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Abstrakt 

När finanskrisen drabbade världen 2008 – 2009 intervenerade många länder på kapitalmark-

naderna. Syftet var att rädda inhemska banker och finansiella institutioner från att försättas i 

konkurs. Länderna ville minska riskerna för att det skulle leda till spridningseffekter inom det 

övriga finansiella systemet. Många länder förde dessutom en väldigt expansiv finanspolitik i 

syfte att rädda inhemska arbetstillfällen. Resultatet blev att många länders budgetunderskott 

och statsskulder började växa lavinartat och eurokrisen var ett faktum. Eurokrisen var ett re-

sultat av att alla EMU:s medlemsländer hade brutit mot reglerna i stabilitets- och tillväxtpak-

ten. EU:s lösning på problemet är att införa finanspakten och ESM vars uppgift är att säker-

ställa att den ekonomiska stabiliteten upprätthålls i unionen och då främst inom euroområdet. 

 

Uppsatsens syfte är att diskutera om eurokrisen är en faktor som leder till att centralstyrningen 

inom EU ökar. Frågan som ställs är om den överenskomna finanspakten kommer att innebära 

att ländernas möjligheter att bestämma över sin egen finanspolitik minskar. 

 

Analysen och diskussionen i uppsatsen kommer fram till att ländernas möjligheter att själv-

ständigt bestämma över sin finanspolitik kommer att minska. EU kommer definitivt att få mer 

makt på det finansiella området. Hur mycket makt som flyttas över från de nationella länderna 

till EU:s institutioner är däremot i nuläget svårare att bedöma. Slutsatsen är också att eurokri-

sen tydligt har visat bristerna inom eurosystemet. Det kommer i framtiden att bli nödvändigt 

att implementera någon form av transfereringssystem eller stabiliseringsmekanism. Syftet är 

att omfördela ekonomiska resurser om länder drabbas av asymmetriska chocker. Hur ett så-

dant system ska se ut är däremot svårare att bedöma. ESM kan tolkas som ett första steg i 

riktningen mot en sådan lösning. Euroobligationer kan också vara en möjlighet när det gäller 

att stabilisera ekonomin inom euroområdet. Euroobligationer kan även innebära att euron blir 

en internationellt gångbar reservvaluta jämförbar med den amerikanska dollarn. 

 

Nyckelord: Eurokrisen, Stabilitets- och tillväxtpakten, Finanspakten, OCA, ESM. 
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Kapitel 1. 

1. Inledning och problembeskrivning 

Förutsättningarna för ett enskilt medlemsland inom EMU som exempelvis Grekland att själva 

lösa sina ekonomiska problem är obefintliga. Det innebär att EU behöver öka samordningen 

av sina aktioner på det ekonomiska området. Genom att införa den så kallade finanspakten,
1
 

så kommer EU att skärpa budgetdisciplinen för de medlemsländer som deltar inom EMU. 

 

Kommissionen ska dessutom övervaka de enskilda EMU- ländernas budgetplaner genom att 

de först måste godkännas av Kommissionen. Det här leder till att ett enskilt medlemslands 

ekonomiska beslut flyttas från det nationella parlamentet till EU:s institutioner (Kommissio-

nen). Det kan samtidigt ses som ytterligare ett steg mot centralstyrning inom EU. Många ser 

enbart eurokrisen som en negativ företeelse i världsekonomin. Ur integrationssynpunkt kan 

det samtidigt vara den positiva kraft som EU länge har saknat. När den ekonomiska integra-

tionen nu ökar genom införandet av finanspakten, så kan det driva EU vidare mot en politisk 

union. Eurokrisen medför att centralstyrningen inom EU tenderar att öka när makt flyttas från 

de nationella parlamenten till EU:s institutioner genom införandet av finanspakten. 

 

De medlemsländer inom EMU som befinner sig i svåra ekonomiska situationer kommer att få 

problem med att leva upp till de krav som finanspakten ställer. Greklands regering måste ex-

empelvis förklara för befolkningen att det krävs kraftiga nedskärningar inom den offentliga 

sektorn. 

Grekland måste också sänka de sociala förmånerna för att komma till rätta med landets stora 

budgetunderskott och statsskuld. Samtidigt måste Grekland leva upp till de krav som EU stäl-

ler för att betala ut nödlån och undvika en konkurs. 

  

                                                           
1 Finanspaktens officiella namn är: European Council. Treaty on Stability, Coordination and Governance in the 

Economic and Monetary Union (TSCG), 2012. 
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Om de här medlemsländerna inte anpassar sig till EU:s budgetregler, så ökar risken att övriga 

EMU- länder kräver utträde ur valutaunionen. Det mest sannolika är då att det är något eller 

några av PIIGS
2
- länderna som lämnar EMU. PIIGS- länderna är de länder inom EMU som 

har haft störst problem med stora budgetunderskott och statsskulder. 

 

1.1 Syfte 

Stabilitets- och tillväxtpaktens regler har inte varit tillräckliga. Det har inneburit att EMU:s 

medlemsländer har hamnat i besvärliga situationer med stora budgetunderskott och statsskul-

der. Eurokrisen leder till att EU skapar ESM- fonden samt finanspakten. Syftet är att stärka 

budgetdisciplinen och samordna finanspolitiken inom EU och då främst inom EMU. 

Detta arbete syftar till att diskutera om eurokrisen är en faktor som leder till att centralstyr-

ningen inom EU ökar. Frågan som ställs är om den överenskomna finanspakten kommer att 

innebära att ländernas möjligheter att bestämma över sin egen finanspolitik minskar. 

 

1.2 Metod 

Den valda metoden är att utifrån teorin om det optimala valutaområdet (OCA) analysera och 

diskutera vad som orsakade eurokrisen. OCA - teorin används även för att analysera och dis-

kutera om finanspaktens åtgärder leder till att centralstyrningen inom EU ökar. Diskussionen 

om hur ett transfereringssystem för EU kan se ut grundar sig på de förslag till stabiliserings-

mekanism på unionsnivå som utarbetats av Alexander Italianer och Marc Vanheukelen. 

 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsens avgränsning avser EU och eurozonen mellan 2007 - 2012. 

  

                                                           
2
 PIIGS (Portugal, Italien, Irland, Grekland och Spanien). 



7 
 

1.4 Disposition 

Kapitel 2 beskriver hur stabilitets- och tillväxtpakten är konstruerad. Sedan diskuteras vad 

som orsakade eurokrisen. Det i sin tur leder till de åtgärder som EU Kommissionen har före-

slagit för att förhindra att liknande situationer inträffar i framtiden. Diskussionen fortsätter 

med inrättandet av finanspakten. Kapitel 3 beskriver teorin om det optimala valutaområdet 

(OCA) samt förslag till stabiliseringsmekanism på unionsnivå och ESM. Kapitel 4 diskuterar 

det mer kontroversiella förslaget om att införa gemensamma euroobligationer. 

 

Kapitel 2. 

2.  Stabilitets- och tillväxtpakten (STP) 

Stabilitets- och tillväxtpakten är en överenskommelse mellan de medlemsländer som deltar i 

den Europeiska unionen (EU). Den antogs av Europeiska rådet 1997 i samband med att Ams-

terdam- fördraget utarbetades. Avsikten är att se till att medlemsländerna inom EU har sunda 

offentliga finanser och skuldsättning. 

 

Stabilitets- och tillväxtpakten uppkom på grund av att EMU är en valutaunion som saknar ett 

transfereringssystem som kan omfördela ekonomiska resurser. Den monetära politiken är 

centraliserad och bestäms av valutaunionens gemensamma centralbank, Europeiska central-

banken (ECB). Finanspolitiken är däremot decentraliserad och bestäms av respektive med-

lemsland. EU:s 27 medlemsländer måste uppfylla två krav. Landets budgetunderskott ska 

vara mindre än 3 % 
3
 av bruttonationalprodukten (BNP), samt att statsskulden maximalt får 

vara 60 % 
4
 av BNP. Stabilitets- och tillväxtpakten är uppdelad i två delar,

5
 där den ena delen 

handlar om förebyggande åtgärder och den andra delen handlar om korrigerande åtgärder. 

  

                                                           
3
 De Grauwe, Paul. Economics of Monetary Union, 8

th
 ed, New York: Oxford University Press, 2009, s. 230. 

4
 Opt.cit. 

5
 Opt.cit, s. 231-232. 
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De förebyggande åtgärderna består av följande: 

 De länder som deltar i valutaunionen EMU måste varje år lämna in ett stabilitetspro-

gram som avser de offentliga finanserna. Avsikten är att få landets budget i balans el-

ler att generera ett överskott. 

