade ekonomiska skillnader och förankra
återhämtningen i EU:s gröna och digitala strategier.

VIII Jämfört med medlemsstaternas och ECB:s svar kan EU:s övriga finansiella

åtgärder vara långsammare med att tillhandahålla stöd eftersom de i allmänhet kräver
politiska överenskommelser och/eller omjustering av utgiftsregler. Programmen höll
fortfarande på att anpassas till krissituationen, och därför hade inga stora
utbetalningar av medel gjorts i slutet av augusti 2020. Utnyttjandegraden beror på
stödinstrumentets art och struktur och medlemsstaternas förmåga att använda
medlen i enlighet med gällande förfaranden och villkor.
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IX Uppsättningen av åtgärder på medlemsstats- och EU-nivå skapar risker och

utmaningar för samordningen av EU:s ekonomiska politik, dess genomförande och en
sund ekonomisk förvaltning av EU:s medel. Vi identifierade sådana risker och
utmaningar inom följande områden:
o

Medlemsstaternas finanspolitiska paket och den exceptionella
bankkreditgivningen skapar nya utmaningar för de EU-myndigheter som ansvarar
för övervakningen av det finanspolitiska läget, den inre marknaden,
arbetsmarknaderna och finanssektorn.

o

Den nyligen föreslagna återhämtningsfaciliteten riskerar att bli mindre
ändamålsenlig om den inte har en lämplig finansiell struktur,
återhämtningsplanerna inte är inriktade på tillväxtfrämjande reformer och
investeringar, genomförandet inte sker i rätt tid, utnyttjandegraden är låg,
samordningen av åtgärder på alla nivåer är svag, planeringen och övervakningen
inte baseras på sunda indikatorer eller ansvarsskyldigheten är fragmenterad.

o

Kommissionen kommer att ställas inför utmaningen att hantera den finansiella
risken med storskaliga EU-transaktioner på kapitalmarknaderna.

X Vi identifierade även möjligheter i samband med EU:s ekonomiska svar på covid-

19-krisen. Genomförandet av EU:s finansiella svar på den ekonomiska krisen pågår
men kan innebära en stärkt roll för EU:s institutioner i hanteringen av EU:s ekonomiska
återhämtning. Inrättandet av nya tillfälliga fonder som SURE och Next Generation EU
ger tillfälle att reflektera över permanenta förbättringar av EU:s budgetkapacitet att
reagera på stora ekonomiska chocker och mildra efterföljande ökade ekonomiska
skillnader mellan medlemsstaterna. Denna ytterligare finansiering innebär också en
viktig möjlighet att främja EU:s prioriteringar, såsom hållbar utveckling och
digitalisering, om åtgärderna utformas noggrant och övervakas grundligt inom ramen
för den europeiska planeringsterminen.
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Inledning
01 Covid-19-pandemin nådde EU i februari 2020, spred sig snabbt i alla
medlemsstaterna, vilket ledde till en topp i dödligheten i april, och fortsätter att utgöra
ett stort hälsohot både i Europa och globalt. I slutet av september hade mer än
3 miljoner infektioner rapporterats i EU med ett tragiskt resultat på nästan 150 000
dödsfall. Medlemsstaterna genomförde ett brett spektrum av nedstängningsåtgärder
och förebyggande åtgärder, vilket ledde till att smittspridningen minskade, men
ökningen av antalet nya fall under hösten 2020 innebar återigen utmaningar för både
hälso- och sjukvårdssystem och ekonomiska system.

02 I motsats till den globala finanskrisen, som orsakades av brister som hade
utvecklats inom finanssektorn, påverkar den nuvarande ekonomiska chocken hela
ekonomin genom att den leder till avbrott i hushållens utgifter, affärsverksamheter
och globala leveranskedjor. Enligt Europeiska kommissionens prognos1 är avvikelserna
från den ekonomiska tillväxten före pandemin betydligt större än under den
föregående krisen (se figur 1). BNP i EU-27 förväntas sjunka med 7,4 % år 2020 och
kommer kanske inte att återgå till nivån före krisen under 2021, vilket innebär en risk
för betydande ökningar av insolvensfall och personalnedskärningar.

Figur 1 – BNP-volymindex för EU (i procent) (2006–2021)
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Källa: Revisionsrättens beräkningar baserade på kommissionens uppgifter och höstprognoser
(Ameco-dataset).

1

European Economic Forecast – Autumn 2020, Institutional paper 136, november 2020.
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03 Trots skillnaderna mellan den nuvarande krisen och den tidigare krisen 2008–

2013 finns det en stark korrelation mellan BNP-förlusterna i medlemsstaterna, vilket
kan innebära nya utmaningar för den ekonomiska konvergensen inom EU: Grekland,
Italien och Spanien verkar till exempel vara bland de hårdast drabbade ekonomierna
under båda kriserna (se figur 2).

TILLVÄXTTAKT 2020

Figur 2 – BNP-minskning under krisen 2008–2013 och krisen 2020
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Källa: Revisionsrättens beräkningar baserade på kommissionens uppgifter och höstprognoser 2020
(Ameco-dataset).

04 Sedan mars 2020 har den ekonomiska chocken från nedstängningarna krävt

ekonomisk-politiska åtgärder i stor skala på EU-nivå och nationell nivå som svar på
covid-19-krisen för att kompensera för företagens och hushållens förlorade intäkter.
Efter den globala finanskrisen och den efterföljande europeiska skuldkrisen förstärktes
EU:s ekonomiska samordning av medlemsstaterna genom ny lagstiftning (t.ex.
”sexpacket” från 2011 och ”tvåpacket” från 2013) samt mekanismer för ekonomiskt
bistånd (t.ex. EFSM och ESM). Som svar på pandemikrisen behövde EU anpassa vissa av
de befintliga reglerna och skapa nytt finansiellt stöd för att hantera effekterna av den
ekonomiska chocken.
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Inriktning och omfattning samt metod
05 Detta är inte en revisionsrapport utan en översikt som huvudsakligen grundar sig

på allmänt tillgänglig information eller material som samlats in specifikt för detta syfte.
Det finns två syften med denna översikt: dels att ge en översiktlig beskrivning och en
objektiv analys av de viktigaste nationella finanspolitiska åtgärderna och EU:s
ekonomiska åtgärder som svar på den pågående covid-19-krisen, dels att identifiera
risker, utmaningar och möjligheter för samordningen av EU:s ekonomiska politik, dess
genomförande och en sund ekonomisk förvaltning av EU-medel.

06 Den allmänt tillgängliga informationen om de åtgärder som vidtagits i EU är

fragmenterad och spridd över flera källor och/eller saknar enhetliga uppgifter och
systematiska kvantifieringar, vilket hindrar jämförelser. Denna information är också en
viktig hjälp för att hantera frågor som uppstår i samband med samordningen och
genomförandet av politiken och för att analysera vilka lärdomar som kan dras av det
ekonomisk-politiska svaret på krisen. Översikten omfattar ekonomiska åtgärder som
vidtagits på EU-nivå mellan mars och augusti 2020, och viktiga uppföljningsåtgärder
som införts därefter, samt alla betydande finanspolitiska åtgärder (dvs. större än 0,1 %
av BNP) som vidtagits på nationell nivå mellan mars och juni 2020.

07 För att ge en omfattande överblick över åtgärderna sammanställde vi enhetliga

och kvantifierade uppgifter om EU-åtgärder och nationella åtgärder baserat på allmänt
tillgänglig information och information som begärdes från kommissionen. Eftersom det
inte finns någon specifik databas som centralt sammanställer och systematiskt
kvantifierar nationella finanspolitiska stimulansåtgärder, genomförde vi dessutom en
enkätundersökning bland samtliga 27 medlemsstater om de finanspolitiska åtgärder
som antagits med anledning av covid-19-krisen, som ett sätt att fylla i luckor när
tillgängliga informationskällor saknades. Enkäten omfattar nationella åtgärder som
vidtagits fram till den 30 juni 2020 vilket gör att inga uppdaterade kostnader för
sådana åtgärder eller andra nya åtgärder som vidtagits sedan dess har beaktats.
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08 I enkätundersökningen försågs de centrala skattemyndigheterna med en

standardiserad rapporteringsmall som hjälpte oss att samla in uppgifter på ett
systematiskt sätt om de nationella finanspolitiska åtgärder som vidtagits, inklusive
beskrivning, tidpunkt, mål och uppskattade kostnader för åtgärderna för 2020, och
klassificera uppgifterna utifrån kriterier såsom budgetmässiga och ekonomiska
konsekvenser. Uppgifterna från enkäten kompletterades vid behov med annan allmänt
tillgänglig information (såsom European Fiscal Monitor, stabilitets- och
konvergensprogram, offentliggjorda nationella budgetar och budgetmeddelanden).
Översikten tar även hänsyn till tidigare rapporter från revisionsrätten, intervjuer med
kommissionens personal samt utlåtanden från en expertpanel om tillförlitligheten i vår
analys och formulering av risker och utmaningar.
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Olika nationella svar fokuserade på att
rädda arbetstillfällen och företag,
oavsett kostnader
De ekonomiska konsekvenserna av nedstängningarna varierade
mellan medlemsstater och sektorer

09 Orsakerna till den nuvarande ekonomiska krisen är unika i modern historia.

Tidigare kriser under senare tid har utlösts av en ohållbar efterfrågetillväxt och/eller
ackumulering av makroekonomiska obalanser 2 medan den nuvarande stora
minskningen i produktionen beror på pandemins och de hälsopolitiska åtgärdernas
effekter på efterfrågan och utbud.

10 Eftersom hälsopolitiken är ett område som i huvudsak omfattas av nationell

behörighet kan skillnaderna i medlemsstaternas beredskap under sjukdomens första
smittofas förklara varför de inledande hälsoskyddsåtgärderna mot pandemin i EU
präglades av tveksamhet, olika strategier för nedstängning och gränskontroll samt
bristande samordning av medlemsstaternas åtgärder.

11 De uppskattade BNP-förlusterna fram till mitten av 2020 uppvisar betydande

variationer mellan länderna inom EU 3. En betydande del av dessa skillnader mellan
medlemsstaterna under covid-19-krisen kan statistiskt korreleras med ett index över
strängheten i begränsningsåtgärderna eller åtgärderna för social distansering och
turismens andel i ekonomin. Bilaga I visar en regressionsanalys som vi genomfört med
dessa variabler. De två förklarande faktorerna beskrivs nedan.

2

Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses (Europeiska kommissionen,
2009).

3

Eurostats pressmeddelande 133/2020 (8 september 2020).
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12 Till exempel var den tyska nedstängningen i mars mindre omfattande än i Italien,

Frankrike och Spanien där alla icke-väsentliga företag tvingades stänga vilket delvis
förklarar de större BNP-nedgångarna i dessa länder (se även figur 3). Preliminära
beräkningar visar att varje månad med strikt isolering kan kosta en minskning av den
årliga BNP-tillväxten med upp till 2 procentenheter 4.

Figur 3 – Utvecklingen av isoleringsåtgärdernas stränghet under första
halvåret 2020
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Källa: Stringency Index (University of Oxford: https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/).

13 Uppgifter för första halvåret 2020 visar på stora variationer i krisens effekter på

olika ekonomiska sektorer (se figur 4). Vissa tjänstesektorer såsom transport,
detaljhandel, fritid och hotell- och restaurangverksamhet har till exempel drabbats
särskilt hårt eftersom begränsningsåtgärderna (nedstängningar, social distansering
eller reseförbud) har minskat efterfrågan på sådana tjänster.

4

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/evaluating-the-initial-impact-of-covid19-containment-measures-on-economic-activity-b1f6b68b/
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Figur 4 – Volymförändringar i bruttoförädlingsvärde inom EU under
första halvåret 2020
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Källa: Revisionsrättens beräkning baserad på uppgifter från Eurostat.

Medlemsstaterna vidtog en rad olika finanspolitiska åtgärder

14 Sedan februari 2020 har medlemsstaternas finanspolitik fokuserat på att mildra

nedstängningarnas och den minskade efterfrågans kortsiktiga effekter på inkomster
och sysselsättning. På liknande sätt som vid krisen 2008 har de politiska åtgärderna
bestått i att använda de automatiska stabilisatorerna (skatteintäkter och
arbetslöshetssystem) och att vidta diskretionära finanspolitiska stimulansåtgärder,
såsom skattelättnader eller skattesänkningar, och exceptionella utgifter bland annat
till sysselsättningsstöd och hälso- och sjukvårdssektorn. Dessutom har andra åtgärder
än budgetåtgärder vidtagits för att förse ekonomiska aktörer med likviditet (statliga
lån, lånegarantier, skatteuppskov osv.) som inte innebär direkta finanspolitiska
kostnader.
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15 Vår enkätundersökning (se punkterna 07 och 08) visar att medlemsstaterna fram

till slutet av juni 2020 hade vidtagit nästan 1 250 finanspolitiska åtgärder för att
motverka de ekonomiska och sanitära effekterna av pandemin till ett värde av cirka
3,5 biljoner euro (motsvarande 27 % av EU-27:s beräknade BNP för 2020). Vi
klassificerade åtgärderna i fem huvudkategorier beroende på deras art och inverkan på
underskottet (ruta 1). Sammansättningen av de aggregerade enkätuppgifterna
rapporteras i figur 5. Garantier utgör 2 biljoner euro, eller 59 % av åtgärderna, följt av
diskretionära utgiftsåtgärder (19 %), finansieringsinstrument (11 %),
skattebetalningsåtgärder (6 %) och diskretionära inkomståtgärder (5 %).

16 Svarets totala omfattning är stor jämfört med de diskretionära åtgärderna 2009–
2010 på produkt- och arbetsmarknaderna, vilka uppgick till cirka 3 % av BNP 5. Till sin
storlek är det nuvarande svaret mer jämförbart med de diskretionära åtgärder och
andra åtgärder än budgetåtgärder (garantier, lån och kapitalstöd) som vidtogs för att
stödja finanssektorn under perioden 2008–2017, vilka uppskattas till cirka 4 %
respektive 34 % av EU:s BNP 6.

5

Public finances in EMU – 2010 (Europeiska kommissionen, 2010), s. 19.

