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Revisorerne analyserer, hvordan EU's reaktion 
på kriserne i 2008-2012 skabte større 
modstandsdygtighed i den finansielle sektor  
Covid-19-pandemien har langt større konsekvenser end finanskrisen og statsgældskrisen 
i 2008-2012, og den økonomiske dominoeffekt spreder sig stadig. En "intelligent 
genopretning" vil kræve, at vi lærer af erfaringerne fra den seneste krise og er bevidste 
om de konstaterede svagheder. Den Europæiske Revisionsret offentliggør i dag en ny 
analyse, hvor den gør status over det seneste årtis udvikling i EU's økonomiske og 
finansielle struktur og gør opmærksom på uløste udfordringer, potentielle risici og 
politiske mangler.  

Den globale finanskrise, den økonomiske krise og euroområdets statsgældskrise i 2008-
2012 havde langsigtede virkninger på væksten og den finanspolitiske stabilitet i EU. 
Virkningerne blev forstærket af, at der var svagheder i EU's finansielle system, at de politiske 
værktøjer, overvågningssystemerne og de reguleringsmæssige rammer var utilstrækkelige, 
og at den institutionelle struktur i euroområdet var ufuldstændig. Covid-19-pandemien 
sætter for øjeblikket modstandsdygtigheden i EU's økonomiske og finansielle struktur på 
prøve, både når det gælder de økonomiske virkninger og den offentlige reaktion.  

"Efter vores mening var det vigtigt at gøre status over EU's reaktioner et årti efter kriserne," 
siger Ivana Maletić, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for analysen. "Covid-
19 har skabt et langt større økonomisk chok end krisen i 2008, men ved at lære af 
erfaringerne bliver vi bedre i stand til at reagere på de aktuelle udfordringer." 

Revisorerne bemærker i denne analyse, som trækker på deres tidligere revisioner og på 
analyser foretaget af andre relevante EU-organer og internationale organisationer, at EU's 
værktøjskasse til håndtering af finansielle kriser er blevet forbedret i de seneste år. EU har 
oprettet tilsynsmyndigheder for finanssektoren på EU-niveau, strammet op på reguleringen 
af og tilsynet med banker og skabt en ramme for velordnet bankafvikling. Disse 
foranstaltninger har bidraget til at afhjælpe nogle af de svagheder, der i 2009 fandtes med 
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hensyn til banktilsyn og -afvikling. Desuden er arbejdet med bankunionen og 
kapitalmarkedsunionen begyndt. Revisorerne påpeger imidlertid, at følgende udfordringer 
endnu ikke er løst:  

• Bankernes rentabilitet er lav, mulighederne for bankafvikling er begrænsede, 
niveauerne af misligholdte lån er høje (om end faldende) i visse medlemsstater, og 
medlemsstaternes insolvenslovgivning for banker er fragmenteret.  

• Afhængigt af varigheden og omfanget af recessionen som følge af covid-19-krisen 
kan kredittab gøre det finansielle system mere skrøbeligt. 

• Trods omfattende bestræbelser på at standardisere tilsynet på tværs af 
medlemsstaterne er håndteringen af modstridende interesser mellem landene og 
EU stadig ikke effektiv, og tilsynsarbitrage er fortsat et problem, hvilket 
Revisionsretten har bemærket i revisioner vedrørende EU-tilsynsmyndighederne 
(EBA, EIOPA og ESMA).  

• EU's værktøjer til afdækning af systemiske finansielle risici omfatter indtil videre 
primært banksektoren, mens rammen for makroprudentielt tilsyn med 
forsikringssektoren, pensionssektoren og de finansielle formidlere uden for 
banksektoren er mindre udviklet og stadig drøftes på EU-niveau.  

Revisorerne påpeger også, at EU er nødt til at afsætte de nødvendige budget- og 
personalemæssige ressourcer, hvis de ambitiøse mål om at beskytte, overvåge og styrke 
finanssektoren skal opfyldes, og at kapitalmarkedsunionen og bankunionen (som stadig 
mangler sin tredje søjle) bør fuldendes.  

Før 2008-krisen var overvågningen af og kontrollen med de offentlige finanser svag, de 
finanspolitiske stødpuder var små i visse medlemsstater, og koordineringen af de 
økonomiske politikker på EU-niveau var mangelfuld. Der er paralleller til situationen i 2020 
med den aktuelle risiko for, at de økonomiske uligheder mellem medlemsstaterne kan øges, 
og at covid-19-krisen kan medføre en alvorlig forværring af budgetunderskuddene og den 
offentlige gæld, fordi den lægger betydeligt pres på de offentlige udgifter og indtægter. 
Revisorerne siger, at medlemsstater er ekstra sårbare, hvis de havde høj gæld før 
pandemien, og at dette har stor betydning for deres evne til at iværksætte politikker, hjælpe 
virksomheder og yde generel social støtte.  

De skridt, der er taget for at overvinde covid-19-krisens konsekvenser for EU's økonomier 
og finanser, fører til yderligere institutionelle og politiske reaktioner. Revisionsretten har i 
tidligere revisioner vedrørende EU's finanspolitiske koordinering bemærket, at den 
økonomiske styring på EU-niveau bliver stadig mere kompleks, og at reglerne er vanskelige 
at håndhæve, hvilket betyder, at Kommissionen og Rådet er nødt til at gøre brug af vide 
skønsbeføjelser og ekspertudtalelser, og at medlemsstaterne må gøre en langt større 
indsats for at gennemføre de reformer, EU anbefaler.  

Bemærkninger til redaktører  
Ifølge Kommissionens prognoser forventes EU's BNP at falde med 7,4 % i 2020 (7,7 % i 
euroområdet) - et større fald end i noget år under kriserne i 2008-2012. EU tillader 
midlertidige undtagelser fra statsstøttereglerne og har aktiveret stabilitets- og 
vækstpagtens generelle undtagelsesklausul, så medlemsstaterne straks kan støtte 
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virksomheder og gennemføre finanspolitiske tiltag. EU har også skabt nye 
budgetinstrumenter til at fremme genopretning i medlemsstaterne og beskytte det indre 
marked og euroens stabilitet, herunder Next Generation EU-instrumentet med 
750 milliarder euro, hvis vigtigste element er den nye genopretnings- og resiliensfacilitet, 
og tre sikkerhedsnet med i alt 540 milliarder euro.  
Revisionsrettens analyse "Hvordan EU har lært af erfaringerne fra finanskrisen og 
statsgældskrisen i 2008-2012" foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 
23 EU-sprog. En analyse er ikke en revision, men præsenterer kendsgerninger vedrørende 
et specifikt spørgsmål. Denne nye analyse giver oplysninger om de første reaktioner på 
covid-19-krisen og supplerer Revisionsrettens øvrige arbejde vedrørende covid-19, 
herunder dens udtalelser om forordningen om fælles bestemmelser, REACT-EU, Fonden for 
Retfærdig Omstilling og genopretnings- og resiliensfaciliteten. Om kort tid vil der blive 
offentliggjort to analyser vedrørende EU's bidrag til den politiske reaktion på covid-19 inden 
for henholdsvis folkesundhed og økonomi. Oplysninger om de foranstaltninger, 
Revisionsretten har truffet på baggrund af pandemien, kan fås her. 
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