 De här stabilitetsprogrammen granskas av rådet. Kommissionen rekommenderar sedan 

rådet som därefter ger sin åsikt om landets budgetprogram har tillräckligt med säker-

hetsmarginaler. Syftet är att undvika ett extremt stort budgetunderskott. 

 Stabilitetsprogrammen övervakas sedan av rådet som kan utfärda en rekommendation 

till det berörda landet. Landet kan åläggas att vidta nödvändiga anpassningsåtgärder. 

Det här kan inträffa om landets offentliga finanser på medellång sikt kraftigt avviker 

från det bestämda budgetmålet. 

De korrigerande åtgärderna består av följande: 

 Definitionen av ett för stort budgetunderskott kommer från artikel 104 i Maastricht- 

fördraget. Där anses ett budgetunderskott vara för stort om det överstiger ett referens-

värde av 3 % 
6
 av landets Bruttonationalprodukt (BNP). Undantaget om ett lands bud-

getunderskott anses vara exceptionellt och övergående, eller om landets budgetun-

derskott befinner sig nära referensvärdet på 3 % 
7
 av BNP. Maastricht- fördraget anger 

däremot inte vad som anses vara en exceptionell situation. 

Stabilitets- och tillväxtpakten beskriver den exceptionella situationen som följande: 

 Om budgetunderskottet överstiger referensvärdet på 3 % 
8
 av landets BNP, så anses si-

tuationen vara exceptionell. Det här gäller om budgetunderskottet har uppstått på 

grund av någon händelse som landet inte själva kan råda över (exempelvis på grund av 

naturkatastrofer). Det gäller även om budgetunderskottet resulterar från en plötslig 

konjunkturnedgång som definieras som en årlig minskning av BNP med minst 2 % 
9
. 

Om så är fallet och rådet finner att det inte förekommer ett speciellt stort budgetun-

derskott, så kan rådet besluta om att stoppa processen. 

  

                                                           
6
 De Grauwe, Paul. Economics of Monetary Union, 8

th
 ed, New York: Oxford University Press, 2009, s. 231. 

7
 Opt.cit. 

8
 Opt.cit. 

9
 Opt.cit. 
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Om den årliga minskningen i real BNP ligger inom intervallet 0.75 % 
10

 - 2 %,
11

 så 

kan landet presentera argument som motiverar ett stort budgetunderskott. Om landets 

BNP minskar mindre än 0.75%,
12

 så bör landet inte åberopa att situationen är excep-

tionell. 

 Efter rekommendation från Kommissionen beslutar sedan rådet om det förekommer 

ett för stort budgetunderskott. Om rådet kommer fram till att det existerar ett för stort 

budgetunderskott, så kommer rådet att utfärda en rekommendation till det berörda lan-

det. Landet ska då inom en tidsperiod på fyra månader vidta och genomföra nödvändi-

ga åtgärder för att minska sitt budgetunderskott. Om det visar sig att det berörda landet 

inte följer rådets rekommendationer, så kommer rådet att vidta åtgärder där landet får 

ytterligare två månader på sig att korrigera och minska sitt budgetunderskott. Om inte 

det leder till att landet vidtar nödvändiga åtgärder för att minska sitt budgetunderskott, 

så kommer rådet att införa ekonomiska sanktioner mot det berörda landet. 

 Om rådet beslutar sig för att införa ekonomiska sanktioner mot ett land som inte har 

vidtagit rådets rekommendationer, så måste landet göra en deposition som inte genere-

rar någon ränta. Storleken på det deponerade beloppet kommer att ges av formeln 

Dep
13

 = 0.2 + 0.1 (Def - 3) där Dep = deposition och Def = deficit (det aktuella bud-

getunderskottet som landet har). Alla variabler ovan anges som procent av BNP. Den 

maximala depositionen som ett land kan åläggas att betala är satt till 0.5% 
14

 av BNP. 

 Ett land som har ålagts att deponera pengar i form av en ekonomisk sanktion har två år 

på sig att korrigera och vidta åtgärder för att minska sitt stora budgetunderskott. Sker 

inte det här, så omvandlas depositionen till böter. Om rådet anser att landet innan två-

årsperioden har passerat vidtagit de rekommenderade åtgärderna, så kommer rådet att 

återbetala de deponerade pengarna. 2005 ändrades reglerna för stabilitets- och tillväxt-

pakten, efter att både Tyskland och Frankrike hade brutit mot paktens regler. De blev 

inte bestraffade trots att sanktioner var möjliga. Det innebar att trovärdigheten för sta-

bilitets- och tillväxtpakten sjönk. 

  

                                                           
10

 De Grauwe, Paul. Economics of Monetary Union, 8
th

 ed, New York: Oxford University Press, 2009, s. 231. 
11

 Opt.cit. 
12

 Opt.cit. 
13

 Opt.cit. 
14

 Opt.cit. 
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De medlemsländer som deltar inom EMU har alla brutit mot reglerna. Om länder inte följer 

och anpassar sig efter de befintliga reglerna inom stabilitets- och tillväxtpakten, så urholkas 

trovärdigheten för systemet. Det här var precis det som inträffade när inget medlemsland 

inom EMU brydde sig om att följa reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten. Reglerna har ald-

rig tillämpats på något medlemsland när det gäller att utfärda möjliga ekonomiska sanktioner. 

 

2.1 Eurokrisens orsaker 

EMU är den första valutaunionen i världen där den monetära politiken är centraliserad och 

bestäms av ECB, samtidigt som finanspolitiken är decentraliserad och bestäms av respektive 

medlemsland. Det har medfört att det varit svårt att införa ett försäkringssystem, som kan om-

fördela ekonomiska resurser om länder inom valutaunionen drabbas av asymmetriska chock-

er. 

 

Den lösning som EU har valt att använda sig av är automatiska stabilisatorer, som skulle an-

passa sig när ett land drabbades av asymmetriska chocker. Om exempelvis land A
15

 drabbas 

av en negativ asymmetrisk efterfrågechock, så leder det till minskad produktion och ökad 

arbetslöshet. Om exempelvis land B
16

 drabbas av en positiv asymmetrisk efterfrågechock, så 

leder det till ökad produktion och minskad arbetslöshet. De automatiska stabilisatorerna inne-

bär då att land A:s skatteintäkter kommer att minska, samtidigt som utbetalningarna av arbets-

löshetsersättningar kommer att öka. Det innebär då att land A tillfälligt kommer att öka sitt 

budgetunderskott och sin statsskuld. När det gäller land B, så innebär de automatiska stabili-

satorerna att landets budgetunderskott och statsskuld tillfälligt kommer att minska. Det här är 

en följd av att landets skatteintäkter ökar, samtidigt som utbetalningarna av arbetslöshetser-

sättningar minskar. Fördelen med de automatiska stabilisatorerna är att konsumtionen kan 

hållas på en jämn nivå. De här transfereringarna möjliggörs genom att kostnaderna fördelas 

mellan generationerna. 

  

                                                           
15

 De Grauwe, Paul. Economics of Monetary Union, 8
th

 ed, New York: Oxford University Press, 2009, s. 5-12. 
16

 Opt.cit. 
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Det innebär att om land A ökar sin konsumtion när de befinner sig i en lågkonjunktur, så mås-

te de också i framtiden minska sin konsumtion när de hamnar i en högkonjunktur. Om land B 

minskar sin konsumtion när de befinner sig i en högkonjunktur, så måste de också i framtiden 

öka sin konsumtion när de hamnar i en lågkonjunktur. Det var på det här sättet som EU ansåg 

att länder inom unionen skulle anpassa sig om de utsattes för asymmetriska chocker. 

 

I de båda diagrammen ovan anger de vertikala axlarna priset P och de horisontella axlarna 

produktionen Y. Utbudskurvan ges av S och efterfrågekurvan av D. 

 

När den globala finanskrisen drabbade världen 2008 – 2009, så medförde krisen att många 

länder var tvungna att intervenera
17

 på kapitalmarknaderna. Anledningen var att rädda in-

hemska banker och finansiella institutioner från att försättas i konkurs. De här räddningsak-

tionerna och att en del länder förde en expansiv finanspolitik, skapade sedan den nuvarande 

eurokrisen. Det ledde till att många länders budgetunderskott och statsskulder växte lavinar-

tat. 

  

                                                           
17

 Intervenera betyder att ingripa. 

