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FORORD 

Nærværende opgave er udarbejdet i foråret 2010 som afslutning på HD studiets 2. del i 
finansiering ved CBS – Handelshøjskolen i København. 

Tak til min vejleder Torben Nielsen, der altid beredvilligt og hurtigt har vendt tilbage 
med støtte, vejledning og sparring, når jeg følte behov for det undervejs i processen. 
Også min Arbejdsgiver Oticon A/S har udvist stor velvilje og fleksibilitet ved at gøre det 
muligt for mig at have et intensivt afsluttende forløb med udelt fokus på opgaven.. 

Sidst men ikke mindst vil jeg også gerne sige tak til min kæreste Heidi for hendes støtte 
og forståelse, særligt under den sidste og mest intense del af skriveprocessen. 

INTRODUKTION 

Mange myter og påstande florer om EU og det europæiske samarbejde, der dog ikke i 
det daglige ofres den store opmærksomhed i det politiske billede i Danmark. Debatten 
op til EU-afstemninger er til gengæld kendetegnet ved ofte at blive meget følelsesladet 
f.eks. op til folkeafstemningen om Maastricht-traktaten og efterfølgende ’de fire forbe-
hold’ i Edinburgh-aftalen. Jeg har derfor følt det relevant at undersøge nærmere, hvil-
ken reel og principiel betydning etableringen af Den Økonomiske og Monetære Union 
(ØMU’en), særligt efter overgangen dens 3. fase har haft, i forhold til den økonomiske 
politik og stabilitet såvel indenfor eurozonen, men også for de lande der i større eller 
mindre omfang står udenfor samarbejdet. 

Hele komplekset omkring indførelse af en fælles valuta i Europa må naturligvis betrag-
tes i den større sammenhæng af gradvist større såvel økonomisk som politisk integra-
tion, der har fundet sted i perioden efter 2. verdenskrig. Ligeledes knytter de økonomi-
ske problemstillinger som denne opgave omhandler væsentligt an til de politiske 
aspekter af det europæiske samarbejde. En del af opgaven vil derfor også beskæftige 
sig med disse dele af problemstillingen. 

Når man i dag diskuterer økonomisk stabilitet vil det være svært at komme udenom at 
se på den største finansielle krise siden depressionen i 30’erne, som har fundet sted i 
de senere år. Efterdønningerne fra Finanskrisen har, især i de sidste uger af opgavefor-
løbet udviklet sig højdramatisk i forhold til Grækenlands truende statsbankerot. Dette 
tema vil vi naturligvis også berøre. 

FORMÅL 

Det er målet med denne opgave, at belyse hvilken betydning indførelsen af euroen har 
har på den økonomiske politik i EU-landene, herunder forskellen mellem lande der del-
tager fuldt ud i eurosamarbejdet og de der kun delvist er med. 

Som indledning til dette vil vi kort skitsere de historiske forhold, der har ført til skabel-
sen af Den Europæiske Union og med den, euroen, for derigennem at forstå bevæggrun-
dene og konteksten for de konstruktioner, der i dag eksisterer. Vi vil i nærværende op-
gave også se på motiverne for opstilling af de fire konvergenskriterier og efterfølgende 
nedfældelse af Vækst- og Stabilitetspagten, og hvorvidt disse i praksis er blevet efterle-
vet. 
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ØKONOMISK POLITIK –  ET OVERBLIK 

For at få sat rammerne for den økonomiske politik, vil vi ganske kort gennemgå hoved-
trækkene i den samfundsøkonomiske begrebsverden. Dette gøres ved først at skitsere 
udviklingen i hovedstrømninger af betydning for den makroøkonomiske teori. Dernæst 
vil vi komme ind på begrebet inflation, der er meget centralt for problemstillingerne 
omkring penge- og valutapolitik, og som udgør temaet for den sidste sektion i dette af-
snit. 

FRA MERKANTILISME TIL MONETARISME TIL …  

Den tidligste forståelse af nationaløkonomi og første egentlige eksempel på økonomisk 
politik opstod med merkantilismen fra starten af 1600-tallet. Under merkantilismen 
var hovedfokus på at opretholde en positiv handelsbalance, for derigennem at sikre 
den størst mulige tilstrømning af værdier, f.eks. i form af guld og sølv, til landet og på 
den måde sikre den størst mulige velstand. Et middel til dette kunne være etablering af 
kolonier for derigennem at sikre sig forsyning af råvarer, men også opstilling af told-
mure og øvrige handelsbegrænsninger som eksempelvis monopoler var midler til at 
beskytte hjemmemarkedet med henblik på at opnå den bedst mulige stilling. 

Med denne tilgang til handel vil de fordele der opnås fremkomme på bekostning af an-
dre lande eller kolonier. Merkantilismen beskrives til tider som en nationalegoistisk 
politik. 