6

State aid scoreboard 2018 (Europeiska kommissionen, 2019), p. 34.
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Ruta 1
Huvudklassificering av finanspolitiska åtgärder i vår enkät
Diskretionära utgiftsåtgärder har en direkt budgeteffekt. Dessa åtgärder omfattar
subventioner för att stödja företagens eller hushållens inkomster, åtgärder för att
stödja sysselsättningen, såsom permitteringssystem, exceptionella utgifter för
hälso- och sjukvårdskostnader, kapitalinvesteringar och forskning samt
räntesubventioner, avsättningar för kreditförluster och andra diskretionära
utgiftsåtgärder. Vi rapporterar uppskattade belopp för åtgärder fram till utgången
av juni i år.
Diskretionära inkomståtgärder har också en direkt budgeteffekt. Dessa åtgärder
omfattar skattelättnader, skattesänkningar och andra inkomståtgärder. Vi
rapporterar uppskattade belopp för åtgärder fram till utgången av juni i år.
Finansieringsinstrument syftar till att stödja företagens likviditet eller
solvensställning genom lån eller kapitaltillskott som har en indirekt budgeteffekt
om de i slutändan inte återbetalas i sin helhet. Vi rapporterar de belopp för
investeringspaket som myndigheterna meddelat fram till utgången av juni 2020.
Garantier syftar till att stödja företagens likviditetsställning genom ett löfte från
regeringen om att återbetala den garanterade skuld som beviljats av ett
finansinstitut i händelse av ett fallissemang. Dessa åtgärder har en indirekt
budgeteffekt om de garanterade finansieringsinstrumenten inte återbetalas i sin
helhet. I vår analys rapporterar vi de belopp för garantipaket som myndigheterna
meddelat fram till utgången av juni 2020.
Skattebetalningsåtgärder syftar till att tillfälligt öka företagens likvida medel
genom att skjuta upp betalningen av skatt eller sociala avgifter, vilket inte har
någon budgeteffekt om beloppet betalas vid en senare tidpunkt under året. Dessa
åtgärder inkluderar särskilt skatteuppskov och tidig skatteåterbäring. I vår analys
rapporterar vi uppskattade belopp för åtgärder fram till utgången av juni i år.
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Figur 5 – De finanspolitiska åtgärdernas storlek per kategori

Källa: Uppgifter från revisionsrättens enkät.

17

17 Den största delen av åtgärderna, omkring 2,1 biljoner euro eller cirka 60 % av det

totala beloppet, vidtogs i mars när de första covid-19-nedstängningarna tillkännagavs.
Ytterligare en uppsättning åtgärder på 0,8 biljoner euro vidtogs i april, följt av en
gradvis minskning i maj och juni (figur 6).

Figur 6 – De finanspolitiska åtgärdernas tidpunkt
(miljarder euro)
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Källa: Uppgifter från revisionsrättens enkät.

18 Huvuddelen av garantisystemen hade antagits i april. Stressen på

finansmarknaderna i mars och april var ett av skälen till att vissa regeringar snabbt
antog stora paket med garantier och nödlånesystem för att stödja företagens likviditet
och investerarnas allmänna förtroende vid den tidpunkten. De monetära
interventionerna och den efterföljande återhämtningen på finansmarknaderna
förklarar varför ytterligare system inte behövdes. De andra typerna av åtgärder har
fördelats jämnare över krisperioden. Höjningen i utgiftsåtgärdernas belopp i juni
återspeglar förlängningen av vissa tillfälliga åtgärder och antagandet av
återhämtningsplanen i Tyskland.
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19 Hittills har den relativa storleken på de finanspolitiska åtgärderna varierat

avsevärt mellan medlemsstaterna. Som framgår av figur 7 antogs fyra av de fem
största finanspolitiska paketen i förhållande till egen BNP av de fyra största EUmedlemsstaterna, främst på grund av de meddelade beloppen för garantisystem.
Tyskland lanserade det största svaret med åtgärder på omkring 43 % av sin BNP, följt
av Italien (37 %), Litauen (29 %), Frankrike (23 %) och Spanien (22 %). Däremot antog
vissa länder som anslöt sig till unionen senare betydligt mindre finanspolitiska paket:
Bulgarien (2 %), Slovakien (5 %) och Rumänien (5 %) är de minsta bland
medlemsstaterna.
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Figur 7 – Storleken på medlemsstaternas finanspolitiska åtgärder som
andel av respektive lands BNP

Anmärkning: De totala beloppen ger en bild av de övergripande finanspolitiska åtgärderna men
återspeglar inte olika finanspolitiska strategier som innefattar åtgärder med olika typer av finansiella
och budgetmässiga effekter såsom förklaras i ruta 1.
Källa: Uppgifter från revisionsrättens enkät.
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20 Vi noterade att länder med en relativt lägre BNP per capita antog mindre

finanspolitiska paket per capita och har märkbart begränsade åtgärdsalternativ, medan
länder med en BNP per capita över EU-genomsnittet vidtog mer varierade
finanspolitiska åtgärder som inte föreföll bero på BNP-storleken (se figur 8). Ju högre
BNP per capita, desto större finanspolitiska paket, men detta linjära förhållande, som
kan tyda på en finanspolitisk begränsning, gäller inte för länder med en BNP per capita
över EU-genomsnittet.

Figur 8 – De finanspolitiska paketens storlek per capita jämfört med BNP
per capita
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Källa: På grundval av revisionsrättens enkät.

21 Utifrån våra enkätuppgifter beräknar vi att länder med en BNP per capita under

EU-genomsnittet vid utgången av 2019 vidtog finanspolitiska åtgärder till lägre
aggregerade belopp som andel av BNP 2020 än de övriga länderna (se figur 9).
Dessutom uppskattar kommissionen att de står inför en större BNP-minskning 2020
jämfört med de övriga medlemsstaterna. De vidtagna åtgärdernas storlek och
sammansättning återspeglar således medlemsstaternas relativa välstånd, snarare än
hur hårt krisen förväntades drabba dem.
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Figur 9 – Jämförelse av aggregerade finanspolitiska paket och beräknade
BNP-minskningar 2020
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Anmärkning: Budgetåtgärder innefattar inkomst- och utgiftsåtgärder. Likviditetsstöd avser
skattebetalningsåtgärder och finansiella instrument.
Källa: Uppgifter från revisionsrättens enkät och kommissionens BNP-prognoser 2020.

22 De finanspolitiska svarens sammansättning skiljer sig också åt mellan

medlemsstaterna (se figur 7). Garantier står för den största andelen av de
finanspolitiska paketen, vilket särskilt gäller för länder med de största paketen. I
Tyskland består exempelvis 58 % av paketen av garantier. Denna andel är 73 % i Italien,
68 % i Frankrike och 65 % i Spanien. Vår enkät innehåller inga uppgifter om deras
genomförande, men allmänt tillgängliga preliminära uppgifter visar att utnyttjandet av
garantier var lägre än 10 % av paketet i Tyskland, lägre än 20 % i Italien, omkring en
tredjedel i Frankrike och över 60 % i Spanien 7.

23 I andra medlemsstater utgjordes den största andelen av de finanspolitiska

paketen av diskretionära inkomst- och utgiftsåtgärder, såsom i Litauen (81 %),
Österrike (81 %), Estland (72 %) och Bulgarien (70 %). Regeringarna tillämpade dessa
två typer av åtgärder i varierande grad (se figur 10).

7

Se även: https://www.ecb.europa.eu/pub/economicbulletin/focus/2020/html/ecb.ebbox202006_07~5a3b3d1f8f.en.html
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Figur 10 – Andel diskretionära utgifts- och inkomståtgärder av totala
budgetåtgärder
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Källa: Uppgifter från revisionsrättens enkät.

24 De diskretionära utgifts- och inkomståtgärder som rapporteras i enkäten utgör

omkring 6,4 % av BNP i EU-27 år 2020 och består till största delen av diskretionära
utgifter (se figur 11), varav 2 % av BNP var öronmärkt för inkomststöd till företag och
1,4 % av BNP för sysselsättningsstöd såsom system för korttidsarbete.
Betalningslättnader för skatt och sociala avgifter utgjorde den största andelen av
inkomståtgärderna.
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Figur 11 – Sammansättning av EU:s aggregerade diskretionära inkomstoch utgiftsåtgärder
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Källa: Revisionsrättens enkät.

Åtgärderna var främst inriktade på omedelbar minskning av
arbetslöshet och insolvensfall

25 Enligt kommissionens politiska riktlinjer för medlemsstaterna som utfärdades

den 13 mars 2020 (se punkt 43) bör finanspolitiska åtgärder inriktas på hushåll och
företag för att minska förlusterna av arbetstillfällen och stödja hushållens och
företagens inkomster och likviditet. Följande analys visar att de vidtagna
finanspolitiska åtgärderna i allmänhet stämde överens med riktlinjerna.

26 När det gäller ekonomiska aktörer var de finanspolitiska åtgärderna inriktade på

icke-finansiella företag (84 %) och hushåll (8 %). Medan garantier och
likviditetsinstrument (skattebetalningsåtgärder och finansiella instrument) stödde
företagens likviditet riktades 43 % av volymen av diskretionära utgiftsåtgärder till
företag, medan 35 % riktade sig till hushåll. 90 % av inkomståtgärderna riktade sig till
företag, särskilt genom skattelättnader (se figur 12). De diskretionära
utgiftsåtgärderna omfattade en större bredd av politikområden, bland annat hälsooch sjukvård, offentliga investeringar, forskning, utbildning och åtgärder mot
fattigdom.
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Figur 12 – Uppdelning av finanspolitiska åtgärder efter berörda
ekonomiska aktörer
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Källa: Revisionsrättens enkät.

27 Enligt enkäten uppgår det totala beloppet för åtgärder som direkt stöder

sysselsättningen genom system för korttidsarbete till 184 miljarder euro, där Frankrike
(32,5 miljarder euro), Spanien (29,4 miljarder euro), Nederländerna (25,2 miljarder
euro) och Italien (23,7 miljarder euro) står för mer än 60 % av det totala
utgiftsbeloppet (se ruta 2). De finanspolitiska kostnaderna för system för
korttidsarbete beror på flera rättsliga egenskaper hos systemen (stödberättigande,
ersättning vid lönebortfall, varaktighet osv.), typen av begränsningsåtgärder samt
mängden verksamheter som kan utföras genom distansarbete i varje land.

25

Ruta 2
System för korttidsarbete
System för korttidsarbete är offentliga program som gör det möjligt för företag
med ekonomiska svårigheter att minska arbetstiden tillfälligt och samtidigt
tillhandahålla inkomststöd från staten till sina anställda för de timmar som de inte
arbetar. Systemet kan involvera en minskning av antalet arbetstimmar eller ett
fullständigt upphävande av anställningsavtalet under en begränsad period. Målet
är att bevara arbetstillfällen genom krisen och göra det möjligt för företagen att
behålla kompetenser, expertis och arbetskraft.
Under den globala finanskrisen visade kommissionen att majoriteten av
medlemsstaterna tillämpade sådana system och upplevde lägre variationer i
sysselsättningen, vilket minskade krisens sociala kostnader 8.
Den 13 mars 2020 rekommenderade kommissionen dessa system för att begränsa
de negativa effekterna av nedstängningarna på sysselsättningen. Mer än
42 miljoner arbetstagare omfattades av system för korttidsarbete i EU-27 i april
2020, mitt under pandeminedstängningarna, vilket utgjorde ungefär en fjärdedel
av den totala arbetskraften 9. Kommissionen uppskattar att den omedelbara
budgetkostnaden för systemen är hälften av den kostnad för
arbetslöshetsersättning som skulle betalas ut om sådant sysselsättningsstöd inte
fanns 10.
Vår enkät visar att i elva medlemsstater kunde de finanspolitiska åtgärderna för
att finansiera system för korttidsarbete kosta mer än 5 miljarder euro 2020:
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28 Vi kategoriserade de nationella åtgärderna i vår databas utifrån deras effekt på

sysselsättning, fattigdom, finanssektorn och miljön. Denna kategorisering är ett
resultat av en kvalitativ analys baserad på den benämning, beskrivning och
klassificering av åtgärderna som medlemsstaterna tillhandahåller. Åtgärderna bedöms
ha en ”direkt” effekt om deras mål är att påverka ett visst område, såsom
sysselsättning, fattigdom, finanssektorn eller miljön. Åtgärderna bedöms ha en
”indirekt” effekt om de sannolikt har effekter på respektive områden även om det inte
är deras främsta mål och ”obetydlig” effekt om det är osannolikt att de har någon
effekt. Utgiftsåtgärder som finansierar system för korttidsarbete har till exempel en
direkt positiv effekt på sysselsättningen. Vår bedömning av åtgärdernas effekter
sammanfattas i figur 13.

Figur 13 – Relativ storlek på finanspolitiska åtgärder efter förväntade
effekter
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Källa: Revisionsrättens enkät.

8

Short-time working arrangements as response to cyclical fluctuations (Occasional paper,
Europeiska kommissionen, 2010).

9

Policydokument nr 7/2020 (Europeiska fackföreningsinstitutet, 2020).

10

Employment and Social Developments in Europe (Europeiska kommissionen, 2020), s. 114.

27

29 De flesta åtgärderna var inriktade på sysselsättning:
o

Av de belopp som åtgärderna omfattar har 95 % en direkt eller indirekt effekt på
sysselsättningen, varav 12 % direkt. Endast 1 % av åtgärderna är direkt inriktade
på fattigdom. De flesta åtgärder som bidrar till att bevara sysselsättningen bidrar
dock indirekt till att begränsa krisens effekt på fattigdomen. Finanspolitiska
åtgärder till ett värde av nästan 3,2 biljoner euro bedöms ha kombinerade direkta
(1 %) och indirekta effekter på fattigdomen (92 % av det totala beloppet).

o

Eftersom finanssektorn hittills inte har påverkats direkt av covid-19-krisen var
endast en marginell andel av åtgärderna direkt inriktad på finansiella företag.
Med sin roll som mellanhänder i distributionen av garantierna och andra
instrument påverkas dock finanssektorn indirekt av 89 % av det totala beloppet
för åtgärderna. Dessutom gynnas finanssektorn även indirekt av de nationella
finanspolitiska åtgärder som bidrar till att förhindra insolvens i företag och
hushåll.

o

Knappast några åtgärder har någon inverkan på miljöfrågorna. De vidtagna
finanspolitiska åtgärder som har en direkt eller indirekt effekt på miljön utgör
endast 2 % av de totala belopp som anslagits med anledning av covid-19-krisen.
Detta tar inte hänsyn till de positiva effekterna av nedstängningarna på miljön
(såsom lägre föroreningsnivåer), vilka vi inte kunde kvantifiera.

30 Statliga stöd är den viktigaste kanal genom vilken medlemsstaterna har

tillhandahållit stöd till inhemska företag under krisen. Huvuddelen av de finanspolitiska
åtgärderna (67 %) har godkänts av kommissionen som statligt stöd. I slutet av juni
hade kommissionen godkänt statligt stöd till ett värde av 2,2 biljoner euro (15,7 % av
BNP i EU-27 2019), vilket huvudsakligen bestod av garantier och likviditetsåtgärder.
Med tanke på att en majoritet av de beslut som godkänts av kommissionen gällde
”paraplysystem” som var tillämpliga på alla sektorer i ekonomin är deras sektoriella
fokus okänt. Stödnivån för krisrelaterat statligt stöd varierade kraftigt mellan
medlemsstaterna (se figur 14). I absoluta tal stod Tyskland för nästan hälften av de
totala beslut om statligt stöd som beviljats i EU (1 biljon euro), vilket motsvarade 29 %
av landets BNP.
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Figur 14 – Godkänt statligt stöd (totalt belopp i procent av respektive
BNP)
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Källa: Kommissionsuppgifter från slutet av juni 2020.