SB 

Land A Land B 

PA PB 

YA YB 

SA 

DA DB 

Asymmetriska chocker. 
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ECB saknar också förmågan och möjligheten att agera långivare av sista utvägen. Den funk-

tionen finns nämligen inte beskriven varken i Maastrichtfördraget eller i Amsterdamfördraget, 

där stadgan för eurosystemet och den Europeiska centralbanken beskrivs. Funktionen långiva-

re av sista utvägen anses vara den mest fundamentala uppgift en centralbank har. Tanken är 

att en centralbank ska kunna tillhandahålla likviditet till det finansiella systemet i händelse av 

en finansiell kris. Centralbanken ska på så sätt undvika att banker och andra finansiella insti-

tutioner försätts i konkurs, som riskerar att leda till att det skapas spridningseffekter inom det 

övriga finansiella systemet. 

 

Ett tydligt exempel på hur det kan sluta när en centralbank inte använder sin möjlighet att 

agera långivare av sista utvägen var när man tillät Lehmann Brothers att gå i konkurs. Om 

USA:s centralbank the Federal Reserve hade vetat vilka följdverkningar och spridningseffek-

ter som det genererade i världen, så hade de säkert agerat annorlunda. Problemet är även aktu-

ellt inom EU, där frågan är vad som skulle hända om Grekland försätts i statsbankrutt. Banker 

som är hårt exponerade mot grekiska statspapper kommer att göra stora förluster, vilket kan 

leda till stora spridningseffekter inom det finansiella systemet. Det finns ytterligare en försvå-

rande omständighet, när det gäller de övriga medlemsländernas möjligheter att ingripa och 

agera räddare för ett krisdrabbat land. Det är den så kallade no- bailout klausulen (icke und-

sättningsklausulen) från Maastrichtfördraget. Den går ut på att inga undantag, ingen undsätt-

ning samt att det inte är tillåtet att utesluta något medlemsland inom EMU. Det här har försvå-

rat både för ECB samt de övriga medlemsländerna inom EMU, att försöka bistå och hjälpa ett 

land som befinner sig i en likviditetskris. Anledningen är att de inte tillåts köpa statsobligatio-

ner utgivna av de andra länderna på grund av icke undsättningsklausulen. 

  



13 
 

2.2 Kommissionens förslag mot ökad stabilitet och tillväxt 

Europeiska Kommissionen har framfört förslag
18

 på åtgärder som de anser är nödvändiga för 

att lösa den mest akuta fasen av krisen. De syftar främst på Greklands situation, samt att skapa 

långsiktiga förutsättningar för stabilitet och tillväxt inom EU- området. De är även beredda att 

vidta vilka åtgärder som helst för att säkra eurons överlevnad. Kommissionen anser att det är 

ytterst viktigt att hitta en lösning på Greklands ekonomiska problem. Det eftersom EU:s 

oförmåga att lösa Greklandskrisen har inneburit att omvärldens förtroende för stabiliteten 

inom EU:s finansiella system har minskat avsevärt. Den hållbara lösningen på Greklands pro-

blem måste enligt Kommissionen bygga på en finansiering från både den privata och den of-

fentliga sektorn. Det här ska sedan granskas och övervakas av EU:s institutioner. 

 

Stats- och regeringscheferna inom euroområdet samt EU:s institutioner har också enats om att 

fortsätta stödja de medlemsländer som befinner sig i svåra ekonomiska situationer. Det under 

förutsättning att det är möjligt att genomföra de planerna på ett framgångsrikt sätt. Kommis-

sionen har dessutom insett vikten av att förebygga framtida ekonomiska och finansiella kriser. 

De anser att det är av yttersta vikt att de förfogar över de nödvändiga instrument som det 

kommer att kräva. Skapandet av EFSF
19

 och ESM
20

 kan vara EU:s första steg mot ett försäk-

rings- eller transfereringssystem. Det behövs även en hårdare kontroll från EU:s institutioner, 

så att de enskilda medlemsländerna lever upp till de regler som anges i stabilitets- och till-

växtpakten. Det här för att förebygga att liknande kriser inte uppstår. 

 

Det föreslås även att det ska ges ökade befogenheter och möjligheter för EFSF att ingripa. 

Genom att EFSF ska få möjlighet att köpa upp ett enskilt medlemslands skulder på den primä-

ra marknaden. Det här skulle i så fall inte vara förenligt med no- bailout klausulen. 

  

                                                           
18 European Commission. Communication from the Commission. A roadmap to stability and growth. Brussels: 

European Commission, 2011. 
19

 EFSF (Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten). 
20

 ESM (Europeiska stabilitetsmekanismen). 
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Icke- undsättningsklausulen anger att det inte är tillåtet att köpa upp ett annat medlemslands 

skulder i syfte att rädda det medlemslandet. EU har dessutom stärkt kraven på bankerna inom 

unionen. Syftet är att genom regleringar öka bankernas likviditets- och kapitalkrav. Re-

gleringarna ska även se till att bankernas verksamheter är stabila och sunda ur ett samhälls-

ekonomiskt perspektiv. De ska även hindra bankerna från att ta onödiga risker. Om en bank 

ändå måste genomgå en rekapitalisering, så ska den i första hand finansieras med medel från 

privata finansiärer. Det ska ske innan en nationell regering träder in och då ska rekapitalise-

ringen genomföras med lån från EFSF. 

 

Kommissionen ska dessutom granska varje enskilt medlemslands budgetplan. Syftet är att 

avgöra om olika reformer kan genomföras utan att det äventyrar stabiliteten inom EU- områ-

det. Om det visar sig att en budgetplan inte håller måttet och riskerar att leda till störningar 

inom EU- området, så kan dessutom Kommissionen framföra egna förslag på lämpliga änd-

ringar. De här ändringarna bör sedan det berörda medlemslandet genomföra. Det här kan tol-

kas som att EU fråntar det enskilda medlemslandets valda regering dess rätt att själva besluta 

om hur de vill använda sina offentliga finanser. Det kan dessutom leda till ett legitimitetspro-

blem, när makten över finanspolitiken flyttas från det enskilda medlemslandet till Kommis-

sionen. 

 

De föreslagna åtgärderna är främst tänkta att verka preventivt för att förmå regeringarna att 

inte genomföra alltför äventyrliga reformer. Om ett land genomför en allför expansiv finans-

politik, så riskerar det att hota stabiliteten i EU -området. De föreslagna åtgärderna i finans-

pakten kan komma att vingklippa de folkvalda regeringarna när det gäller att fatta självständi-

ga ekonomiska beslut. Det kan urholka förtroendet för EU:s institutioner. På sikt kan det här 

leda till att de beslutande inom EU:s institutioner åläggs med en högre grad av ansvarsskyl-

dighet. 
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En lösning som skulle kunna vara förenlig med ansvarsskyldighet är att överlåta den här sor-

tens beslut till Europaparlamentet. Parlamentarikerna i Europaparlamentet är valda av respek-

tive medlemslands befolkningar. Även om valdeltagandet till Europaparlamentet är lägre än 

vad som är fallet i de inhemska valen i respektive medlemsland, så är det trots allt ett legitimt 

val. Den ekonomiska krisen har samtidigt skapat en möjlighet att fördjupa integrationsproces-

sen inom EU. Handeln mellan EMU:s medlemsländer måste dessutom integreras ytterligare, 

för att på så sätt öka fördelarna av att använda samma valuta. Kommissionen anser att det 

enda sättet att öka stabiliteten i EU är att övervaka att budgetreglerna följs. 

 

Den ökade övervakningen av medlemsländerna kommer att leda till att den nationella suverä-

niteten inskränks. Samtidigt så driver det integrationsprocessen vidare in i en ny outforskad 

dimension. Kommissionen anser dessutom att det borde införas gemensamma stabilitetsobli-

gationer, för att på så sätt ytterligare förstärka den ekonomiska styrningen inom EU. 

 

2.3 Finanspakten 

Vid det informella EU- toppmötet den 30 januari 2012,
21

 så kom alla EU:s medlemsländer 

utom Storbritannien och Tjeckien överens om att anta och införa den nya finanspakten. Det 

officiella namnet är fördrag om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och 

Monetära unionen. Den 2 mars 2012,
22

 så undertecknades fördraget av de 25 länder inom EU 

som avser att ingå i finanspakten. Fördraget kommer att träda i kraft så fort det har ratificerats 

av minst tolv av de sjutton länder som har euron som valuta. Finanspakten innebär att de 25 

länder inom EU som ansluter sig måste se till att deras offentliga finanser är i balans eller ge-

nererar ett överskott. Det anses även acceptabelt om ett medlemslands årliga strukturella saldo 

befinner sig vid sitt landspecifika medelfristiga mål. 

  

                                                           
21

 European Council. Agreement on strengthening fiscal discipline and convergence, Brussels: Press, 2012, s.1. 
22

 Council of the European Union. Fiscal compact signed: Strengthened fiscal discipline and convergence in the 
euro area, Brussels: Press, 2012, s. 1. 
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Den finanspolitiska överenskommelsen består av följande: 

 I den reviderade stabilitets- och tillväxtpakten, så definieras målet som ett strukturellt 

underskott
23

 med en lägre gräns satt till 0.5% 
24

 av BNP till marknadspris. Finanspak-

tens medlemmar ska också sträva efter att uppnå en situation som konvergerar mot de-

ras respektive mål på medellång sikt. Kommissionen kommer att bestämma vilken 

tidsram som respektive land har på sig för att uppnå målen. Kommissionen kommer 

att ta hänsyn till eventuella landspecifika risker när det gäller hållbarhet. 

 När skuldsättningen i den offentliga sektorn kraftigt understiger 60 % 
25

 av BNP till 

marknadspris och om riskerna samtidigt är låga när det gäller den långsiktiga hållbar-

heten i de offentliga finanserna, så kan den lägre gränsen som ovan angavs till 0.5 % 
26

 

av BNP till marknadspriset höjas till 1.0 % 
27

 av BNP till marknadspriset. När det vi-

sar sig att ett land på ett tydligt sätt avviker från vad som anses vara det medelfristiga 

målet eller inte anpassar sig, så är tanken att det automatiskt ska utlösas en korriger-

ingsmekanism. Avsikten är att tvinga det land som missköter sig att anpassa sig över 

en given tidsperiod. 

 Senast ett år efter att fördraget träder i kraft ska de ovan beskrivna reglerna skrivits in i 

de fördragsslutande parternas nationella lagstiftning. Det ska ske genom bindande och 

permanenta bestämmelser som ska garantera att de nationella länderna följer reglerna. 

  

                                                           
23

 Strukturellt underskott är ett underskott som är oberoende av konjunktursvängningarna. 
24

 European Council. Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union 
(TSCG), 2012, s. 11. 
25

 Opt.cit, s. 12. 
26

 Opt.cit, s. 11. 
27

 Opt.cit, s. 12. 
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 Om ett land hamnar i en situation där den offentliga skulden i förhållande till BNP 

överstiger det angivna referensvärdet på 60 %,
28

 så ska landet åläggas att minska sin 

skuld med 1/20
29

 per år. De länder inom finanspakten som hamnar i situationer med 

extremt stora budgetunderskott måste införa ett budgetmässigt och ekonomiskt pro-

gram. 

 Syftet med programmet är att landet ska stabilisera sina offentliga finanser. Det här 

programmet kommer sedan i detalj att beskriva vilka åtgärder det berörda landet måste 

genomföra. Programmet kommer sedan att övervakas av både rådet och Kommissio-

nen. Länderna ska också sträva efter att tillsammans samordna den ekonomiska politi-

ken. Syftet är att EMU ska vara en väl fungerande union, som genererar ekonomisk 

tillväxt genom konvergens och konkurrens. För att bättre samordna den ekonomiska 

politiken, så ska medlemsländerna i förväg lämna in budgetförslag till EU:s institutio-

ner. Budgetförslagen ska innehålla de ekonomiska reformer som respektive land avser 

att genomföra. Rådet och Kommissionen kommer sedan att granska samt besluta om 

ett enskilt medlemsland ges tillåtelse att genomföra de föreslagna reformerna. 

 Om Kommissionen anser att ett land inte har uppfyllt sina skyldigheter, så kan ett eller 

flera länder inom finanspakten driva ärendet vidare till Europeiska unionens domstol. 

Domstolens beslut ska sedan vara bindande för parterna. Det innebär att landet inom 

en viss tidsperiod ska genomomföra de nödvändiga åtgärder som krävs. 

 Om ett land inte följer domstolens beslut, så kan ett annat land inom finanspakten på-

tala det för domstolen. Om domstolen kommer fram till att det berörda landet inte har 

följt deras beslut, så kan domstolen besluta om ekonomiska sanktioner. Beloppet ska 

vara anpassat efter rådande omständigheter och får inte överstiga 0.1% 
30

 av landets 

BNP. 

  

                                                           
28

 European Council. Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union 
(TSCG), 2012, s. 14. 
29

 Opt.cit. 
30

 Opt.cit, s. 16. 
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Samordning av den ekonomiska politiken samt konvergens
31

 innebär att: 

 Länderna inom EU ska arbeta gemensamt mot en ekonomisk politik som är fördelak-

tig för EMU. Ekonomisk tillväxt inom EU ska skapas genom ökad konkurrens och 

konvergens. Det innebär att de länder som ingår i finanspakten ska genomföra nöd-

vändiga åtgärder för att EMU ska fungera optimalt. Länderna ska även öka insatserna 

för att få hållbara offentliga finanser samt finansiell stabilitet. 

 De länder som deltar i finanspakten ska även vara beredda att aktivt delta i särskilda 

aktioner, som behövs för de länder som använder euron som valuta. Syftet är att säker-

ställa att eurozonen fungerar optimalt. 

 För att öka samordningen av den ekonomiska politiken, så ska större reformer när det 

gäller den ekonomiska politiken diskuteras i förväg. Om det är möjligt ska reformerna 

samordnas mellan länderna i finanspakten. EU:s institutioner ska delta i samordnings-

processen. 

Styrning av euroområdet innebär att: 

 Två gånger per år kommer eurogruppen att hålla toppmöten, där de länder som har eu-

ron som valuta sammanträder. De övriga länderna inom finanspakten kommer att få 

delta minst en gång per år. 

 

EU:s länder ska dessutom skärpa och samordna reglerna för hur insamlandet av statistik ska 

genomföras. Tanken är att den statistiska produktionen i respektive land ska utföras av poli-

tiskt oberoende institut. Det minskar riskerna för politisk inblandning, som kan leda till att 

siffrorna friseras. Syftet med att frisera statistiken har många gånger varit att gynna den egna 

förda politiken. Den grekiska regeringen friserade sin statistik inför inträdet i EMU. Grek-

lands syfte var att visa upp bra statistik för att kvalificera sig som medlem till EMU. 

  

                                                           
31

 Konvergens betyder närmande från olika håll mot ett visst mål. 
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I diagrammet nedan,
32

 så anger den vertikala axeln graden av symmetri mellan de länder som 

avser att ingå i en valutaunion. Med symmetri menar man graden där tillväxten och arbets-

kraften är korrelerad. Om man rör sig uppåt längs den vertikala axeln, så ökar symmetrin vil-

ket innebär att de asymmetriska chockerna minskar. Den horisontella axeln anger graden av 

ekonomisk integration mellan de länder som avser att ingå i en valutaunion. Om man rör sig 

åt höger, så ökar den ekonomiska integrationen. Det innebär att länderna kommer att öka den 

ekonomiska samordningen med varandra. Den negativt lutande linjen är OCA – linjen (Opti-

mal currency area -line), och den visar de minsta kombinationerna av symmetri och ekono-

misk integration som måste uppnås för att fördelarna ska överstiga kostnaderna av att ingå i 

en valutaunion. 

 

Teorin om det optimala valutaområdet (OCA) anger att länder som upplever asymmetriska 

chocker måste kompensera det med en högre grad av ekonomisk integration för att de ska 

uppleva fördelar av att ingå i en valutaunion. EU - 27
33

 befinner sig under OCA – linjen och 

är inte tillräckligt ekonomiskt integrerat givet deras nivå av symmetri. Eurozonen befinner sig 

precis ovanför OCA – linjen och anses tillräckligt ekonomiskt integrerat givet deras nivå av 

symmetri. 

 

Finanspaktens föreslagna åtgärder kommer att leda till att den ekonomiska integrationen inom 

EU och eurozonen ökar. Det innebär då att eurozonen flyttas längre in i OCA - zonen (Opti-

mal currency area zone) som ligger till höger om OCA – linjen. För EU - 27,
34

 så innebär det 

att EU som helhet kommer att närma sig OCA – linjen och därmed den optimala valutazonen 

(OCA - zon). 

  

                                                           
32

 De Grauwe, Paul. On Monetary and Political Union, Leuven: University of Leuven, October 2006. S. 4-7. 
33

 EU-27 är de 27 länder som för närvarande är medlemmar i EU. 
34

 Opt.cit. 
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Kapitel 3. 

3. Teorin om det optimala valutaområdet (OCA) 

Ett optimalt valutaområde (OCA)
35

 förutsätter att följande tre kriterier uppfylls, nämligen: 

 Symmetri,
36

 vilket innebär att de länder som ingår i en valutaunion bör förhålla sig på 

samma sätt när det gäller makroekonomiska chocker som de övriga länderna inom 

unionen. För att skydda sig mot asymmetriska chocker, så kan valutaunionen införa ett 

försäkringssystem vars uppgift är att omfördela ekonomiska resurser inom unionen. 