Åtgärderna bidrog till att rädda arbetstillfällen men ledde till
stora underskott

31 Pandemin är inte över, och den kommer sannolikt också att få ytterligare

socioekonomiska effekter, men vi tittade på de första konsekvenserna av de
finanspolitiska åtgärder som vidtagits fram till tidpunkten för vår översikt.

32 De första finanspolitiska svaren på den ekonomiska krisen kommer sannolikt att

ha en allvarlig inverkan på de offentliga underskotten. Detta beror på minskade
skatteintäkter på grund av nedgången i den ekonomiska verksamheten och på
diskretionära åtgärder som skattelättnader eller skattesänkningar samt exceptionella
utgifter bland annat till sysselsättningsstöd och hälso- och sjukvårdssektorn. Enligt vår
enkät utgör dessutom budgetbesparingarna för att finansiera åtgärderna mindre än

29
0,1 % av EU:s BNP. Framtida finanspolitiska kostnader kan också uppstå till följd av
nedskrivningsförluster på de betydande garantier och likviditetsåtgärder som beviljats
företag.

33 I november 2020 beräknades det sammanlagda budgetunderskottet överstiga

8 % av BNP för EU år 2020, och vissa länder med en betydande minskning av BNP kan
drabbas av större underskott än 10 % (Spanien, Belgien, Italien och Frankrike). Det är
troligt att 26 medlemsstater inte kommer att hålla sig inom EU:s underskottsgräns på
3 % av BNP (se figur 15) år 2020. Underskotten kan öka statsskulderna med omkring
20 % av BNP under perioden 2020–2021, men uppskattningarna varierar kraftigt
mellan länderna 11. Underskotts- och skuldprognoser pressas uppåt på grund av
rådande ekonomiska osäkerheter. I november reviderade kommissionen BNPtillväxtprognosen för 2021 från 6,1 % till 4,1 %.

Figur 15 – Budgetbalanser (i procent av BNP)
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Källa: Kommissionens höstprognoser (2020).

34 Hittills har de system för korttidsarbete och statligt stöd som regeringarna gjort

tillgängliga hanterat företagens likviditetsbehov och således förebyggt massiva
uppsägningar. Den senaste tidens ökningar av arbetslösheten är små jämfört med den
minskade produktionen. I EU ökade arbetslösheten mycket mindre än i Förenta

11

Kommissionens höstprognoser (2020).

30
staterna (se figur 16), där offentliga myndigheter inte främjade allmänna system för
bevarande av arbetstillfällen utan i stället förlängde arbetslöshetsförmånerna.

Figur 16 – Förändringar i arbetslöshet och BNP-volym jämfört med
föregående kvartal i EU och Förenta staterna
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Anmärkning: Förändringarna i arbetslösheten är nominella; förändringarna i BNP-volymen är
tillväxttakten.
Källa: Revisionsrättens beräkningar utifrån uppgifter från OECD.

35 Finanspolitiska åtgärder har spelat en viktig roll för att stabilisera disponibla

inkomster. Kommissionens konsumentundersökningar tyder på en betydande ökning
av ofrivilliga besparingar12, vilket är en direkt följd av isoleringsåtgärderna, de
finanspolitiska åtgärderna och den stora osäkerheten. När nedstängningarna minskade
företagens försäljning av produkter och tjänster bibehöll de finanspolitiska åtgärderna
en relativt stabil köpkraft för de anställda, vilket ledde till att hushållens sparande
nådde en rekordnivå på 16,9 % i euroområdet under första kvartalet 2020. Dessa
besparingar kan bidra till en snabb återhämtning av konsumtionen om osäkerheten
kring de ekonomiska utsikterna försvinner.

12

Eurostats pressmeddelande (3 juli 2020).
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36 Offentliga investeringar var inte en prioritering i krishanteringen. I vår enkät bad

vi medlemsstaterna att rapportera alla investeringsbeslut med anledning av covid-19krisen. Uppgifterna från enkäten visar att dessa motsvarade mindre än 0,5 % av EU:s
BNP. Utan de offentliga investeringar som tillkännagavs i den tyska
återhämtningsplanen (juni 2020) motsvarade de 0,1 % av EU:s BNP. Offentliga
investeringar skulle kunna bidra till ekonomiernas återhämtning under perioden efter
pandemin. Den 23 april 2020 välkomnade Europeiska rådet den gemensamma
färdplanen för återhämtning som rekommenderade investeringar utan motstycke för
att hjälpa till att blåsa nytt liv i och ställa om de europeiska ekonomierna 13.

13

https://www.consilium.europa.eu/media/43424/20200421-a-roadmap-for-recovery_sv.pdf
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Genomförandet av EU:s betydande
ekonomiska svar pågår
37 EU:s inledande svar på den ekonomiska krisen (mars 2020) utarbetades mot

bakgrund av en snabbt utvecklande epidemiologisk situation och de första
medlemsstaternas allmänna nedstängningar (se den korta kronologin i Bilaga II).
Omedelbara åtgärder och beslut vidtogs och fattades inom ramen för de befintliga
reglerna såsom EU:s budgetåtgärder, ECB:s monetära interventioner, utlåningsbeslut
från EIB (Europeiska investeringsbanken) och ESM (Europeiska stabilitetsmekanismen)
samt kommissionens samordningsåtgärder.

38 I takt med att pandemikrisen utvecklades utökades EU:s ekonomiska svar för att

återspegla behoven av återhämtning och har på senare tid bestått i en
överenskommelse i Europeiska rådet om att inrätta ett nytt tillfälligt EU-instrument för
budgetstöd för att främja ekonomisk återhämtning och resiliens kallat ”Next
Generation EU”.

39 EU:s och ESM:s finansiella åtgärder (som har vidtagits eller är under antagande,

utom ECB:s monetära interventioner) har ett totalt värde på över 1 363 miljarder
euro 14 uppdelat på bidrag (430 miljarder euro) och lån (933 miljarder euro). Kärnan i
det europeiska budgetstödet utgörs av bidragskomponenten i det föreslagna Next
Generation EU, som utgör omkring 40 % av de prognostiserade nationella
budgetåtgärderna 2020 (se figur 17). EU:s belopp anges som högsta tillgängliga belopp
och behöver inte nödvändigtvis användas fullt ut.

14

Inbegripet Next Generation EU (belopp som godkänts av Europeiska rådet).
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Figur 17 – Jämförelse av EU:s och medlemsstaternas beräknade
finansiella svar på krisen (i miljarder euro)
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NextGenerationEU (rådets förslag)
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Anmärkning: Uppgifterna om det föreslagna Next Generation EU grundar sig på Europeiska rådets
slutsatser. De nationella budgetingripandena har beräknats som skillnaden mellan 2020 och 2019 års
budgetbalanser som uppskattas i kommissionens höstprognoser (2020). Uppgifter om andra nationella
åtgärder bygger på vår enkät. Medlen från Next Generation EU ska fördelas över flera år, vilket här
jämförs med medlemsstaternas underskott i de offentliga finanserna under ett enskilt år.
Källa: Revisionsrättens beräkning utifrån uppgifter fram till augusti 2020.

EU:s befogenheter på områden utan koppling till monetär och
ekonomisk samordning var begränsade under krisen

40 ECB:s tidiga politiska ingripanden, särskilt storskaliga köp av tillgångar (inom

ramen för det stödköpsprogram föranlett av pandemin som ursprungligen var värt
750 miljarder euro och sedan utökades med 600 miljarder euro), syftade till att
stabilisera förhållandena på finansmarknaderna. ECB:s ingripanden syftade också till
att lätta på bankernas finansieringsvillkor genom nya långfristiga
refinansieringstransaktioner och till att lätta på säkerhetskraven. Vissa centralbanker
utanför euroområdet (Danmark, Kroatien, Ungern och Rumänien) fick del av ECB:s
tillhandahållande av likviditet i euro till sina respektive banksystem.
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41 Ett antal begränsningar och avsaknad av befogenheter hindrade EU från att agera

på vissa områden där det hade kunnat bidra till pandemisvaret. Dels handlade det om
bristen på befogenheter att agera på vissa områden och dels berodde det på bristande
samförstånd och beredskap innan krisen började om att bygga vissa mekanismer och
instrument. De viktigaste begränsningarna var följande:
o

Befogenheter inom hälso- och sjukvårdspolitik: EU:s åtgärder på
folkhälsoområdet är begränsade till att stödja och komplettera medlemsstaternas
folkhälsopolitik, eftersom de har huvudansvaret på detta område. EU:s budget för
investeringar i hälso- och sjukvårdssektorn (”det tredje folkhälsoprogrammet”)
uppgick till 0,5 miljarder euro, vilket utgjorde 0,05 % av det totala beloppet i den
innevarande fleråriga budgetramen för 2014–2020. Revisionsrätten kommer att
offentliggöra en separat översikt över EU:s inledande bidrag till
folkhälsoinsatserna mot covid-19.

o

Befogenheter när det gäller isoleringsåtgärder: Nedstängningar och liknande
åtgärder beslutades helt och hållet av medlemsstaterna själva, som har exklusiva
befogenheter när det gäller allmän säkerhet. Kommissionen hade en sekundär roll
att spela genom att säkerställa frivillig samordning och tillhandahålla ickebindande riktlinjer för att begränsa de negativa konsekvenserna för den inre
marknadens integritet och den fria rörligheten för varor och personer.
Kommissionen kan dock kontrollera om åtgärderna är motiverade, det vill säga
lämpliga, nödvändiga och proportionerliga i förhållande till målen för den
allmänna säkerheten 15.

o

Beredskap för ekonomiska kriser: Rådet och kommissionen har befogenheter att
samordna medlemsstaternas ekonomiska politik inom ramen för den europeiska
planeringsterminen (med särskilda regler för budgetövervakning) och att
kontrollera att statliga stödordningar följer EU:s regler. Rådet och kommissionen
hanterar även ekonomiskt bistånd till medlemsstater som upplever allvarliga
ekonomiska eller finansiella störningar (EFSM och systemet för medelfristigt
ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans).

o

EU:s budgetregler: EU:s budget är inte utformad för att begränsa storskaliga
ekonomiska chocker på kort tid, eftersom den begränsas av utgiftstaken i den
fleråriga budgetramen och olika utgiftsregler för budgetprogrammen. Framför allt
kan omfördelningar av investeringsprogram i detta syfte ta tid att genomföra
beroende på typen av investeringar och hur programcyklerna är utformade.

15

Se kommissionens meddelande Samordnad ekonomisk reaktion på Covid-19-utbrottet
(COM(2020) 112 final).
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Dessutom är marginalerna och reserverna för oförutsedda utgifter i de nuvarande
budgetarna inte stora. Revisionsrätten hade redan föreslagit att ytterligare anslag
skulle hållas i reserv 16. Särskilt i slutet av den fleråriga budgetramen för 2014–
2020 är de tillgängliga marginalerna mindre.

Flexibel ekonomisk samordning infördes snabbt

42 Efter pandemins utbrott och utan utsikter till en snabb återgång till en normal

ekonomisk situation var det uppenbart att EU var tvunget att reagera på ett flexibelt
sätt för att göra det möjligt för medlemsstaterna att utforma lämpliga svar på de
specifika hälsomässiga och ekonomiska förhållandena. Detta innebar att möjliggöra
o

en mer flexibel tillämpning av EU:s centrala ekonomiska regler eller
samordningsprocesser,

o

antagande av särskilda riktlinjer för att begränsa effekterna av nationella
nödåtgärder på den inre marknadens funktion.

43 En rad beslut fattades därför för att ta itu med ett antal centrala ekonomisk-

politiska aspekter:
o

Som en uppföljning av Europeiska rådets slutsatser av den 10 mars antog
kommissionen den 13 mars 2020 särskilda politiska riktlinjer för
medlemsstaterna 17 utanför den europeiska planeringsterminens traditionella
ekonomiska samordningsprocess. De främjade omedelbara finanspolitiska
stimulansåtgärder för att dämpa den framväxande ekonomiska krisen, såsom
system för korttidsarbete för att minska förlusterna av arbetstillfällen och stödja
hushållens inkomster, likviditetstillskott samt kredit- och exportgarantier för att
hjälpa företag med rörelsekapital.

16

https://www.eca.europa.eu/other%20publications/briefing_paper_mff/briefing_
paper_mff_en.pdf

17

Kommissionens meddelande Samordnad ekonomisk reaktion på Covid-19-utbrottet
(COM(2020) 112 final).
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o

Den 19 mars 2020 antog kommissionen även en särskild tillfällig ram för statligt
stöd som gjorde det möjligt för medlemsstaterna att bevilja offentligt stöd till
inhemska företag eller sektorer som drabbats av krisen 18. Särskilda regler för
statliga garantier, lån och andra krisrelevanta instrument kompletterade andra
möjligheter som medlemsstaterna redan har tillgång till enligt reglerna om statligt
stöd. Kommissionen ändrade den ursprungliga ramen fyra gånger fram till slutet
av oktober för att utvidga dess tillämplighet (från slutet av 2020 till juni 2021,
utom för kapitalstöd som förlängdes till slutet av september 2021) och säkerställa
tillräcklig täckning av forskningsverksamhet samt kapitalstöd.

o

Den 20 mars 2020 föreslog kommissionen för första gången att stabilitets- och
tillväxtpaktens allmänna undantagsklausul 19 skulle aktiveras för att göra det
möjligt för alla medlemsstater att tillfälligt avvika från de budgetkrav som normalt
gäller och inleda storskaliga finanspolitiska stimulanser 20. En tillfällig avvikelse
från anpassningsbanan mot det medelfristiga budgetmålet är tillåten, förutsatt att
det inte äventyrar den finanspolitiska hållbarheten på medellång sikt.

o

Den 20 maj 2020 föreslog kommissionen landsspecifika rekommendationer inom
ramen för den europeiska planeringsterminen, vilka upprepade gemensamma
politiska mål för att mildra krisens allvarliga konsekvenser på kort sikt och för att
återuppta tillväxten på medellång sikt. För första gången innehöll dessa
landsspecifika rekommendationer inga finanspolitiska rekommendationer om
anpassningsbanan mot målen på medellång sikt. I stället fokuserade de på det
omedelbara krisstödet och återhämtning på medellång sikt genom den gröna och
digitala omställningen.

18

Kommissionens meddelande Tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin
under det pågående utbrottet av covid-19 (EUT C 91 I/01, 20.3.2020).

19

Aktiveringen av ”den allmänna undantagsklausulen”, som fastställs i artiklarna 5.1, 6.3, 9.1
och 10.3 i förordning (EG) nr 1466/97 samt artiklarna 3.5 och 5.2. i förordning (EG)
nr 1467/97, underlättar samordningen av budgetpolitiken i tider av allvarlig
konjunkturnedgång.

20

Meddelande från kommissionen till rådet om aktivering av den allmänna
undantagsklausulen i stabilitets- och tillväxtpakten (COM(2020) 123 final).
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44 Under hela perioden antog kommissionen riktlinjer för att samordna vissa

hälsosäkerhetsåtgärder på de områden där den inre marknadens normala funktion
påverkades. Kommissionen utfärdade till exempel riktlinjer för att begränsa
gränsförvaltningens konsekvenser för den fria rörligheten för varor och tjänster (23
mars 2020) och för arbetskraft (den 30 mars 2020). Med tanke på de nationella
befogenheterna inom hälsopolitiken utfärdade kommissionen inga bindande regler. I
september 2020 föreslog kommissionen en rekommendation från rådet om att inrätta
en allmän ram för samordning och meddelande av åtgärder som begränsar den fria
rörligheten 21.

EU mobiliserade tillgängliga medel och skapade nya
säkerhetsnät för företag, regeringar och anställda

45 Det finansiella stödet från EU har snabbt utvecklats från omedelbara

omfördelningar av medel och mobilisering av flexibilitetsinstrument inom den
nuvarande EU-budgeten till antagande av finansiella säkerhetsnät för företag,
medlemsstater och anställda i syfte att bekämpa krisens omedelbara ekonomiska
konsekvenser.

46 De första åtgärder som kommissionen föreslog efter utbrottet av krisen bestod av

en utvidgning av de befintliga åtgärderna. Dessa ingick i den fleråriga budgetramen och
finansierades huvudsakligen genom budgetomfördelningar (se även bilaga III). I slutet
av augusti motsvarade ökningarna i EU:s budget för 2020 2,3 % av de ursprungliga
åtagandebemyndigandena, vilket uttömde alla marginaler inom utgiftstaken för den
nuvarande fleråriga budgetramen. De huvudsakliga åtgärder som finansierades för att
komplettera de nationella utgifterna under krisen var följande:
o

21

Den 13 mars 2020 beslutade kommissionen att omdirigera ESI-fonderna inom
ramen för sammanhållningspolitiken för 2020 till investeringsinitiativet mot
effekter av coronaviruset, i syfte att ta itu med de mest akuta behoven i samband
med hälso- och sjukvårdsutgifter, stöd till små och medelstora företag och
åtgärder för korttidsarbete. 8 miljarder euro i förhandsfinansiering skulle inte
återlämnas till kommissionen och skulle ge medlemsstaterna kontanttillskott för
krisrelaterade projekt. Medlemsstaterna kan få tillgång till medlen genom att
ändra sina befintliga operativa program i en förenklad och påskyndad process

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_20_1555
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men också i några fall dra nytta av viss flexibilitet som gör att finansiering kan
omfördelas direkt.
o

Den 13 mars 2020 beslutade kommissionen också att frigöra en miljard euro från
Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) som ska fungera som en
garanti för Europeiska investeringsfonden (EIF) för att stödja små företag som
drabbats av de ekonomiska effekterna av coronaviruspandemin. Garantin är
avsedd att ge incitament till banker i hela EU att tillhandahålla upp till 8 miljarder
euro i rörelsekapitallån till omkring 100 000 små och medelstora företag.

o

Den 30 mars 2020 ändrade EU tillämpningsområdet för Europeiska unionens
solidaritetsfond till att omfatta större folkhälsorelaterade nödåtgärder. Vid den
tidpunkten fanns upp till 0,8 miljarder euro tillgängliga genom det instrumentet
för 2020. Till följd av senare utbetalningar för andra nödsituationer har det
tillgängliga beloppet för 2020 minskat till 0,18 miljarder euro.

o

Den 2 april 2020 kompletterades investeringsinitiativet mot effekter av
coronaviruset med åtgärder för att tillfälligt möjliggöra en mer flexibel
användning av outnyttjade ESI-fonder (europeiska struktur- och
investeringsfonder) till ett värde av 54 miljarder euro för covid-19-relaterade
projekt (”investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset plus”). Det
innefattar bland annat mer flexibla överföringar mellan fonder, tematiska mål och
operativa program samt en EU-medfinansieringssats på 100 % för utgifter, och
effekten på utbetalningarna beräknas uppgå till 14,6 miljarder euro.

o

Den 14 april 2020 ändrade EU förordningen om aktivering av instrumentet för
krisstöd med en budget på 2,7 miljarder euro 2020 för att kunna stödja
medlemsstaternas svar på hälsokrisen, till exempel genom förhandsåtaganden
med utvecklare av coronavirusvacciner.
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47 Den 16 mars 2020 tillkännagav även EIB-gruppen exceptionella

finansieringsåtgärder:
o

o

Finansiering för företag genom tillhandahållande av 28 miljarder euro från
befintliga program:
—

Garantier för små och medelstora företag: På grundval av 1 miljard euro
som frigjorts från Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) skulle
EIF tillhandahålla 2,2 miljarder euro i garantier som syftar till att mobilisera
upp till 8 miljarder euro i finansiering till minst 100 000 små och medelstora
företag genom programmen Cosme (EU-programmet för små och
medelstora företags konkurrenskraft) och InnovFin 22.

—

Särskilda likviditetslinor för banker för att tillhandahålla rörelsekapitalstöd
till små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag på upp
till 10 miljarder euro.

—

Särskilda program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar
för att göra det möjligt för banker att överföra riskportföljer för lån till små
och medelstora företag, med mobilisering av upp till 10 miljarder euro.

Finansiering för projekt inom hälso- och sjukvårdssektorn på upp till 5 miljarder
euro.

48 När nedstängningarna förlängdes och de första nationella ekonomiska

prognoserna började visa de potentiella effekterna föreslog Eurogruppen den 9 april
2020 ett paket med nödskyddsnät. Dess syfte var att samtidigt stödja offentliga
finanser, företag och sysselsättning och därigenom bekämpa de omedelbara
konsekvenserna av krisen. Det allomfattande paketet på 540 miljarder euro vilade på
tre pelare:
o

22

Pandemiskt krisstöd från ESM: ett tillfälligt instrument på 240 miljarder euro,
dvs. hälften av ESM:s utlåningskapacitet, som ska användas för direkta och
indirekta medicinska kostnader i samband med covid-19 som uppkommit sedan
februari 2020. Tillgången skulle begränsas till 2 % av medlemsstaternas BNP i
slutet av 2019.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_569
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o

Finansiering av EU-företag genom EIB-gruppen: 200 miljarder euro i finansiering,
med stöd av en tillfällig alleuropeisk garantifond på 25 miljarder euro för att
hjälpa företag, särskilt små och medelstora företag med likviditetsbrist.
Medlemsstaterna är tvungna att bidra till garantifonden i enlighet med sitt
aktieinnehav i EIB. EU-budgeten och ESM får också bidra.

o

SURE – tillfälligt finansiellt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en
krissituation: 100 miljarder euro för att på begäran finansiera ökningen av de
nationella offentliga utgifterna för system för korttidsarbete och liknande och,
som kompletterande åtgärd, för vissa hälsorelaterade åtgärder, särskilt på
arbetsplatsen. Instrumentet skulle förvaltas av kommissionen och omfattas av
EU:s finansiella regler. SURE utgörs av ett lånesystem som stöds av ett
garantisystem till ett värde av 25 miljarder euro som medlemsstaterna beviljar till
unionens budget.

49 Europeiska rådet godkände förslaget den 23 april och begärde att paketet skulle

vara operativt senast den 1 juni 2020. ESM-instrumentet godkändes den 15 maj av
ESM:s styrelse, inklusive en bekräftelse på att alla länder i euroområdet är
stödberättigade. Dessutom godkände EIB:s styrelse den 26 maj den nya fondens
struktur och affärsstrategi. SURE-förordningen antogs av rådet den 19 maj. På grund av
ratificeringsförfarandenas längd var dock inte den alleuropeiska garantifonden
operativ i augusti, medan SURE aktiverades den 22 september, efter att alla
medlemsstater hade undertecknat garantierna.

Med instrumentet Next Generation EU föreslog EU omfattande
finansiellt stöd till en hållbar och resilient återhämtning

50 Den 23 april 2020 beslutade Europeiska rådet att arbeta för att inrätta en

återhämtningsfond för att bemöta covid-19-krisen och gav kommissionen i uppdrag att
skyndsamt lägga fram ett förslag. En månad senare föreslog kommissionen en tillfällig
EU-fond utan motstycke (”Next Generation EU”) till ett värde av 750 miljarder euro,
efter ett tidigare fransk-tyskt förslag (18 maj), tillsammans med ett ändrat förslag till
flerårig budgetram för 2021–2027 för att ta hänsyn till krisens socioekonomiska
konsekvenser. Det godkändes av Europeiska rådet, med flera viktiga ändringar, den
21 juli 2020. Tillsammans med den fleråriga budgetramen för 2021–2027 föreslås i
överenskommelsen totalt 1 824,3 miljarder euro i EU-stöd till medlemsstaterna.
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51 Next Generation EU ska tillhandahålla finansiering till ett antal program som

stöder återhämtningsprocessen. Grundpelaren utgörs av faciliteten för återhämtning
och resiliens. Faciliteten för återhämtning och resiliens syftar till att stödja
återhämtningen av medlemsstaternas ekonomier och ta itu med effekterna av
pandemikrisen, genom samordnade investeringar och strukturreformer med fokus på
konvergens och gröna och digitala omställningar som effektiviseras inom alla
politikområden. När det gäller SURE och EFSM (som skapades under statsskuldskrisen)
finns den rättsliga grunden för Next Generation EU i artikel 122 i EUF-fördraget, som
tillåter riktat ekonomiskt bistånd i exceptionella krissituationer, såsom
naturkatastrofer.
Next Generation EU – förväntade effekter

52 Kommissionen uppskattar

att effekten av Next Generation EU sannolikt
kommer att bli betydande för ekonomin i EU-27:
o

o

23

23

Den skulle kunna öka (de privata och offentliga) investeringarna med 1,4 biljoner
euro under 2021–2022 (se figur 18) och därmed fylla det förväntade
investeringsgap som skapats av krisen under perioden 2020–2021, enligt följande:
—

Större delen av medlen (cirka 700 miljarder euro) ska direkt finansiera
investeringar.

—

Särskilda anslag för garantier (cirka 56 miljarder euro) till två program
(InvestEU och instrumentet för solvensstöd) är avsedda att mobilisera
privata investeringar på upp till 700 miljarder euro.

På grund av de mobiliserade investeringarna uppskattar kommissionen att BNPnivån i EU-27 kommer att vara omkring 2 % högre 2024 än de nuvarande
prognoserna.

Identifying Europe’s recovery needs (arbetsdokument från kommissionens avdelningar,
SWD(2020) 98 final).
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Figur 18 – Potentiella investeringar som genereras av Next Generation
EU under 2021–2022
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Källa: Revisionsrättens beräkningar på grundval av kommissionens förslag.

Next Generation EU – tillämpningsområde och sammansättning

53 Next Generation EU syftar till att uppnå några av följande innovativa strategier:
o

En mycket större roll för EU – det tillfälliga instrumentet kommer nästan att
fördubbla EU:s långsiktiga budget för perioden 2021–2027.

o

Stöd genom diversifierat finansiellt stöd (bidrag, lån och bestämmelser om
garantier) och program som förvaltas direkt eller indirekt av kommissionen eller
genom delad förvaltning (se Bilaga IV).

o

Enligt Europeiska rådets överenskommelse kommer närmare 90 % av
återhämtningsinstrumentets finansiering att anslås till en ny facilitet (faciliteten
för återhämtning och resiliens) som ska utbetalas på vissa villkor i samband med
reformer och investeringar som tar itu med nationella utmaningar som
identifierats inom ramen för den europeiska planeringsterminen.

o

Tidigarelagt stöd för snabba effekter: för upp till 70 % av det icke
återbetalningspliktiga stödet från faciliteten för återhämtning och resiliens måste
åtaganden göras 2021–2022 och resten 2023, i enlighet med Europeiska rådets
överenskommelse. Europeiska rådet enades dessutom om att finansiera
retroaktiva utgifter som är relevanta för målen för faciliteten för återhämtning
och resiliens från och med februari 2020.
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o

Fördelningsnycklar för nya program som finansieras genom Next Generation EU
(faciliteten för återhämtning och resiliens och React-EU) som återspeglar det
specifika syftet och inte är samma som för ESI-fonderna.

o

En annan finansieringsmetod genom lån på kapitalmarknaderna. För första
gången kommer EU att ta lån för att finansiera icke återbetalningspliktigt stöd.

54 Med hänsyn till de brådskande och exceptionella omständigheterna var

kommissionens förslag inte föremål för någon konsekvensanalys eller samråd med
intressenter, men det åtföljdes av ett arbetsdokumentet från kommissionens
avdelningar som redogjorde för EU:s återhämtningsbehov. Det är fortfarande oklart
hur proportionen mellan bidrag och lån fastställdes och sammanjämkades med
fondens mål. Efter förhandlingar om paketets sammansättning enades Europeiska
rådet om att minska andelen icke återbetalningspliktigt stöd i paketet (från de
500 miljarder euro som ursprungligen föreslogs till 390 miljarder euro), vilket
kompenserades av en ökning av lånenivån från 250 miljarder euro till 360 miljarder
euro.
Tilldelning av faciliteten för återhämtning och resiliens

55 De kriterier som används för att tilldela medlemsstaterna medel från faciliteten

för återhämtning och resiliens skiljer sig från dem som används för andra större
program i den fleråriga budgetramen. För lån beror det maximala taket på BNI och bör
inte överstiga 6,8 % (Europeiska rådets förslag). För icke återbetalningspliktigt stöd
beror tilldelningen på konvergensindikatorer som befolkning, BNP per capita och
arbetslöshet. På förslag av Europeiska rådet ersätts arbetslöshetskriteriet i
fördelningsnyckeln för år 2023 med den förlust i real BNP som observerats under 2020
och den ackumulerade förlust i real BNP som observerats under perioden 2020–2021.
Ändringen berörde 30 % av bidragen (se figur 19). Detta återspeglar den dubbla
målsättningen att hantera pandemins socioekonomiska effekter och att ta itu med
strukturella utmaningar som hindrar tillväxt och jobbskapande.
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Figur 19 – Beräknad tilldelning av icke återbetalningspliktigt stöd inom
ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens
miljarder euro
70
60
50
40
30
20
10
0

Kommissionens förslag

Överenskommelse i rådet

Källa: Revisionsrättens beräkning på grundval av fördelningsnycklar.