Om valutaunionen har en centraliserad budget när det gäller att beskatta och betala ut 

sociala förmåner som pensioner och arbetslöshetsersättningar, så kan ekonomiska re-

surser inom valutaunionen omfördelas. Det sker då från de länder som drabbas av en 

positiv asymmetrisk chock till de länder som drabbas av en negativ asymmetrisk 

chock. 

  

                                                           
35

 De Grauwe, Paul. On Monetary and Political Union, Leuven: University of Leuven, October 2006. S. 4-7. 
36

 Opt.cit. 

EU-27 

Ekonomisk integration 

Symmetri OCA- zon 
Eurozon 

OCA- linje 

Symmetri och ekonomisk integration som OCA – kriterier. 
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Om de negativa asymmetriska chockerna är permanenta, så utgör inte ett försäkrings-

system något substitut. Ett land som ingår i en valutaunion måste ändå på sikt anpassa 

sig till den rådande negativa efterfrågechocken. Försäkringssystemet underlättar där-

emot för landet, eftersom det får tid på sig att genomföra nödvändiga justeringar och 

anpassningar. Det som krävs är flexibilitet vad avser lönesättningen, samt att det finns 

en rörlighet på arbetsmarknaden inom unionen. 

 Flexibilitet,
37

 vilket innebär att de länder som ingår i en valutaunion bör vara flexibla 

när det gäller lönesättningen samt att det finns en rörlighet på arbetsmarknaden inom 

unionen. Det betyder att arbetskraften ska kunna flytta från de länder som drabbas av 

negativa asymmetriska chocker med arbetslöshet, till de länder som drabbas av positi-

va asymmetriska chocker där det råder brist på arbetskraft. Syftet är att underlätta för 

länder inom unionen att anpassa sig om de ändå utsätts för asymmetriska chocker. 

Om det finns en rörlighet på arbetsmarknaden inom valutaunionen, så undviker man 

dessutom att löne- och prisnivån måste sänkas i landet som har drabbats av en negativ 

asymmetrisk chock med lågkonjunktur. På motsvarande sätt undviker man att inflatio-

nen och prisnivån ökar i landet som har drabbats av en positiv asymmetrisk chock med 

högkonjunktur. En rörlig arbetsmarknad möjliggör en smidigare återgång till jämvikts-

läget för de länder som drabbas av asymmetriska chocker. 

 Integration vad avser handeln,
38

 vilket innebär att de länder som ingår i en valuta-

union bör integrera sin handel genom att handla mycket med de övriga länderna inom 

unionen. Anledningen är att länderna på så sätt ska kunna dra fördel av unionens ge-

mensamma valuta. 

 

3.1 Förslag till stabiliseringsmekanism på unionsnivå 

Europeiska unionen behöver ett transfereringssystem som kan omfördela ekonomiska resurser 

inom unionen. Syftet med ett transfereringssystem är att stabilisera EMU – ländernas ekono-

mier om de drabbas av negativa asymmetriska chocker. 

  

                                                           
37

 De Grauwe, Paul. On Monetary and Political Union, Leuven: University of Leuven, October 2006. S. 4-7. 
38

 Opt.cit. 
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Den vanligaste formen av transfereringssystem förutsätter en federal union som kan beskatta 

och sedan betala ut sociala förmåner som pensioner och arbetslöshetsersättningar för att om-

fördela ekonomiska resurser. Den modellen är inte genomförbar i EU under nuvarande förut-

sättningar. Det finns två andra varianter av stabiliseringsmekanism
39

 som bygger på årliga 

förändringar av ländernas arbetslöshetssiffror jämfört med EU:s genomsnitt. Den ena varian-

ten är en automatisk stabiliseringsmekanism som är verksam mot asymmetriska chocker oav-

sett storlek och kallas full stabiliseringsmekanism. Den andra varianten är en begränsad stabi-

liseringsmekanism. Den aktiveras antingen automatiskt eller efter att det inträffat allvarliga 

asymmetriska chocker som förutsätter att en viss given gräns uppnås. Syftet är att den ska 

fungera som en försäkringsmekanism.
40

 

 

3.2 Fullständig stabiliseringsmekanism 

Federala länder med automatiska stabilisatorer som kan beskatta och sedan omfördela eko-

nomiska resurser till regioner kan minska den initiala ekonomiska påverkan från negativa 

asymmetriska chocker med mellan 20 – 50 %.
41

 Förslaget om en fullständig stabiliseringsme-

kanism för EMU baseras på arbetslöshetssiffror. Det avser inte transfereringar direkt till de 

arbetslösa individerna utan istället transfereringar till medlemsländernas regeringar. De avgör 

sedan hur medlen ska fördelas för att stabilisera ekonomin. Systemet går ut på att den natio-

nella arbetslösheten mäts regelbundet. Både månadsvis och årlig statistik som avser den na-

tionella arbetslösheten används. Statistiken baseras på Eurostats undersökningar. 

 

dUi(t) = Ui(t) – Ui(t – 12) 

dUiEU(t) = UiEU(t) – UiEU(t – 12) 

  

                                                           
39 Italianer, Alexander. and Vanheukelen, Marc. Proposals for Community stabilization mechanisms: Some his-

torical applications, European Economy, Reports and studies. The Economics of Community public finance No. 5. 
Brussels: Commission of the European Communities Directorate- General for Economic and Financial Affairs, 
1993, s. 495. 
40

 Opt.cit. 
41

 Opt.cit. 
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I de båda ekvationerna
42

 ovan anger Ui arbetslösheten för ett specifikt medlemsland och den 

valda månaden anges med t, Ui(t). Unionens genomsnitt som avser samma månad exkluderar 

medlemslandet och noteras UiEU(t). Det tas även hänsyn till hur arbetslösheten har förändrats 

under de senaste 12 månaderna. På det sättet eliminerar man säsongsmässiga variationer. Det 

förutsätter sedan att det inträffar en asymmetrisk chock samt att förändringen i det nationella 

medlemslandets arbetslöshet är positiv. Om ett medlemsland ska få en transferering är villko-

ret att 12 - månaders förändring i arbetslösheten är positiv. Det krävs även att arbetslösheten 

är större än genomsnittet av unionens medlemsländer. 

 

dUi(t) > 0 

och dUi(t) > dUiEU(t) 

 

Fördelen med att använda arbetslösheten som ett mått på asymmetriska chocker är att den är 

tillgänglig och kan studeras redan efter några månader. Nackdelen med att använda sig av 

arbetslösheten som ett mått på asymmetriska chocker är att det kan vara en eftersläpande in-

dikator samt att transfereringarna kan leda till procykliska effekter.
43

 För att undvika risken 

med moral hazard
44

 problem, så kan ett medlemsland som en gång har ökat sin arbetslöshet 

och som inte sedan minskar den endast få transferering en gång. Den maximala transferering 

som är möjlig för ett land anges till 2 % 
45

 av vad genomsnittet är för de andra medlemslän-

derna inom EMU. 

 

Den maximala transferering som medgavs i Tysklands ”finanzausgleich” mellan åren 1980 – 

1990
46

 var ungefär 2 % 
47

 av delstaternas BNP. 

  

                                                           
42 Italianer, Alexander. and Vanheukelen, Marc. Proposals for Community stabilization mechanisms: Some his-

torical applications, European Economy, Reports and studies. The Economics of Community public finance No. 5. 
Brussels: Commission of the European Communities Directorate- General for Economic and Financial Affairs, 
1993, s. 496. 
43

 Opt.cit, s.496-497. 
44

 Opt.cit, s 498. 
45

 Opt.cit. 
46

 Opt.cit. 
47

 Opt.cit. 
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3.3 Begränsad stabiliseringsmekanism 

Det är svårt att införa en fullständig stabiliseringsmekanism inom EMU. Anledningen är att 

de nationella medlemsländerna har en hög grad av oberoende när det gäller att utforma sin 

egen finanspolitik. Det anses rimligare att införa en begränsad stabiliseringsmekanism.
48

 

Transfereringar från det systemet ska sedan genomföras om ett medlemsland drabbas av nega-

tiva asymmetriska chocker som överstiger ett visst lägsta tröskelvärde. Det innebär att endast 

relativa arbetslöshetschocker inom ett visst givet intervall kvalificerar sig för transfereringar 

från systemet. Det kan dessutom krävas att medlemslandets regering bevisar att arbetslöshets-

chockens orsaker ligger utanför landets kontroll.
49

 

 

Förslaget går ut på att det krävs en förändring i arbetslösheten som är lika med 0.3 % 
50

 rela-

tivt vad genomsnittet av arbetslösheten är i unionens medlemsländer. 