56 Den uppskattade anslagstilldelningen återspeglar i själva verket främst de

ekonomiska bristerna och konvergensnivåerna inom EU före krisen (se figur 20). Vid
beräkning av tilldelningen av medel till medlemsstaterna med endera av de två
metoderna ser man också att samma tre största mottagare (Italien, Spanien och
Frankrike) bör erhålla sammanlagt omkring hälften av den totala bidragsmängden (vid
användning av aktuella prognoser för BNP-utvecklingen under perioden 2020–2021).
De förväntas även drabbas av betydande minskningar av BNP under krisen
(se figur 20).
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Figur 20 – Förhållande mellan tilldelningen av bidrag från faciliteten för
återhämtning och resiliens och BNP-konvergensnivån
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Källa: Revisionsrättens beräkningar på grundval av kommissionens uppgifter om BNP och Europeiska
rådets överenskommelse om tilldelning av faciliteten för återhämtning och resiliens och React-EU, efter
land.

57 En ändamålsenlig tilldelning av medlen kommer att vara beroende av

medlemsstaternas förmåga att uppfylla villkoren för faciliteten för återhämtning och
resiliens. För att få tillgång till finansiering från faciliteten för återhämtning och
resiliens måste medlemsstaterna utarbeta nationella planer för återhämtning och
resiliens som anger deras agendor för reformer och investeringar för åren 2021–2023
och överlämna dessa till kommissionen senast den 30 april 2021. Kommissionen
inrättade den 16 augusti 2020 en arbetsgrupp för återhämtning och resiliens för att
styra genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens och samordna den
med den europeiska planeringsterminen 24 samt fastställa riktlinjer för utarbetandet av
planer för återhämtning och resiliens 25. Planerna kommer att behöva anpassas efter
behov 2022 för att tjäna som grund för den slutliga tilldelningen av medel 2023.
Planerna kommer att bedömas av kommissionen (och godkännas av rådet) och
utbetalning av medlen förutsätter ett framgångsrikt genomförande av delmålen i
planerna. Ett större utnyttjande av lån från faciliteten för återhämtning och resiliens

24

https://ec.europa.eu/info/departments/recovery-and-resilience-task-force_en

25

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_20_1658
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kan också vara beroende av skillnaderna mellan respektive statsobligationers
räntenivåer och räntekostnaderna för att låna från faciliteten.
Finansiering av Next Generation EU

58 Next Generation EU kommer att finansieras genom kapitalmarknaderna.

Kommissionen kommer att bemyndigas att låna medel på Europeiska unionens vägnar
med en strikt begränsning på 750 miljarder euro (i 2018 års priser). Detta gör det
möjligt för EU att mobilisera stora resurser på kort tid, utan att öka de nationella
statsskulderna under krisen.

59 Bidragskomponenten i Next Generation EU måste återbetalas mellan 2028 och

senast 2058 genom framtida EU-budgetar. Vid tidpunkten för denna översikt
förekommer osäkerhet och diskussioner om utformningen av nya egna medel för att
underlätta återbetalningen av EU:s skyldigheter.

Vissa finansiella åtgärder genomfördes inte eller har ännu inte
nått de slutliga stödmottagarna

60 ECB:s marknadsinterventioner har haft omedelbara stabiliserande effekter på

finansmarknaderna. Framför allt har avkastningsdifferenserna mellan statsobligationer
i euroområdet stabiliserats på lägre nivåer än de toppar som nåddes i mitten av mars,
efter tillkännagivandet av ECB:s krisplan 26. Dessutom har bankerna också gynnats av
uppmjukad penningfinansiering, en tillfällig lättnad av vissa av EU:s kapitalkrav samt
statliga lånegarantier. Till följd av detta har lånen från euroområdets monetära
finansinstitut till icke-finansiella företag och regeringar ökat med hög tillväxttakt sedan
februari 2020 (se figur 21). Merparten av krediten till företagen syftade dock till att
finansiera rörelsekapital medan krediten för fasta investeringar har minskat 27.

26

ESMA Report on Trends, Risks and Vulnerabilities, nr 2 (september 2020), s. 17.

27

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200714~d6b166d17c.en.htm
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Figur 21 – Månatlig tillväxttakt för lån från euroområdets monetära
finansinstitut
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Källa: Revisionsrättens beräkningar utifrån uppgifter från ECB (BSI-dataset).

61 Till skillnad från de finanspolitiska interventionerna har utnyttjandet av andra nya

EU-åtgärder i allmänhet varit blygsamt men olika för vart och ett av instrumenten,
vilket återspeglar deras olika villkor och förfaranden. Av utnyttjandegraden
(se Bilaga V) framgår det tydligt att ett snabbt beslutsfattande inte nödvändigtvis leder
till omedelbart finansieringsstöd – utnyttjandegraden beror på stödinstrumentets art
och struktur och medlemsstaternas förmåga att använda medlen i enlighet med de
förfaranden och villkor som gäller för stödberättigande. Framför allt är ESI-fonderna
inte utformade för att reagera snabbt på en kris, till skillnad från försäkringsfonder
eller finanspolitiska automatiska stabilisatorer. Men vissa bestämmelser har anpassats
för att snabba på reaktionstiden bland annat genom tillämpning av retroaktivt
stödberättigande från 1 februari 2020 (inom Investeringsinitiativet mot effekter av
coronaviruset och Investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset plus).

62 Genomförandet av krisrelaterade EU-utlåningstransaktioner pågår. EIB har

godkänt eller undertecknat covid-19-lån för 18,1 miljarder euro (se Bilaga VI), och den
nyligen överenskomna garantifonden som förvaltas av EIB blev operativ i slutet av
augusti 2020 efter att alla juridiska förfaranden hade slutförts. Ingen finansiering
genom SURE hade betalats ut i slutet av augusti. I september 2020 antog rådet dock de
första finansieringsbesluten för 16 medlemsstater där nästan 90 % av budgeten
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användes. Genom SURE-lån kan EU överföra förmånliga räntor för medlemsstater med
stora statsskulder (t.ex. Italien, Spanien och Belgien) men även för medlemsstater som
har en liten lokal skuldmarknad. Detta framgår av de medlemsstater som begärde stöd
från SURE (se figur 22).

Figur 22 – SURE-godkända lån för system för korttidsarbete
miljarder euro
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Källa: Rådets genomförandebeslut (september 2020).

63 Instrumentet Next Generation EU hade ännu inte antagits när vår översikt

slutfördes. En överenskommelse mellan EU:s ledare har öppnat vägen för formella
förhandlingar mellan Europaparlamentet och rådet om dess storlek och
sammansättning och om detaljerna i de olika regelverken för de program som
finansieras genom Next Generation EU. Dessutom måste beslutet om egna medel som
berör finansieringen av EU:s budget genom Next Generation EU ratificeras av alla
medlemsstater i enlighet med deras konstitutionella krav, och Next Generation EU
kommer därför inte att genomföras före 2021.
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Krisen medför nya risker, utmaningar
och möjligheter för EU:s ekonomiska
samordning
64 Det ekonomisk-politiska svaret på covid-19 omfattar en stor bredd av åtgärder på

nationell nivå och EU-nivå, vilket medför risker, utmaningar och möjligheter för EU:s
ekonomiska samordning och integration av två skäl. För det första kan pandemin skapa
risker för ökade ekonomiska skillnader i olika dimensioner av medlemsstaternas
ekonomier. För det andra leder EU:s svar på de framväxande svårigheterna i
medlemsstaterna till utmaningar och möjligheter för EU:s ekonomiska styrning att
utforma och genomföra lämpliga åtgärder som säkerställer en stabil ekonomisk
konvergens inom EU.

Risker till följd av ojämn ekonomisk utveckling i
medlemsstaterna

65 Effekterna av pandemin och ländernas nationella krisspecifika politik kan medföra

risker för ökade ekonomiska skillnader inom EU och låga tillväxtutsikter, till följd av
o

skillnader i offentliga finanser,

o

konkurrenssnedvridningar på grund av statliga stödåtgärder,

o

stor och ihållande arbetslöshet,

o

låga investeringar.

66 Pandemin kan öka skillnaderna mellan medlemsstaternas offentliga finanser:

Kommissionen förutspår större skuldökningar 2020 i de länder som redan hade större
offentliga skulder före krisen (se figur 23). Detta beror särskilt på BNP-förlusternas
ökade effekt på skuldkvoten i länder med hög skuldsättning (se Bilaga VII). BNPförlusternas effekt på skuldkvoten är till exempel störst i Grekland, Italien och Spanien,
och dessa länder förväntas också drabbas av några av de största BNP-minskningarna
2020. Kommissionen har nyligen bedömt att statsskuldssituationen fortfarande är
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hållbar i alla medlemsstater i euroområdet, men prognoserna omges av särskilt stora
osäkerheter28.

67 Växande statsskulder och oron över deras hållbarhet kan senare begränsa den
finanspolitiska kraften att reagera på andra kriser, finansiera långsiktig tillväxt och
ekonomisk konvergens inom EU och bidra till EU:s strategier. De nya EU‐
handlingsplanerna för att investera i klimatomställningen och den digitala
omställningen kan således ställas inför nya nationella finansieringsbegränsningar.
Hittills har de omfattande finanspolitiska åtgärder som vidtagits under krisen syftat till
att begränsa de omedelbara kortsiktiga effekterna av pandemin (se punkt 29) men har
inte finansierat återhämtningsstrategier.

Figur 23 – Förhållande mellan statsskulderna före krisen och
prognostiserade skuldökningar 2020
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Källa: Revisionsrättens beräkningar baserade på kommissionens uppgifter (hösten 2020).
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy‐
finance/annex_2_debt_sustainability.pdf
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68 Kommissionen bedömde att en fullt fungerande inre marknad är avgörande för

att främja återhämtningen efter pandemin 29. Uppgifter om finanspolitiska åtgärder
visar att vissa medlemsstater har antagit större statliga stödpaket än andra (se
punkt 30). Beroende på deras varaktighet och genomförandegrad kan olika nationella
reaktioner på krisen (massivt statligt stöd, isoleringsåtgärder) snedvrida spelreglerna
på den inre marknaden under lång tid och skapa utmaningar för ekonomisk
konvergens och konkurrenskraft i EU.

69 De nuvarande åtgärderna för sysselsättningsstöd begränsar riskerna för kortsiktig

arbetslöshet (se punkt 34), men de tar inte hänsyn till utvecklingen när det gäller
företagens livskraft. En dämpad återhämtning och ihållande risker för folkhälsan kan
leda till strukturella förändringar i efterfrågan och insolvensproblem för ett ökande
antal företag, trots system för bevarande av arbetstillfällen. Den senaste tidens
betydande minskningar av det totala antalet utförda arbetstimmar i EU:s ekonomi med
omkring 15 % under första halvåret 2020 jämfört med samma period föregående år
(se figur 24) pekar på potentiellt stora arbetslöshetsökningar och olika effekter i
medlemsstaterna.

70 Tidigare erfarenheter av system för bevarande av arbetstillfällen under den

globala finanskrisen visar att långvarig användning riskerar att stödja nedåtgående
företag, vilket i slutändan försenar omstruktureringar och håller tillbaka
produktivitetstillväxten 30. Det kan krävas att nya typer av finanspolitiska åtgärder
införs i tid för att finansiera en aktiv arbetsmarknadspolitik (t.ex. utbildning,
omskolning) och stödja den nödvändiga omfördelningen av resurser i ekonomin.

29

https://www.consilium.europa.eu/media/43424/20200421-a-roadmap-for-recovery_sv.pdf

30

Short-time working arrangements as response to cyclical fluctuations (Occasional paper,
Europeiska kommissionen, 2010).
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Figur 24 – Totala förändringar i antalet anställda i slutet av juni 2020
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Källa: Uppgifter från Eurostat.

71 En hög grad av osäkerhet i samband med ekonomiska framtidsutsikter, minskade

företagsintäkter och växande företagsskulder under pandemin kan hålla tillbaka
privata investeringar. De nuvarande prognoserna visar på minskningar i investeringar
under 2020 som är jämförbara med dem under finanskrisen (2008–2013) och att en
stor variation i minskningen av investeringar förväntas i år, vilket kan bidra till risken
för ökade ekonomiska skillnader i EU (se figur 25). Ett bestående investeringsgap
under flera år riskerar att bidra till låg långsiktig tillväxt. Bristen på offentliga
investeringar kan öka sådana risker. De har hittills inte varit en prioritering i de
nationella finanspolitiska svaren mot krisen (se punkt 36).
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Figur 25 – Fast bruttoinvestering i den privata sektorn (procentuell
förändring)
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Källa: Revisionsrättens beräkningar baserade på kommissionens uppgifter (hösten 2020).

Utmaningar för de nuvarande ramarna för samordning av den
ekonomiska politiken och finanspolitiken

72 EU har visat smidighet när det gäller att tillämpa flexibiliteten i sin ekonomiska

samordning (t.ex. upphävande av finanspolitiska regler och tillfälliga ändringar av
reglerna för statligt stöd). Detta var nödvändigt för att medlemsstaterna skulle kunna
reagera på ett snabbt och anpassat sätt till den utvecklande krisen. Denna
extraordinära uppmjukning av centrala regler kan dock, även om den är tillfällig,
innebära en utmaning för Europeiska unionens förmåga att samordna de nationella
ekonomisk-politiska åtgärderna under krisen och återhämtningen.
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Utmaningar för EU:s finanspolitiska samordning

73 Medlemsstaternas massiva finanspolitiska svar på krisen skapar utmaningar för

EU:s framtida samordning av finanspolitiken:
o

Växande skatteskulder och finanspolitiska risker (se punkt 66) skulle kunna
försvåra en återgång till EU:s nuvarande finanspolitiska regler. Inte ens under
tillväxtperioden före krisen uppfylldes de helt av vissa medlemsstater31. Det
kommer att bli en framtida utmaning för EU:s styrning hur man ska utforma en
återgång till nuvarande eller nya regler som inte hindrar medlemsstaternas
efterpandemiska återhämtning eller försämrar skuldernas hållbarhet. Lösningen
kan bygga på kommissionens nuvarande översyn av EU:s ekonomiska styrning 32.

o

Vidare blev det genom aktiveringen av ”undantagsklausulen” (se punkt 43)
möjligt för den nationella finanspolitiken att svara på krisen på ett flexibelt sätt,
men utan någon samordning från EU:s sida. Vissa operativa aspekter klargjordes
inte (t.ex. indikationer på tidpunkten och villkoren för utträde eller översyn) 33,
vilket kan hindra samordningen av finanspolitiska mål på medellång sikt.

Utmaningar för EU:s samordning av sysselsättningspolitiken

74 Samordningen av den nationella sysselsättningspolitiken är en befogenhet för EU

inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Sysselsättningen prioriterades i
EU:s tidigare ekonomiska strategi (Europa 2020) och ingår i EU:s nuvarande strategi för
hållbar utveckling 34 och i kommissionens politiska riktlinjer för 2019–2024. Krisen
innebär risker för att EU:s arbetsmarknader inte kan fungera ändamålsenligt
(se punkt 69). Utmaningen är hur kommissionen ska övervaka dem och utforma
lämpliga landsspecifika rekommendationer och EU-finansiering för att samordna
snabba nationella svar på ökningar av arbetslösheten, till exempel SURE (se punkt 48).

31

Revisionsrättens särskilda rapport 18/2018 Förverkligas det huvudsakliga målet med
stabilitets- och tillväxtpaktens förebyggande del?

32

Communication on the Economic Governance Review (Europeiska kommissionen,
februari 2020).

33

Assessment of the fiscal stance appropriate for the euro area in 2021 (Europeiska
finanspolitiska nämnden, 1 juli 2020).

34

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-developmentgoals/eu-approach-sustainable-development-0_en
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Utmaningar för EU:s konkurrenspolitik

75 När det gäller samordningen av den inre marknaden antog kommissionen en

rättslig ram med syftet att tillhandahålla objektiva kriterier för utformningen av
nationella statliga stödordningar och villkor för att begränsa snedvridningar av
konkurrensen, särskilt för företag med betydande marknadsstyrka (se även punkt 43).
Storleken på de statliga stödordningar som antogs varierade dock mellan
medlemsstaterna, och beroende på i vilken grad de utnyttjas kan de leda till ojämlika
villkor för företagen på den inre marknaden (se punkt 68). Kommissionen kommer att
ställas inför en stor utmaning när det gäller att övervaka marknadsutvecklingen och
stora mängder statligt stöd. Kommissionen hade redan använt denna typ av ramar
under finans- och statsskuldskrisen 35, och vi noterade att de regler om statligt stöd
som kommissionen tillämpade på finanssektorn inte var anpassade till föränderliga
marknadsförhållanden och regelverk 36.

76 Så länge isoleringsåtgärder och gränskontroller fortsätter att vara en utmaning

för upprätthållandet av den inre marknadens funktion och grundläggande europeiska
friheter som gränsöverskridande fri rörlighet för varor och medborgare kommer
kommissionen att spela en fortsatt viktig roll för att försvara dessa friheter, genom att
kontrollera proportionaliteten hos nationella åtgärder (se punkt 44).
Utmaningar för EU:s övervakning av finanssektorn

77 Banksystemet har bättre förutsättningar att stå emot chocken än 2008

, även
om vissa medlemsstater fortfarande har relativt höga nivåer av nödlidande lån. De
första indikationerna visar att banksystemet tillhandahöll exceptionell likviditet till
ekonomin (se punkt 60). Nödlidande lån förväntas öka kraftigt till följd av den
ekonomiska chocken och ökande arbetslöshet, vilket skapar större risker för framtida
37

35

Kommissionens meddelande Tillfällig gemenskapsram för statliga stödåtgärder för att
främja tillgången till finansiering i den aktuella finansiella och ekonomiska krisen
(EUT C 16/01, 22.1.2009) och kommissionens meddelande om tillämpning, från och med
den 1 januari 2011, av reglerna om statligt stöd på stödåtgärder till förmån för banker med
anledning av finanskrisen (EUT C 329/07, 7.12.2010).

36

Revisionsrättens särskilda rapport 21/2020 Kontroll av statligt stöd till finansinstitut i EU:
ändamålsenligheten behöver ses över.

37

Revisionsrättens översikt 05/2020 Hur EU har beaktat lärdomarna från finanskrisen och
statsskuldskrisen 2008–2012.
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bankkriser 38. Kommissionen, ECB och EU:s finansiella myndigheter (ESRB, EBA, Esma,
Eiopa och SRB) kommer att ha en utmanande roll när det gäller att övervaka de
finansiella riskerna och/eller vidta lämpliga riskreducerande åtgärder samtidigt som
kreditflödet till ekonomin upprätthålls.

EU:s återhämtningsinstrument: nya möjligheter, risker och
utmaningar

78 Det föreslagna instrumentet Next Generation EU medför nya risker, utmaningar

och möjligheter för EU:s samordning av den ekonomiska politiken och en sund
ekonomisk förvaltning av EU:s medel:
o

Risker som rör lämplig finansieringsnivå.

o

Risker som rör genomförandet.

o

Risker som rör övervakning.

o

Risker som rör ansvarsskyldighet.

o

Utmaningar för hanteringen av finansiella risker.

o

Möjligheter till stärkt ekonomisk samordning inom EU.

Risker som rör lämplig finansieringsnivå

79 New Generation EU är ett finansiellt betydande instrument som kommer att ge

finansiering till ett antal viktiga program och tematiska områden. Flera andra ambitiösa
idéer om stöd på specifika områden vann dock inte Europeiska rådets stöd under
förhandlingarna. Som ett framträdande exempel utesluter Europeiska rådets
överenskommelse om Next Generation EU kommissionens föreslagna instrument för
att stödja företagens egna kapital (instrumentet för solvensstöd), utan att några
alternativ föreslås (se Bilaga IV). Det finns en risk för att

38

https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr202005~
1b75555f66.en.html#toc22
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o

ingen lämplig lösning hittas för att motverka den alltför stora skuldsättningsgrad
som ett ökande antal företag kan ställas inför under den rådande krisen; det finns
därför en risk för massiva konkurser och/eller fientliga övertaganden av utländska
konkurrenter, vilket kan undergräva den inre marknadens funktion och EU:s
konkurrenskraft,

o

målet för kommissionens förslag att finansiera investeringar på upp till
1,4 biljoner euro missas eftersom instrumentet för solvensstöd utformades för att
mobilisera investeringar på upp till 300 miljarder euro.

80 Hur ändamålsenlig Next Generation EU blir beror även på dess storlek i

förhållande till pandemins varaktighet och inverkan. Även om de nya finansiella
paketen är betydande baseras de på kommissionens vårprognoser, som innehöll stora
nedåtrisker 39. Om riskerna realiseras kan instrumentets uppskattade effekter, belopp
och/eller struktur behöva omprövas i enlighet med detta.
Risker som rör genomförandet

81 Ändamålsenligheten i Next Generation EU och nästa fleråriga budgetram när det

gäller att begränsa covid-19-krisens effekter på tillväxt och konvergens är inte
garanterad. Den kommer att vara avhängig vissa genomförandeaspekter, särskilt
följande:
o

Att medlen blir tillgängliga i tid, vilket beror på faktorer som att medlemsstaterna
ratificerar beslutet om egna medel snabbt, att den nya långtidsbudgeten och
sektorslagstiftning antas skyndsamt samt att kommissionen kan styra
genomförandet av projekten på ett snabbt och smidigt sätt.

o

Hög utnyttjandegrad, eftersom Next Generation EU bara kan ha de önskade
effekterna om medlemsstaterna kan utnyttja medlen. Det finns dock risk att en
hög utnyttjandegrad inte uppnås. Redan under den föregående programperioden
för den europeiska sammanhållningspolitiken identifierade vi betydande
utnyttjandeproblem: några av medlemsstaterna med lägst utnyttjandegrad under
den nuvarande programperioden kommer sannolikt att erhålla betydande stöd
från faciliteten för återhämtning och resiliens 40.

39

European Economic Forecast – Spring 2020 (Europeiska kommissionen), s. 68.

40
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o

Kvaliteten på utgifter och reformer, särskilt medlemsstaternas strategier och
kapacitet att utnyttja de tillväxtfrämjande möjligheter som EU:s nya
finansieringskanaler erbjuder. Det finns en risk för att medlemsstaterna inte
kommer att vilja eller kunna genomföra ambitiösa reformer eller investeringar.
Rådet upprepade 2019 att det behövs ytterligare strukturreformer för att
undanröja investeringshinder 41. Inom ramen för den europeiska
planeringsterminen observerade vi att genomförandegraderna för landsspecifika
rekommendationer var låga och att den europeiska planeringsterminens
ändamålsenlighet var beroende av medlemsstaternas nationella egenansvar och
åtagande att genomföra de landsspecifika rekommendationerna inom rimliga
tidsramar 42.

82 Målen för faciliteten för återhämtning och resiliens är gemensamma för andra

EU-program, vilket har fördelar när det gäller komplementaritet och synergi. Det ökar
dock risken för dubbelfinansiering och konkurrens mellan olika program.
Revisionsrätten föreslog att faciliteten för återhämtning och resiliens bör inbegripa
lämpliga mekanismer för att säkerställa samordning med andra källor till EUfinansiering och säkerställa additionalitet 43. Enligt kommissionens vägledning till
medlemsstaterna 44 krävs lämpliga arrangemang för att se till att avgränsningen mellan
de olika instrumenten respekteras under hela genomförandet av planerna för
återhämtning och resiliens, och dubbelfinansiering ska alltid uteslutas.
Risker som rör övervakning

83 Vi har nyligen pekat på ett antal brister i samband med den europeiska

planeringsterminens funktion, till exempel urvalet och prioriteringen av landsspecifika
rekommendationer och vissa fall där de nationella reformprogram som
medlemsstaterna lagt fram inte tydligt kopplar samman de föreslagna åtgärderna med
landsspecifika rekommendationer eller bredare EU-mål 45. Dessa punkter är även
41

Ekofinrådets slutsatser om fördjupade granskningar och genomförande av de landsspecifika
rekommendationerna för 2018 (3 maj 2019).

42

Revisionsrättens särskilda rapport 16/2020 Den europeiska planeringsterminen – De
landsspecifika rekommendationerna tar upp viktiga frågor men behöver genomföras bättre.

43

Revisionsrättens yttrande 06/2020 över faciliteten för återhämtning och resiliens.

44

Kommissionens arbetsdokument Guidance to Member States on Recovery and Resilience
Plans, 17.9.2020, SWD(2020) 205 final.

45

Revisionsrättens särskilda rapport 16/2020 Den europeiska planeringsterminen – De
landsspecifika rekommendationerna tar upp viktiga frågor men behöver genomföras bättre.
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relevanta för de planer som medlemsstaterna lägger fram i samband med faciliteten
för återhämtning och resiliens, där de ska förklara hur de avser att använda medlen för
att ta itu med EU:s prioriteringar och de landsspecifika rekommendationerna 46. Det
finns därmed en risk för att planerna för återhämtning och resiliens, som ligger till
grund för utbetalningar från faciliteten för återhämtning och resiliens, inte kommer att
innehålla tillräckligt tydliga nationella strategier och ambitiösa mål. Till skillnad från
de nationella reformprogrammen måste dessa planer godkännas av kommissionen och
rådet, vilket bör minska sådana risker.

84 Även om delmål och mål måste fastställas på medlemsstatsnivå i

medlemsstaternas planer för återhämtning och resiliens har vi dessutom påpekat att
det föreslagna regelverket inte innehåller några gemensamma resultatindikatorer och
mål på EU-nivå 47. Detta skulle underlätta bättre övervakning, mätning, utvärdering och
revision av genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens på EU-nivå och
vägleda medlemsstaterna när det gäller att använda sina resurser mer ändamålsenligt
för att uppnå EU:s mål. I sitt meddelande om den årliga strategin för hållbar tillväxt
2021 48 angav kommissionen ett antal EU-indikatorer och EU-mål i sina sju europeiska
flaggskeppsinitiativ. I sin vägledning till medlemsstaterna uppmanade kommissionen
medlemsstaterna att förklara vilka delar av planerna för återhämtning och resiliens
som bidrar till sådana flaggskeppsinitiativ.
Risker som rör ansvarsskyldighet

85 Krisåtgärderna kommer att medföra nya risker för EU:s ekonomiska förvaltning

och följaktligen för revisioner och offentlig ansvarsskyldighet. Revisionsrätten har
rapporterat att instrument utanför EU:s budget saknar tillräckliga bestämmelser i fråga
om ansvarsskyldigheten gentemot medborgarna för resultaten av genomförandet av
EU:s politik 49. De inledande finansiella initiativen (investeringsinitiativet mot effekter
av coronaviruset och SURE) är utformade för att vara helt förenliga med EU:s
finansiella bestämmelser.

46

Guidance to Member States on Recovery and Resilience Plans – Part 2 (SWD(2020) 205
final).

47

Revisionsrättens yttrande 06/2020 över faciliteten för återhämtning och resiliens.

48

Kommissionens meddelande Årlig strategi för hållbar tillväxt 2021, (COM(2020) 575 final).

49

Framtiden för EU:s finanser: reform av hur EU-budgeten fungerar (Europeiska
revisionsrätten, briefingdokument, februari 2018), punkt 26.
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86 Den nyare faciliteten för återhämtning och resiliens är inte en ESI-fond och har

därför en annan strategi när det gäller ansvarsskyldighet. I vårt yttrande över
faciliteten för återhämtning och resiliens 50 betonar vi några viktiga överväganden i
fråga om bestämmelserna om revision och ansvarsskyldighet när det gäller
faciliteten för återhämtning och resiliens (se Bilaga VIII). Vi betonar särskilt behovet
av noggrann övervakning baserad på kontrollerbara indikatorer och mål, tydlig
parlamentarisk granskning och tydliga revisionsrättigheter. Höga krav på
ansvarsskyldighet och omfattande revisionsarrangemang kan även bidra till facilitetens
ändamålsenlighet.
Utmaningar för hanteringen av finansiella risker

87 De nya krisinstrumenten (SURE och Next Generation EU) omfattar storskaliga

låne- och utlåningstransaktioner (se punkterna 48 och 58). Även om detta i sig inte är
en ny verksamhet för kommissionen kommer den att stå inför utmaningen att på kort
tid utöka sin administrativa kapacitet för att säkerställa en sund förvaltning av större
transaktioner på kapitalmarknaderna än någonsin tidigare, inklusive emission av
obligationer och hantering av finansiella risker (t.ex. ränterisk, kreditrisk,
bedrägeririsk).

88 Kommissionens lån kommer att finansiera både bidrag och garantier (Next

Generation EU) och lån (Next Generation EU och SURE). Lånen måste återbetalas av
medlemsstaterna och kräver därför inga ytterligare EU-resurser, såvida inte EU:s
budgetgaranti åberopas i händelse av ett fallissemang. Det finns för närvarande inget
förslag till en formell mekanism (såsom övervakning efter programperiodens slut 51 vid
utlåning från EFSM och ESM) för att övervaka medlemsstaternas
återbetalningskapacitet för sådana lån.