 

Ti(t) = 0 om dUi(t) - dUiEU(t)< = 0.3 

Ti(t) = 0 eller dUi(t) < = 0 

 

Ekvationerna
51

 ovan visar att transfereringen T för landet i avseende månad t kommer att vara 

0. Det inträffar om förändringen i landets arbetslöshet är mindre eller lika med 0.3 % 
52

 av 

vad genomsnittet är för de övriga medlemsländerna inom EU. Transfereringen kommer också 

att vara 0 om förändringen i landets arbetslöshet är mindre eller lika med 0. 

  

                                                           
48 Italianer, Alexander. and Vanheukelen, Marc. Proposals for Community stabilization mechanisms: Some his-

torical applications, European Economy, Reports and studies. The Economics of Community public finance No. 5. 
Brussels: Commission of the European Communities Directorate- General for Economic and Financial Affairs, 
1993, s. 501. 
49

 Opt.cit. 
50

 Opt.cit. 
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 Opt.cit. 
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Ti(t) = α*[dUi(t) – dUiEU(t) – 0.3]*Yi om dUi(t) – dUiEU(t) > 0.3 

Ti(t) = α*[dUi(t) – dUiEU(t) – 0.3]*Yi och α[dUi(t) – dUiEU(t) – 0.3]< = 0,015 

 

Ekvationerna
53

 ovan anger att transfereringen T för landet i avseende månad t kommer att 

generera en transferering från systemet om förändringen i arbetslösheten är större än 0.3 %.
54

 

Om den här förändringen understiger 1.5 % 
55

 av BNP, så kommer den månatliga transfere-

ringen att vara proportionell i förhållande till den asymmetriska chock landet utsätts för. Den 

kommer att uppgå till α % 
56

 av 1/12
57

 när det gäller medlemsländernas årliga BNP (Yi). 

 

Ti(t) = 0,015 *Yi om α[dUi(t) – dUiEU(t) – 0.3] > 0,015 

 

Ekvationen
58

 ovan anger att transfereringen T för landet i avseende månad t maximalt kan 

utgöra 1.5 % 
59

 av 1/12
60

 när det gäller dess BNP. 
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3.4 Fullständig och begränsad stabiliseringsmekanism 

 

I diagrammet
61

 ovan anger den vertikala axeln storleken på transfereringen angivet i procent 

av BNP. Den horisontella axeln anger i procent hur mycket arbetslösheten förändras jämfört 

med övriga länder inom EU. Figuren ovan visar att den begränsade stabiliseringsmekanismen 

är mindre linjär än vad som är fallet med den fullständiga stabiliseringsmekanismen. Den be-

gränsade stabiliseringsmekanismen medger inga transfereringar om det inträffar en BNP 

chock som leder till att den relativa arbetslösheten förändras under 0.3 %.
62

 När arbetslöshe-

ten förändras på grund av en BNP chock och befinner sig inom intervallet 0.3 % 
63

 - 1.05 % 
64

 

kommer graden av stabilisering att öka från noll för att nå ett maximum när den relativa ar-

betslösheten är lika med 1.05 %.
65
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Det kommer då att generera en utbetalning från systemet som motsvarar 1.5 % 
66

 av BNP. Om 

det inträffar en BNP chock som leder till att den relativa arbetslösheten ökar med mer än 1.05 

% 
67

 kommer graden av stabilisering att minska från sitt maximum. 
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3.5 ESM substitut för ett försäkringssystem 

Enligt teorin om det optimala valutaområdet (OCA),
68

 så underlättar det om valutaunionen 

har ett transfereringssystem. Det ska sedan omfördela ekonomiska resurser inom unionen i 

händelse av att länder drabbas av asymmetriska chocker. Ett transfereringssystem liknande 

Tysklands ”finanzausgleich”
69

 (finansutjämningssystem), innebär att det kan skapas en moral 

hazard problematik. De länder som är bidragstagare i ett finansutjämningssystem kan få 

mindre incitament att själva vilja anpassa sig och genomföra lämpliga åtgärder. 

 

Den 2 februari 2012
70

 undertecknade EMU - länderna fördraget om inrättande av Europeiska 

stabilitetsmekanismen. ESM
71

 kommer att vara en internationell finansiell institution med säte 

i Luxemburg. Syftet är att tillhandahålla finansiell assistans till länder inom EMU om de 

drabbas av problem samt att öka stabiliteten i euroområdet. ESM kommer att vara en perma-

nent stabilitetsmekanism och den kommer att överta de uppgifter som EFSF
72

 och EFSM
73

 

tidigare utförde. Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och Mo-

netära unionen samt fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen kommer att 

komplettera varandra. Syftet är att öka det finanspolitiska ansvaret och solidariteten inom 

EMU. ESM kan bevilja finansiellt stöd tidigast den 1 mars 2013
74

 under förutsättning att det 

berörda landet har ratificerat finanspakten. ESM:s initiala utlåningskapacitet har bestämts till 

500 000
75

 miljoner euro, däribland utestående stabilitetsstöd från EFSF. Innan ESM - fördra-

get träder i kraft ska lånekapaciteten på nytt bedömas och om det är nödvändigt kan ESM - 

rådet öka lånekapaciteten. ESM kommer att samarbeta med IMF
76

 och det land som söker 

stabilitetsstöd från ESM förväntas också göra det från IMF. 
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Kapitalet i ESM består av följande: 

 ESM:s grundkapital ska vara 700 000
77

 miljoner euro och det ska fördelas på sju mil-

joner
78

 andelar. Varje andels nominella värde ska vara 100 000
79

 euro. 

 ESM:s grundkapital ska fördelas på inbetalda och infordringsbara andelar. Det ur-

sprungliga sammanlagda nominella värdet av inbetalda andelar ska vara 80 000
80

 mil-

joner euro. Kapitalandelar får inte belånas eller pantsättas och får inte överlåtas. Un-

dantaget är överföringar som behövs för att genomföra ändringar av fördelningsnyck-

eln. Det för att säkerställa att fördelningen av andelar motsvarar den ändrade fördel-

ningsnyckeln. 

 ESM – rådet beslutar när varje land ska betala in det infordringsbara kapitalet till 

ESM. De här besluten får genomföras av ESM - rådets styrelse med enkel majoritet. 

Om ESM genererar underskott ska den verkställande direktören i ESM infordra kapi-

tal. Syftet är att säkerställa att ESM har tillräckligt med medel för att genomföra sina 

åtaganden. 

 Minst vart femte år ska ESM – rådet göra bedömningar om storleken på grundkapitalet 

i ESM är tillräckligt. ESM - rådet har mandat att ändra storleken på grundkapitalet. 

När ESM får nya medlemmar ska grundkapitalet ökas automatiskt. 

 ESM:s fördelningsnyckel för teckning av grundkapitalet baseras på den nyckel som 

anger hur många andelar respektive EMU - land innehar av ECB:s kapital. 

ESM: s verksamhet består av följande: 

 Om ett land behöver finansiellt stöd får ESM bistå med det under strikta förhållanden. 

Syftet är att stärka den finansiella stabiliteten inom euroområdet. 
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 Om ett land inom EMU behöver stabilitetsstöd kan det berörda landet meddela det till 

ESM - rådets ordförande. Den här begäran ska innehålla förslag på tänkbara finansiel-

la stödinstrument. ESM – rådets ordförande ger därefter Kommissionen i uppdrag att 

tillsammans med ECB avgöra om den finansiella stabiliteten i euroområdet är hotad. 

Den här analysen inkluderar även risken för att ett enskilt EMU - lands finansiella sta-

bilitet är hotad. ESM och Kommissionen ska dessutom tillsammans med IMF avgöra 

om landets offentliga skuldsättning är hållbar. 

  Om ett land beviljas stabilitetsstöd ska ESM – rådet ge Kommissionen i uppdrag att 

tillsammans med ECB och IMF förhandla med det berörda landet. Förhandlingarna 

ska leda fram till ett samförståndsavtal som anger villkoren för att erhålla den finansi-

ella stödfaciliteten. 

 ESM ska inrätta ett varningssystem för att säkerställa att ett land som erhåller stabili-

tetsstöd återbetalar det inom den föreskrivna tiden. 

 Kommissionen, ECB samt IMF ska övervaka att det berörda landet lever upp till de 

villkor som krävs för att få stabilitetsstöd. 