89 Bidragsdelen återbetalas direkt från EU:s budget efter 2027 och senast 2058. För

att uppfylla dessa skyldigheter enades Europeiska rådet om att överföra exceptionella
nationella bidrag på upp till 0,6 % av respektive BNI till EU:s budget per år tills de
lånade beloppen är helt återbetalda. Europeiska rådet enades om att skapa en ny typ
av egna medel baserat på icke-materialutnyttjat plastförpackningsavfall och att
undersöka införandet av andra nya egna medel i framtiden (t.ex. en mekanism för
koldioxidjustering vid gränserna eller en digital skatt), men detaljerna måste förtydligas
i kommissionens framtida förslag. Införandet av nya egna medel för EU innebär en
möjlighet att minska trycket på nationella budgetar och EU-budgetar samt effekten av
50

Revisionsrättens yttrande 06/2020 över faciliteten för återhämtning och resiliens.
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Förordning (EU) nr 472/2013.
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politiska risker på EU-inkomsternas integritet. Nya inkomstkällor kan också bidra till
EU:s prioriteringar såsom klimatåtgärder och hållbar utveckling.
En möjlighet till stärkt ekonomisk samordning inom EU

90 EU:s ekonomiska strategier, såsom den gröna och digitala omställningen,

handlingsplanen för den inre marknaden 52 och industristrategin 53 (som nyligen
antagits), kan styra återhämtningen efter pandemin, främja investeringar och fungera
som hävstång för att förbättra den långsiktiga ekonomiska tillväxten för EU:s
ekonomier. Vi noterar att syftet med att förankra den föreslagna faciliteten för
återhämtning och resiliens i den europeiska planeringsterminen är att samordna
nationella återhämtningsstrategier och anpassa dem på ett ändamålsenlighet sätt till
EU:s ekonomiska strategier. Detta kan uppmuntra medlemsstaterna att använda den
ytterligare finansieringen för strukturreformer och investeringar som har stor inverkan
på den långsiktiga tillväxten. Kommissionen har föreslagit att tydliga milstolpar och
kontrollerbara framstegskriterier bör inkluderas i planerna för återhämtning och
resiliens, vilka bör övervakas noggrant under genomförandefasen.

91 Utformningen av faciliteten för återhämtning och resiliens ger också möjlighet att

snabbt påverka den ekonomiska återhämtningen. I synnerhet möjligheten att
tidigarelägga anslag och olika utgiftsregler (se punkt 53) kastar om den hittills rådande
logiken att EU:s budgetutgifter vanligtvis ökar mot slutet av budgetperioden på grund
av den långa processen för programplanering och projektförberedelser. Den nya
logiken – som bygger på politiska delmål – kan bidra till återhämtning kort efter den
ekonomiska chocken om genomförandet av delmål och mål inte drabbas av större
förseningar.

92 De tidigare finans- och statsskuldskriserna i EU utlöste omfattande reformer av

EU:s finansiella regler (det enhetliga regelverket, den gemensamma
tillsynsmekanismen och det europeiska systemet för finansiell tillsyn) och ledde till
förstärkta eller nya mekanismer för ekonomisk samordning (”sexpacket”, ”tvåpacket”,
den europeiska planeringsterminen och förfarandet vid makroekonomiska obalanser)
samt nya typer av makroekonomiskt bistånd som är tillgängligt för medlemsstaterna
(ESM och EFSM) 54. EU:s tillgängliga ekonomiska bistånd (EFSM och systemet för
52

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-enforcement-implementationsingle-market-rules_en_0.pdf

53

Kommissionens meddelande En ny industristrategi för EU (COM(2020) 102 final).
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Revisionsrättens översikt 05/2020 Hur EU har beaktat lärdomarna från finanskrisen och
statsskuldskrisen 2008–2012.
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medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans) användes dock
inte under pandemikrisen, eftersom det var utformat för att hantera olika typer av
kriser och korrigera ekonomiska obalanser.

93 Trots EU:s befintliga finanspolitiska regler tenderar den pågående krisen att

förvärra den tidigare utvecklingen mot ökade finanspolitiska skillnader (se punkt 66)
och leder till ny debatt om behovet av gemensamma makroekonomiska
stabiliseringsverktyg i den monetära unionen 55. Eurogruppen åtog sig på nytt att
fortsätta arbetet med att ytterligare stärka den monetära unionens arkitektur och
resiliens mot chocker 56. Covid-19-krisen kan ge möjlighet att på nytt undersöka initiativ
som syftar till att stärka den ekonomiska samordningen i euroområdet och som
föreslogs före utbrottet av pandemin (se Bilaga IX).

94 Den nuvarande krisen har olika effekter och orsaker men ger även möjlighet att

reflektera över ytterligare förbättringar av EU-institutionernas finansiella kapacitet att
reagera snabbt på större ekonomiska chocker för att minska de potentiellt ökade
ekonomiska skillnaderna mellan medlemsstaterna till följd av sådana chocker.
Utvecklingen av EU:s åtgärder under denna kris har visat att EU:s budget inte var
anpassad till omfattningen av medlemsstaternas behov (se särskilt punkterna 41, 46
och 61). Instrumenten Next Generation EU och SURE är tillfälliga men kan väcka frågan
om behovet av att inrätta sådana permanenta stabiliseringsinstrument.

Denna översikt antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Alex
Brenninkmeijer som ordförande, i Luxemburg den 24 november 2020.
På revisionsrättens vägnar

Klaus-Heiner Lehne
ordförande

55

Assessment of the fiscal stance appropriate for the euro area (Europeiska finanspolitiska
nämnden, juli 2020).

56

Statement on COVID-19 economic policy response (Eurogruppen, 16 mars 2020).
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Bilagor
Bilaga I – Variation av BNP-förluster mellan länder under
pandemin: en statistisk förklaring
Inga vikter
Variabel
C
TOURISM1
STRINGENCY
Determ.koeff.

Koefficient Stand. avvik.
0,049077
−0,730315
−0,360840
0,430685

0,055015
0,328399
0,129799

t-poäng

Sann.

0,892075
−2,223861
−2,779996

0,3830
0,0378
0,0116

Genoms. beroende var.

−0,112609

BNP-vikter
Variabel
C
TOURISM1_Y
STRINGENCY_Y
Determ.koeff.

Koefficient Stand. avvik.
0,000870
−1,805882
−0,331146
0,983588

0,000337
0,258049
0,009569

t-poäng

Sann.

2,578985
−6,998202
−34,60612

0,0179
0,0000
0,0000

Genoms. beroende var.

−0,005994

Befolkningsvikter
Variabel
C
TOURISM1_P
STRINGENCY_P
Determ.koeff.

Koefficient Stand. avvik.
0,000939
−1,526311
−0,325346
0,964087

0,000471
0,328663
0,014576

t-poäng

Sann.

1,992262
−4,644001
−22,32012

0,0602
0,0002
0,0000

Genoms. beroende var.

−0,006027

Anmärkning: För de tre regressionerna mellan länderna är den beroende variabeln minskningen av BNPvolymen under andra kvartalet 2020, jämfört med föregående år (uppgifter från Eurostat). De
förklarande variabler som konstaterats vara betydande är följande: Stringency Index från Oxford
University57 och turismens andel av den totala sysselsättningen (uppgifter från Eurostat). Regressionerna
specificeras enligt tre alternativ för att validera resultatens tillförlitlighet: Medan länderna får samma
vikt i de oviktade regressionerna är de stora länderna viktigare i de BNP- och befolkningsviktade
metoderna.

57

https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/
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Bilaga II – EU:s viktigaste ekonomiska reaktioner (mars–augusti
2020)
MARS

12 ECB beslutar att genomföra ytterligare långfristiga

refinansieringstransaktioner för att förse bankerna med likviditet och ett
ytterligare paket för köp av tillgångar till ett värde av 120 miljarder euro fram
till utgången av 2020 som svar på stressen på finansmarknaderna. ECB
beslutar att låta banker i euroområdet tillfälligt bedriva sin verksamhet
under vissa kapitalkrav.

13 Kommissionen antar riktlinjer för en samordnad ekonomisk reaktion på
covid-19-utbrottet.

16 EIB-gruppen aviserar åtgärder inom ramen för befintliga program för att

mobilisera finansiering på upp till 40 miljarder euro till hälsorelaterade
åtgärder och krisdrabbade företag som delvis ska garanteras av EU-budgeten.

18 ECB beslutar att inrätta ett tillfälligt stödköpsprogram föranlett av pandemin
(PEPP) med totala anslag på 750 miljarder euro.

19 Kommissionen antar en tillfällig ram baserat på artikel 107.3 b i EUF-

fördraget för att möjliggöra för medlemsstaterna att ge stöd till företag i
samband med krisen (i form av bidrag, garantier, subventionerade lån och
rekapitaliseringar).

23 Rådet antar kommissionens förslag om att aktivera den ”allmänna
undantagsklausulen” i EU:s finanspolitiska regler.

30 Antagande av ändringar av Eruf-förordningen och förordningen om

gemensamma bestämmelser för att tillåta en flexibel användning av
37 miljarder euro i sammanhållningsmedel för att finansiera krisrelaterade
åtgärder i de områden där behoven är störst.

APRIL

09 Eurogruppen i inkluderande format enas om att skapa tre finansiella

skyddsnät till ett värde av 540 miljarder euro som ska förvaltas av ESM, EIBgruppen och kommissionen.

17 Antagande av en EU-ändringsbudget för 2020 med ytterligare anslag på

3 miljarder euro till instrumentet för krisstöd och civilskyddsmekanismen.

30 ECB beslutar att genomföra långfristiga refinansieringstransaktioner

föranledda av pandemin (PELTRO) från maj till december 2020 för att förse
bankerna med likviditet.

MAJ

27 Kommissionen föreslår en EU-återhämtningsfond (”Next Generation EU”) till
ett värde av 750 miljarder euro.

JUNI

04 ECB beslutar att öka anslagen till PEPP med 600 miljarder euro och förlänga
tidsramen för stödköpsprogrammet åtminstone till slutet av juni 2021.

JULI

21 Europeiska rådet enas om EU:s återhämtningsfond (”Next Generation EU”)
till ett värde av 750 miljarder euro.

65

Bilaga III – Covid-19-relaterade förändringar av EU:s budget för
2020 jämfört med den ursprungliga budgeten

Rubrik i den fleråriga
budgetramen

Omfördelade
anslag

Konkurrenskraft för tillväxt och
sysselsättning

1,7

Ekonomisk, social och
territoriell sammanhållning

54

Varav:
Investeringsinitiativet mot
effekter av coronaviruset
Investeringsinitiativet mot
effekter av coronaviruset plus
Hållbar tillväxt: naturresurser

Förstärkta anslag
för åtaganden

54

14,6

0,1

0,7
3

Varav:
Instrumentet för krisstöd

Särskilda instrument utanför
den fleråriga budgetramens tak
(Europeiska unionens
solidaritetsfond)
Totala
åtagandebemyndiganden

2,7
11,5

0,1

0,2

67,5

Totala
betalningsbemyndiganden
Anmärkning: Uppgifter i miljarder euro i slutet av augusti 2020.
Källa: Europeiska kommissionen.

22,6

8

Säkerhet och medborgarskap

Europa i världen

Förstärkta
anslag för
betalningar

3,1
23,3
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Bilaga IV – Tillgängliga belopp inom ramen för Next Generation
EU

01 De flesta medlen i Next Generation EU är inriktade på att stödja sammanhållning

och ekonomisk konvergens:
o

672,5 miljarder euro till Faciliteten för återhämtning och resiliens (har godkänts
av Europeiska rådet): det här är det viktigaste nya instrumentet i Next Generation
EU som ska erbjuda storskaligt finansiellt stöd till investeringar och reformer som
återställer ekonomiernas tillväxtpotential, tar itu med de utmaningar som
identifierats inom ramen för den europeiska planeringsterminen och bidrar till
genomförandet av EU:s gröna och digitala strategier.

o

47,5 miljarder euro till React-EU-programmet (har godkänts av rådet): består av
sammanhållningsbidrag som ska tilldelas medlemsstaterna beroende på hur
allvarlig den ekonomiska krisen är.

02 30 miljarder euro i bidragsstöd (har godkänts av rådet) ska stärka den fleråriga
budgetramens rubriker Inre marknaden, innovation och den digitala ekonomin samt
Naturresurser och miljö:
o

En förstärkning av den fleråriga budgetramens anslag till InvestEU: programmet
är efterträdaren till Efsi och syftar till att fortsätta stödja strategiska investeringar.
Europeiska rådet minskade de föreslagna anslagen för garantier från det
ursprungliga beloppet 31,2 miljarder euro till 5,6 miljarder euro, vilket innebär att
deras ekonomiska inverkan kommer att bli mer begränsad. Den föreslagna
faciliteten för strategiska investeringar inom ramen för InvestEU som syftade till
att främja EU:s nya industristrategi godkändes inte.

o

De föreslagna anslagen på 26 miljarder euro till ett nytt instrument för
solvensstöd godkändes inte av Europeiska rådet. Det var avsett att bidra till att
förhindra insolvensfall genom kapitalinvesteringar i sektorer som ekonomiskt
påverkas mer av pandemin.

o

En förstärkning av vissa program: Horisont Europa (för att stödja hälso- och
klimatrelaterad forskning och innovation), rescEU (för att stärka unionens
civilskyddsmekanism), Ejflu (för att ge stöd till jordbruks- och livsmedelssektorer
som drabbats hårt av krisen) och EU för hälsa (för att tillhandahålla riktat stöd för
att förbättra de nationella hälso- och sjukvårdssystemen). En del av finansieringen
till detta godkändes inte av Europeiska rådet.
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o

Fonden för en rättvis omställning: Fonden syftar till att stödja ekonomisk
diversifiering och omställning av de territorier som drabbats hårdast av
omställningen till koldioxidsnåla ekonomier. I kommissionens förslag anslogs
30 miljarder euro till fonden, utöver 10 miljarder euro i nästa fleråriga budgetram.
Europeiska rådet sänkte dock anslaget till 10 miljarder euro.

03 Siffrorna i denna bilaga avser de åtgärder som godkänts vid utgången av augusti

2020 (se även figur A).

Figur A – Komponenterna i Next Generation EU: en jämförelse mellan kommissionens och Europeiska rådets förslag
(miljarder euro)
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Bilaga V – Genomförandenivå för olika finansiella åtgärder från
EU och ESM
Institution

Instrument

Investeringsinitiativet
mot effekter av
coronaviruset/
Investeringsinitiativet
mot effekter av
coronaviruset plus

Tillgängliga
medel

54 miljarder
euro 2020

I slutet av juli 2020 fanns det
97 bekräftade ändringar av
coronavirusrelevanta operativa
program från 18 medlemsstater.
Fram till oktober hade omkring
14 miljarder euro omfördelats i
23 medlemsstater och Förenade
kungariket till investeringar avsedda
att motverka den ekonomiska och
hälsorelaterade krisen. Ytterligare
8 miljarder euro finns tillgängliga för
medlemsstaterna i form av årlig
förfinansiering som inte återkrävs.
Med tanke på förfarandena och de
nuvarande budgetanslagen är det
dock troligt att de tillgängliga medlen
2020 kommer att begränsas till
8 miljarder euro i förhandsfinansiering medan de återstående
medlen kan börja betalas ut från
2021.

0,18 miljarder
euro 2020

19 medlemsstater har begärt bistånd,
men ännu har inga pengar använts
eftersom anslagen per land har varit
föremål för kommissionens
bedömning fram till utgången av
2020. I oktober föreslog
kommissionen att förskott skulle
betalas ut till sju medlemsstater som
hade begärt det. Full betalning för
covid-19-ansökningar förväntas
mobiliseras 2021, förutsatt att det
finns budgetutrymme.