 ESM – rådet kan även bevilja finansiellt stöd genom lån till ett land inom EMU i syfte 

att rekapitalisera de finansiella institutionerna. 

Ekonomisk förvaltning av ESM innebär följande: 

 För att säkerställa att ESM har högsta kreditvärdighet ska den verkställande direktören 

föra en försiktig investeringspolitik. ESM ska sträva efter att uppnå sund ekonomisk 

förvaltning och riskhantering. 

 Styrelsen får med enkel majoritet besluta om att ge utdelning till medlemmarna inom 

ESM. Förutsättningen är om det inbetalda beloppet samt reservfonden överstiger den 

nivå som krävs för att ESM ska kunna genomföra sina åtaganden. 

 ESM – rådet har befogenheter att inrätta en reservfond samt om det krävs även andra 

fonder. 
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 ESM ska offentliggöra en årsrapport där bokslutet anges. Länderna inom ESM får 

dessutom en kvartalsrapport där resultatet kommer att redovisas. Oberoende externa 

revisorer ska granska ESM:s räkenskaper. De här revisorerna ska godkännas av ESM 

– rådet. Revisorerna kommer att få tillgång till samtliga handlingar som berör ESM. 

 Under en övergångsperiod från det att fördraget träder i kraft till dess att EFSF helt har 

avvecklats får inte ESM:s och EFSF:s konsoliderade utlåning överstiga 500 000
81

 mil-

joner euro. 

 Varje ESM – land ska under en femårsperiod genomföra årliga delbetalningar som av-

ser 20 % 
82

 av det totala beloppet per gång. 

Kapitel 4. 

4. Euroobligationer ett sätt att öka centraliseringen 

Den 23 november 2011
83

 publicerade Europeiska Kommissionen en grönbok
84

 om möjlighe-

terna att införa stabilitetsobligationer. Anledningen var att Kommissionen ville skapa en de-

batt om lämpligheten att införa gemensamma stabilitetsobligationer inom euroområdet. För-

slaget innebär att EMU – länderna ska göra gemensamma emissioner
85

 av statspapper. Förde-

len med gemensamma emissioner är att länderna kan dela på räntekostnaderna. Debatten om 

gemensamma stabilitetsobligationer har åter blivit aktuell efter statsskuldkrisen i euroområ-

det. Europaparlamentet
86

 har påpekat att införandet av gemensamma emissioner av euroobli-

gationer
87

 förutsätter att det tas ytterligare ett steg mot en gemensam ekonomisk och finansiell 

politik inom euroområdet. 
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Gemensamma emissioner av statspapper inom EMU har länge ansetts vara tänkbart på längre 

sikt. Statsskuldkrisen i euroområdet har medfört att gemensamma emissioner av statspapper 

skulle kunna minska påfrestningarna på statspappersmarknaden. Det skulle därmed generera 

vinster även på kort sikt. Det behöver inte betyda att stabilitetsobligationer införs i slutet av en 

process mot ytterligare ekonomisk och skattemässig konvergens.
88

 Gemensamma emissioner 

kan istället införas parallellt med ökad konvergens. Det kan leda till att den ekonomiska, fi-

nansiella och politiska integrationen inom euroområdet ökar. Emissioner av stabilitetsobliga-

tioner kan antingen centraliseras
89

 till ett enda organ inom EU eller fortsätta vara decentralise-

rad och skötas av respektive land med nära samordning mellan de övriga medlemsländerna. 

 

Om EMU - länderna väljer att införa stabilitetsobligationer
90

 får det många tekniska konse-

kvenser. Det betyder också att frågor angående ett lands nationella suveränitet samt den eko-

nomiska och politiska integrationsprocessen måste lösas. Kommissionen
91

 nämner behovet av 

stärkt samordning av den ekonomiska politiken och den ekonomiska styrningen, större eko-

nomisk konvergens samt att några alternativ kommer att kräva fördragsändringar. 

 

Kommissionen
92

 betonar att stabilitetsobligationer kommer att behöva kompletteras med en 

förstärkt finanspolitisk övervakning och politisk samordning. Syftet är att begränsa och mini-

mera risken för överdrivet risktagande, säkerställa hållbara offentliga finanser samt minska 

makroekonomiska obalanser. Om det blir verklighet påverkar det ett lands möjligheter att 

vara finanspolitiskt oberoende. Första tanken med stabilitetsobligationer var enbart inriktad på 

att leda till effektivitetsfördelar genom att det kunde skapa ökad likviditet på statsobliga-

tionsmarknaden i euroområdet. Debatten efter statsskuldkrisen i euroområdet har kommit att 

handla om att en gemensam emission av statspapper även kan vara en stabiliserande faktor för 

hela euroområdet. 
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Införs gemensamma stabilitetsobligationer i euroområdet leder det till att länder med låg obli-

gationsränta får ökad kreditvärdighet. Det kan samtidigt vara fördelaktigt för de länder som 

har en hög obligationsränta. Gemensamma emissioner av statspapper kan påverka markna-

dens förväntningar. Det kan leda till att de genomsnittliga och marginella finansieringskost-

naderna minskar för de länder som för närvarande har finansieringsproblem inom eurozonen. 

 

Kommissionen
93

 påpekar att införandet av stabilitetsobligationer kommer att förstärka euro-

områdets finansiella system. Det kommer samtidigt att minska risken för att liknande stats-

skuldkriser uppstår i framtiden. Gemensamma stabilitetsobligationer minskar dessutom beho-

vet av att EU tillhandahåller kostsamma stöd- och räddningsaktioner för de länder som inte 

har kreditvärdighet på den finansiella marknaden. 

 

Bankerna inom euroområdet skulle kunna utnyttja de fördelar som stabilitetsobligationer 

medför. Banker investerar vanligtvis i statspapper eftersom de är likvida,
94

 har låg volatilitet
95

 

samt anses relativt säkra ur risksynpunkt. De flesta banker har ofta en övervikt av det egna 

landets statspapper. Det innebär att när det egna landets offentliga ekonomi försämras påver-

kar det även landets finansiella system. Anledningen är att säkerheten för de statspapper som 

bankerna har försämras. Det leder till att bankerna får problem med att finansiera sin egen 

verksamhet när finansieringsriskerna ökar. Stabilitetsobligationer minskar den här risken ef-

tersom de inte påverkas lika mycket om ett enskilt land får sämre kreditbetyg. 

 

Stabilitetsobligationer skulle möjliggöra för ECB att effektivisera penningpolitiken inom eu-

roområdet genom att det skapas en stabilare räntenivå. Statsskuldkrisen i euroområdet har 

medfört att räntenivån för statsobligationer har fluktuerat
96

 mycket på volatila marknader. Det 

har inneburit att ECB varit tvungna att intervenera på värdepappersmarknaden. Fördelen med 

stabilitetsobligationer är att det är en mer säker och likvid tillgång. 
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Ytterligare en fördel med gemensamma stabilitetsobligationer är att det skulle skapa en enda 

referensränta för statsobligationer. När varje enskilt land ger ut sina egna statsobligationer 

skapas det en marknad med många olika räntor. Gemensamma emissioner
97

 av stabilitetsobli-

gationer skulle skapa en likvid marknad med hög kreditkvalitet som innebär en låg referens-

ränta vilket samtidigt motsvarar en låg kreditrisk. 

 

Stabilitetsobligationer skulle också öka möjligheterna för euron att bli en internationell re-

servvaluta. Euroområdets
98

 sammanlagda marknad för statsobligationer och USA:s marknad 

för statsobligationer är ungefär lika stora. Skillnaden är att de statsobligationer som är deno-

minerade
99

 i euro är fragmenterade.
100

 Det betyder att det finns större volymer tillgängliga av 

USA:s statsobligationer än vad något enskilt euroland kan tillhandahålla. Anledningen till att 

USA:s statsobligationer
101

 har en framträdande position är att de anses vara väldigt likvida. 

En av anledningarna till den höga graden av likviditet är dollarns status som den enda interna-

tionellt gångbara reservvalutan. Gemensamma emissioner av stabilitetsobligationer inom eu-

roområdet kommer att öka eurons möjligheter att bli en internationellt gångbar reservvaluta. 

 

4.1 Villkor som kan kräva fördragsändringar 

 Sedan euron lanserades som valuta har länderna inom EMU uppvisat bristande bud-

getdisciplin. Om stabilitetsobligationer införs får det inte leda till ytterligare försvagad 

budgetdisciplin. Gemensamma emissioner av stabilitetsobligationer kan leda till att 

enskilda länder ökar sitt risktagande när kreditriskerna delas gemensamt av flera län-

der. För att budgetdisciplinen inte ska försvagas kommer det krävas ändringar av de 

ekonomiska styrningsramarna inom EMU. 
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 Om marknadens aktörer ska uppfatta stabilitetsobligationer som en säker investering 

måste de omfattas av högsta möjliga kreditbetyg. 