2,7 miljarder
euro 2020

Kommissionen antog ett
finansieringsbeslut och två ändringar
fram till slutet av augusti och anslog
alla medel utom 100 miljoner euro.
En betydande del av medlen anslogs
till avtal med vaccinutvecklare.

Kommissionen

Europeiska unionens
solidaritetsfond

Instrumentet för
krisstöd

Utnyttjandestatus
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Institution

Tillgängliga
medel

Utnyttjandestatus

100 miljarder
euro i
lånestöd

På förslag från kommissionen i
augusti godkände rådet ansökningar
från 16 medlemsstater om lån på
totalt 87,4 miljarder euro i
september. I oktober godkände rådet
0,5 miljarder euro till Ungern, och
kommissionen emitterade med
framgång de första obligationerna på
17 miljarder euro för att finansiera
SURE.

28 miljarder
euro i
potentiell
finansiering

I mitten av augusti hade EIB mottagit
72 ansökningar om covid-19relaterade projekt på 21 miljarder
euro från 23 medlemsstater. Av detta
belopp hade EIB godkänt eller
undertecknat projekt för
18,1 miljarder euro, medan
2,1 miljarder euro var under
bedömning.

Alleuropeisk
garantifond

200 miljarder
euro i
potentiell
finansiering

Förberedande förfaranden slutfördes
i slutet av augusti när minst 60 % av
de nationella garantierna till fonden
hade ratificerats. Inget finansieringsprojekt hade inletts i slutet av
augusti.

Krisstöd med
anledning av
pandemin

240 miljarder
euro

Ingen begäran från medlemsstaterna
har mottagits.

Instrument

SURE

Ursprungliga covid19-relaterade
initiativ
EIB

ESM

Källa: Revisionsrätten på grundval av sammanställda uppgifter.
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Bilaga VI – Aktuellt läge för EIB:s finansiella reaktion på covid19-krisen

01 Fram till den 18 augusti 2020 har EIB rapporterat 72 finansieringsprojekt: 15 är

under bedömning, 26 har undertecknats och de återstående 31 har godkänts.
Godkända projekt uppgår till 8,8 miljarder euro, medan de undertecknade uppgår till
10,1 miljarder euro och de som är under bedömning uppgår till 2,1 miljarder euro
(se figur A). Nästan 55 % av projekten lämnades in mellan juni och juli, vilket
motsvarar omkring 75 % av den totala budgeten.

Figur A – Uppdelning av covid-19-relaterade projekt efter
godkännandestatus

10 %
42 % Har undertecknats
48 %

Anmärkning: Innan finansiering godkänns av styrelsen, och innan lån undertecknas, är projekten föremål
för bedömning och förhandling.
Källa: EIB:s offentliga databas 58.

02 Italien är det land som har flest EIB-projekt (18), följt av Spanien (13), Polen (5)

och Frankrike (5). När det gäller budgeterat belopp (se figur B) är Italien det land som
hittills fått ta del av de största EIB-interventionerna (7 miljarder euro), följt av Spanien
(4 miljarder euro), Frankrike (2,2 miljarder euro) och Polen (2,1 miljarder euro).

58

https://www.eib.org/en/projects/pipelines/index.htm?q=covid&sortColumn=
projectStatusDate&sortDir=desc&pageNumber=0&itemPerPage=25&pageable=true&langu
age=EN&defaultLanguage=EN&yearFrom=2020&yearTo=2020&countries.region=1&orCoun
tries.region=true&orCountries=true&orSectors=true&orStatus=true
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Figur B – Uppdelning av covid-19-relaterade projekt per land
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Källa: EIB:s offentliga databas.

03 79 % av dem är inriktade på små och medelstora företag (57 projekt), 11 % på

hälso- och sjukvård (8), 4 % på energi (3), 3 % på FoU (2) och 2 % på miljö. När det
gäller de berörda beloppen går 66 % av garantierna till små och medelstora företag
(13 909 miljoner euro), 29 % till hälso- och sjukvårdsprojekt (6 142 miljoner euro), 2 %
till energi (400 miljoner euro) och 1 % vardera till miljö (300 miljoner euro) och FoU
(150 miljoner euro).
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Bilaga VII – Nyckelfaktorer som förklarar skillnaderna i
förändringarna av offentliga skuldkvoter

01 Variationen i ökningen av de prognostiserade offentliga skulderna som andel av

BNP 59 beror främst på storleken på förväntade underskott och stock-/flödesjusteringar
(såsom offentliga lån och kapitaltillskott under krisen) men även på effekten av BNPminskningen. BNP-förlusternas inverkan på skuldkvoten är större i länder med höga
skuldkvoter (se figur A). Dessutom förväntas stora minskningar av BNP i de flesta
länder med hög skuldsättning (se figur B).

Figur A – Sammansättning av förändringarna av offentlig skuld 2020 (i
procent av BNP)
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Källa: Kommissionens höstprognoser (Ameco).

59

På grundval av kommissionens vårprognoser (2020).
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Figur B – Större BNP-minskningar förväntas i länder med hög
skuldsättning
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Källa: Revisionsrättens beräkningar baserade på kommissionens höstprognoser (2020).

Grekland
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Bilaga VIII – Problem i samband med ansvarsskyldighet när det
gäller faciliteten för återhämtning och resiliens
I vårt yttrande över kommissionens förslag om inrättande av en facilitet för
återhämtning och resiliens 60 lyfter vi fram flera problem som rör ansvarsskyldigheten:
o

Tillämpningsområdet och målen för faciliteten för återhämtning och resiliens är
ganska breda och omfattar flera olika politikområden. Det finns inte någon
kvantifiering av de förväntade resultaten på EU-nivå eller för fördelningen av
medel till olika mål. Men i vägledningen om planerna för återhämtning och
resiliens har kommissionen föreslagit att 37 % av medlen ska öronmärkas för
klimatåtgärder och 20 % för digital omställning.

o

Med hänsyn till Europaparlamentets roll i utövandet av tillsyn och granskning
anges i den föreslagna förordningen om faciliteten för återhämtning och
resiliens 61 att bedömningen av planerna för återhämtning och resiliens ska
överlämnas till Europaparlamentet och att en årsrapport ska läggas fram liksom
en utvärdering fyra år efter att förordningen träder i kraft. I vårt yttrande föreslog
vi att Europaparlamentets roll i budget- och ansvarsfrihetsförfarandet bör
definieras tydligt i den föreslagna förordningen om faciliteten för återhämtning
och resiliens, med tanke på att facilitetens utgifter ska förvaltas baserat på EU:s
budgetbestämmelser om externa inkomster avsatta för särskilda ändamål.

o

Enligt artikel 287.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har
revisionsrätten rätt att granska unionens samtliga inkomster och utgifter. Skäl 40 i
den föreslagna förordningen påminner om att varje person eller enhet som tar
emot medel från unionen ska samarbeta fullständigt för att skydda unionens
ekonomiska intressen och ge revisionsrätten alla rättigheter och all tillgång som
behövs för revisioner. Men i vårt yttrande rekommenderade vi att det i förslaget
till förordning av tydlighetsskäl skulle anges att revisionsrätten har rätt att granska
både bidrags- och lånekomponenten av faciliteten för återhämtning och resiliens.

o

Efter att det ursprungliga förslaget till förordning om faciliteten för återhämtning
och resiliens lades fram har kommissionen föreslagit proportionerliga regler för
att se till att unionens ekonomiska intressen skyddas, vilka diskuteras vid tiden för
slutförandet av denna översikt. De återspeglas delvis i ordförandeskapets
kompromissförslag och Europaparlamentets ändringar.

60

Revisionsrättens yttrande 06/2020 över faciliteten för återhämtning och resiliens.

61

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en facilitet för
återhämtning och resiliens (COM(2020) 408 final).
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o

Vi noterade att utgifterna inom ramen för faciliteten för återhämtning och
resiliens koncentreras till början av perioden och att utvärderingen kommer att
offentliggöras efter att merparten av utgifterna har genomförts. Det kan vara
oundvikligt eftersom ett snabbt genomförande är ett av facilitetens mål. Det finns
därför en risk att eventuella lärdomar från utvärderingen kommer att vara till
begränsad nytta för hanteringen av återstoden av faciliteten för återhämtning och
resiliens.

o

Mot bakgrund av att faciliteten ska samordnas inom ramen för den europeiska
planeringsterminen bör det nämnas att vi i vår särskilda rapport om den
europeiska planeringsterminen betonade utmaningen med att mäta
ändamålsenligheten i politiska interventioner med flera och samtidiga mål och
insatsområden.
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Bilaga IX – Tidigare idéer om mer ambitiösa instrument för
ekonomisk samordning

01 Pandemin avslöjade återigen svårigheten att hantera stora chocker i

euroområdet utan EU:s finanspolitiska kapacitet. Vissa idéer om att bygga permanenta
finanspolitiska EU-verktyg för att bekämpa stora ekonomiska chocker hade diskuterats,
men inget samförstånd hade nåtts innan pandemins utbrott. Under förhandlingarna
2017–2019 om EU:s nästa fleråriga budget lade kommissionen fram flera idéer om
finansieringsinstrument som skulle kunna mildra stora makroekonomiska chocker för
EU:s ekonomi:
o

Ett makroekonomiskt stabiliseringsverktyg – I maj 2018 föreslog Europeiska
kommissionen att Europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen skulle inrättas i
syfte att absorbera stora asymmetriska makroekonomiska chocker i euroområdet.
Enligt denna lösning skulle EU:s budget garantera back-to-back-lån på upp till
30 miljarder euro. Lånen skulle vara tillgängliga för medlemsstater som drabbas
av sådana chocker och uppfyller strikta kriterier för stödberättigande med
avseende på en sund finanspolitisk och makroekonomisk politik. Stödet skulle
användas för att upprätthålla nivåerna av offentliga investeringar. Next
Generation EU har ett liknande syfte, men det är tillfälligt och dess
finansieringsmekanism omfattar både bidrag och lån.

o

Ett europeiskt system för arbetslöshetsåterförsäkring – en idé som
kommissionen, ekonomer och medlemsstater har upprepat i flera varianter. Det
system som kommissionen föreslår 62 skulle fungera som en ”återförsäkringsfond”
för nationella arbetslöshetssystem (men skulle inte ge förmåner direkt till de
arbetslösa). Systemet skulle ge mer andrum för de nationella offentliga finanserna
i kristider. I sitt arbetsprogram (januari 2020) tillkännagav kommissionen sin
avsikt att föreslå ett sådant system. Programmet SURE kan ses som ett första steg
mot ett europeiskt arbetslöshetssystem, men med sin diskretionära karaktär och
begränsade räckvidd uppfyller det inte ambitionerna i den ursprungliga idén om
en automatisk stabilisator.

62

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_sv.pdf
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o

I slutet av 2019 analyserade Eurogruppen fortfarande lämpliga lösningar för ett
budgetinstrument för konvergens och konkurrenskraft (Bicc) i euroområdet som
skulle finansieras genom nästa fleråriga budgetram och som skulle finansiera
reformer som stärker konvergensen mellan medlemsstaterna i enlighet med
prioriteringarna i den europeiska planeringsterminen. Det skulle ersätta
kommissionens förslag om ett reformverktyg som ursprungligen lanserades i maj
2018.

02 Idén om ”euroobligationer” (obligationer som emitteras gemensamt av

euroområdets medlemsstater) togs först upp av kommissionen 2011 63 under
statsskuldskrisen. I takt med att covid-19-krisen förvärrades framkom förnyade förslag
om gemensam skuldemission på politisk nivå, i tankesmedjor och i den akademiska
världen, såsom ”coronaobligationer”. Medlen skulle till exempel kunna anskaffas av
Europeiska investeringsbanken. Tack vare ömsesidigheten skulle coronaobligationerna
vara en billigare finansieringskälla för många medlemsstater jämfört med deras egna
statsobligationer. Flera medlemsstater, däribland de som drabbats hårdast av krisen,
stödde detta koncept, men andra motsatte sig det starkt. Den föreslagna Next
Generation EU-fonden var den kompromiss som blev resultatet.

63

Grönbok om möjligheterna att införa stabilitetsobligationer (Europeiska kommissionen,
2011).
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Akronymer och förkortningar
Ameco: årlig makroekonomisk databas för Europeiska kommissionens
generaldirektorat för ekonomi och finans.
BNI: bruttonationalinkomst.
BNP: bruttonationalprodukt.
EBA: Europeiska bankmyndigheten.
ECB: Europeiska centralbanken.
Efsi: Europeiska fonden för strategiska investeringar.
EIB: Europeiska investeringsbanken.
Eiopa: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten.
ESI-fonderna: de europeiska struktur- och investeringsfonderna.
ESM: Europeiska stabilitetsmekanismen.
Esma: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.
ESRB: Europeiska systemrisknämnden.
EU: Europeiska unionen.
SURE: europeiskt instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i
en krissituation.
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Ordlista
automatisk stabilisator: en del av finanspolitiken som varierar med konjunkturcykeln
(skatteintäkter, sociala utgifter osv.).
ekonomiskt bistånd: EU:s finansiella stöd (t.ex. lån) till medlemsstater i finansiella
svårigheter för att återställa deras makroekonomiska eller finansiella hälsa och se till
att de kan uppfylla sina skyldigheter avseende den offentliga sektorn eller
betalningsbalansen.
europeisk planeringstermin: årlig cykel för samordning av den ekonomiska politiken
och budgetpolitiken i EU där medlemsstaterna får politisk vägledning.
finansmarknad: marknad för försäljning och köp av aktier, obligationer, råvaror,
valutor och andra finansiella tillgångar.
flerårig budgetram: EU:s utgiftsplan som fastställer prioriteringar (baserade på
politiska mål) och tak, under sex huvudrubriker, för i regel sju år; den anger den
struktur inom vilken de årliga EU-budgetarna fastställs och begränsar utgifterna för
varje utgiftskategori; den nuvarande fleråriga budgetramen omfattar 2014–2020.
landsspecifika rekommendationer: politiska riktlinjer som kommissionen varje år
utarbetar för medlemsstaterna om hur sunda offentliga finanser ska upprätthållas;
kommissionen lägger sedan fram dem för godkännande i rådet i juli inom ramen för
den europeiska planeringsterminen.
monetära finansinstitut: centralbanker, inhemska kreditinstitut enligt definitionen i
EU:s lagstiftning och andra inhemska finansinstitut vars verksamhet består i att ta
emot insättningar från andra enheter än monetära finansinstitut samt, för egen
räkning, bevilja krediter och/eller investera i värdepapper.
nödlidande lån: ett lån för vilket betalningarna har varit försenade under en viss tid
(vanligtvis 90 dagar) eller där det finns bevis för att fullständig återbetalning är
osannolik.
statligt stöd: direkt eller indirekt statligt stöd till ett företag eller en organisation som
ger företaget eller organisationen en fördel i förhållande till dess konkurrenter.
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