 Det kan bli aktuellt att ändra artikel 125
102

 i fördraget om Europeiska unionens funk-

tionssätt. Artikel 125 anger att det inte är tillåtet för medlemsländerna att överta något 

annat lands förpliktelser. 

 Om stabilitetsobligationer införs behöver den finanspolitiska och ekonomiska styr-

ningen skärpas. För att minska riskerna att enskilda länder ökar sitt risktagande kom-

mer det krävas större övervakning av medlemsländerna. 

 

4.2 Förslag på förstärkt finanspolitisk övervakning 

Även om den reviderade stabilitets- och tillväxtpakten har ökat den finanspolitiska övervak-

ningen kommer det framöver att krävas ytterligare förstärkningar för de länder som deltar 

inom EMU. Kommissionen föreslår att det införs två nya förordningar som grundar sig på 

artikel 136 i EUF – fördraget.
103

 

 Den europeiska planeringsterminen behöver kompletteras med en finanspolitisk tids-

ram. Syftet är att underlätta framtagandet av nationella budgetar. Stabilitets- och till-

växtpaktens förebyggande del behöver kompletteras med ytterligare övervakning. Syf-

tet är att säkerställa att de nationella ländernas budgetarbete följer EU:s rekommenda-

tioner. Stabilitets- och tillväxtpaktens korrigerande del behöver övervakas intensivare. 

Anledningen är att säkerställa att nationella länder snabbt korrigerar ett för stort bud-

getunderskott. 

 Om ett land utsätts för stora ekonomiska störningar ska det leda till att övervakningen 

intensifieras för att säkerställa en snabb återgång till hållbara offentliga finanser. 
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Stabilitetsobligationer kan medföra ökade risker när det gäller överdrivet risktagande. För att 

förstärka övervakningen samt minska riskerna behövs det stramare finanspolitisk övervak-

ning. EU behöver intensifiera övervakningen när det gäller de nationella ländernas finanspoli-

tiska beslut. Syftet är att förhindra att ett enskilt lands ekonomiska problem leder till sprid-

ningseffekter inom euroområdet. 

 

För att säkerställa att ett enskilt land som deltar i gemensamma emissioner av stabilitetsobli-

gationer betalar sina räntekostnader och skulder, föreslår Kommissionen att EU ska få ingripa. 

Det diskuteras även möjligheten att försätta ett land i någon form av tvångsförvaltning
104

 om 

landet har allvarliga ekonomiska problem. 

 

För att inte inskränka den nationella suveräniteten är alternativet att skulder till stabilitetsobli-

gationssystemet ska prioriteras före nationella skulder. Det behöver då införas en klausul
105

 

som anger prioritetsordningen mellan stabilitetsobligationer och nationella skulder. Det kom-

mer sannolikt att krävas konstitutionella förändringar hos de länder som deltar i EMU. För att 

säkerställa att stabilitetsobligationer uppnår sitt syfte att stabilisera ekonomin i euroområdet 

kan det bli aktuellt att ett land måste uppnå vissa kriterier.
106

 Det föreslås att länder som bry-

ter mot stabilitets- och tillväxtpaktens regler eller det finanspolitiska ramverket ska kunna 

nekas inträde i stabilitetsobligationssystemet. 

 

Det behöver också införas ett lämpligt rättssystem
107

 som reglerar emissioner av stabilitetsob-

ligationer. Internationella emissioner regleras vanligtvis genom brittisk eller amerikansk lag-

stiftning. Det kan leda till problem inom EMU – länderna eftersom många nationella länders 

lagstiftning skiljer sig från den anglosaxiska lagstiftningen. Det behöver införas en EU – lag-

stiftning när det gäller emissioner av stabilitetsobligationer. 
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Kapitel 5. 

5. Sammanfattning och slutsatser 

Uppsatsens frågeställning handlar om eurokrisen kan vara en faktor som leder mot ökad cen-

tralstyrning inom EU. Frågan som ställs är om den överenskomna finanspakten kommer att 

innebära att ländernas möjligheter att bestämma över sin egen finanspolitik minskar. 

 

Stabilitets- och tillväxtpaktens regler har aldrig tillämpats på något medlemsland när det gäll-

er att utfärda möjliga ekonomiska sanktioner. Alla länder inom EMU har dessutom brutit mot 

reglerna. Finanskrisen som inträffade mellan åren 2008 - 2009 medförde att många länders 

budgetunderskott och statsskulder ökade. Det inträffade när många länder intervenerade på 

kapitalmarknaderna för att rädda inhemska banker och finansiella institutioner från att försät-

tas i konkurs. EU inför därför finanspakten för att stärka budgetdisciplinen inom unionen. 

Finanspakten innebär att länder inom unionen måste förbinda sig att följa reglerna för att sä-

kerställa att de inte bryter mot dem och därmed äventyrar euroområdets ekonomiska stabilitet. 

 

Finanspaktens regler kommer att leda till att vissa beslut flyttas från de nationella länderna till 

EU:s institutioner (Kommissionen). Det kommer att minska de nationella ländernas möjlighe-

ter att själva bestämma över sin egen finanspolitik. Hur mycket det kommer att påverka de 

nationella länderna är för tidigt att uttala något om. EU:s syfte med att införa finanspakten och 

ESM är främst att säkerställa den ekonomiska stabiliteten inom euroområdet. Finanspakten 

kan vara ett steg på vägen mot ett mer centralstyrt EU. Det kan också leda till att det på sikt 

skapas en politisk union inom EU. Det är däremot för tidigt att dra några bestämda slutsatser 

vad det ekonomiska samarbetet inom finanspakten kommer att leda till i framtiden. Finans-

paktens utformning kan också leda till att nationella länder upplever att de förlorar sin själv-

ständighet när det gäller att utforma ekonomiska reformer och driva sin egen finanspolitik. 

Det kan splittra Europa beroende på hur samarbetet inom finanspakten utvecklas framöver. 
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Det kan vara den utlösande faktorn som får länder att vilja lämna EU - samarbetet om de inte 

längre upplever att fördelarna överväger nackdelarna av att tillhöra den Europeiska unionen. 

 

ESM kan tolkas som EU:s första steg på vägen mot att införa ett försäkringssystem inom uni-

onen. För att undvika riskerna med moral hazard har EU utformat ESM som en lånefacilitet. 

Respektive land inom EMU äger andelar i ESM enligt en fördelningsnyckel som baseras på 

hur många andelar respektive EMU - land innehar av ECB:s kapital. Ett skuldsatt land måste 

också betala tillbaka de lånade pengarna till ESM. Det är inget tvivel om att EU behöver ett 

försäkringssystem som kan omfördela ekonomiska resurser om länder inom unionen drabbas 

av asymmetriska chocker. Eurokrisen har varit ett tydligt bevis på det. Hur ett transfererings-

system för EU ska se ut är däremot svårare att säga. Problemet är att EU är en hybrid och för 

närvarande det enda politiska experimentet i världen. EMU:s svårigheter är att penningpoliti-

ken är centraliserad och bestäms av ECB medan finanspolitiken bestäms av respektive land. 

 

Stabilitetsobligationer kan vara ytterligare ett sätt att stärka ekonomin inom euroområdet. Eu-

ron kan sannolikt bli en starkare och mer internationellt gångbar valuta som den amerikanska 

dollarn om EU inför stabilitetsobligationer. Priset länderna får betala kommer att vara att mer 

makt och beslut över ländernas nationella finanspolitik flyttas från de nationella parlamenten 

till EU:s institutioner. 

 

Historiskt sett har de kriser som drabbat EU medfört att samarbetet inom den Europeiska uni-

onen intensifierats. Genom att öka den ekonomiska integrationen finns det möjligheter för EU 

att förflytta sig in i den optimala valutazonen. Det skulle därmed möjliggöra för EMU att yt-

terligare befästa sin position i den optimala valutazonen. De länder inom finanspakten som 

inte har euron som valuta kommer att ges möjlighet att delta vid minst ett av de två toppmöten 

som eurogruppen årligen genomför. Det ökar de här ländernas möjligheter att vara med och 

påverka EU:s ekonomi. Det ökar dessutom incitamentet för de här länderna att i framtiden 

vilja bli medlemmar i EMU. Alternativet att inte låta de här länderna delta hade varit sämre. 

Det hade skapat en känsla av utanförskap för dem som inte deltar inom valutaunionen EMU. 
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