 

I 1776 gør Adam Smith med The Wealth of Nations op med det hidtil dominerende tan-
kesæt og lægger dermed grunden for den liberalistiske retning. Adam Smith beskriver, 
hvordan den usynlige hånd i en frit fungerende økonomi vil sikre lavest mulige priser og 
dermed at varer fremstilles der hvor det gøres bedst og billigst. Fremstillingsprisen var 
den afgørende faktor for prisdannelsen, og konkurrencen vil tilmed motivere til den 
mest hensigtsmæssige arbejdsdeling – både i produktionsprocessen, men også mellem 
producenter såvel indenlandsk som internationalt. Hermed viste han, at hindring af den 
frie konkurrence, f.eks. gennem monopoler og privilegier, hæmmede den samlede vel-
standsudvikling. Adam Smith betragtes som en af de helt centrale skikkelser i den klas-
siske økonomi. 

Først med den neoklassiske økonomiske teori i sidste halvdel af 1800-tallet bliver det 
klart, at ikke blot fremstillingsomkostningerne er afgørende for en vares pris. Denne 
ses at fremkomme i et samspil mellem udbud og efterspørgsel. Derudover opstår tan-
ken om den rationelle forbruger, der i søgen efter at optimere sin samlede nytte træffer 
sit valg af forbrug. 

 

Den liberalistiske tankegang var dominerende i forhold til international handel helt 
frem til den økonomiske krise omkring Depressionen i 1930-erne. Her så man - blandt 
andet som resultat af følgerne efter 1. verdenskrig, men også pga. større politisk be-
vidsthed i befolkningen og dermed fokus på beskæftigelsen, en tilbagevenden til tidli-
gere tiders protektionistiske tankegang og deraf følgende begrænsninger på verdens-
handlen. 
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John Maynard Keynes har lagt navn til tanken om, at kriser kan afbødes eller ligefrem 
afhjælpes ved at staten gennem en aktiv finanspolitik stimulerer økonomien. Keynes 
mente til forskel fra de klassiske økonomer, at krisen ikke nødvendigvis alene skyldtes 
for høje lønninger (der derfor blot via den usynlige hånds indvirkning, måtte finde deres 
rette – lavere – leje), men også at den kunne være et resultat af for lav efterspørgsel. 
Derfor mente han det gav mening at staten agerede anti-cyklisk ved at fremme økono-
mien i dårlige tider og om nødvendigt lægge en dæmper på den for at undgå overop-
hedning i gode tider. I debatten med klassiske økonomer om, hvorvidt markedets kræf-
ter på langt sigt bedst løser uligevægte, siger han: ”The long run is a misleading guide to 
current affairs. In the long run we are all dead”.(Keynes, 1923)  

Den grundlæggende tanke i keynesiansk økonomi er, at man f.eks. gennem igangsættelse 
af offentlige arbejder (broer, veje og andre offentlige investeringer), kan øge beskæfti-
gelsen og derved genoprette efterspørgslen, og således løfte økonomien ud af en nega-
tiv spiral. Modsat må man også stabilisere økonomien i opgangstider, så man sikrer en 
holdbar udvikling. Ifølge keynesiansk teori var der en omvendt sammenhæng mellem 
inflation og arbejdsløshed. Man mente således at man ved valget af økonomisk politik 
var stillet overfor en afvejning mellem disse to onder. Antagelsen baseredes på en ana-
lyse af data for England i perioden 1861-1957, fremsat af William Phillips i 1957 – her-
af fremkom Phillips-kurven. 

 

Monetarismen opstod som økonomisk retning i 1960’erne og blev gradvist mere domi-
nerende, især efter den første oliekrise i 1973, hvor man for første gang oplevede stag-
flation – dvs. en stagnerende økonomi hvor der samtidig var inflation. En kombination, 
der ikke kunne forklares af den gængse keynesianske teori og var i direkte modstrid 
med sammenhængen beskrevet af Phillips-kurven. 

Med monetaristerne så man en tilbagevenden i retning af den klassiske liberalistiske 
tankegang. Hvor keynesianerne advokerede for offentlig styring af økonomien mente 
monetaristerne med Milton Friedman og Anna Schwartz i spidsen, at indgreb i økono-
mien i bedste fald var virkningsløse. Markedet ville, hvis det fik lov at fungere frit, selv 
finde sin ligevægt. Derimod kunne man gennem styring af pengemængden øve indfly-
delse på den økonomiske aktivitet og ad den vej sikre stabile priser og fuld beskæftigel-
se, og undgå den onde spiral af prisstigninger, der fører til lønstigninger, der fører til 
prisstigninger … - inflation! 

Det er i høj grad den monetaristiske tankegang, der har dannet grundlag for den fri-
handelstankegang og økonomiske politik, der ligger bag oprettelsen af EU's indre mar-
ked og Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU). 

Især i det seneste årti har en stadig større liberalisering af markederne, og den med det 
følgende finansielle innovation medført, at pengemængdebegrebet er blevet en del me-
re diffust. Derfor er fokus i dag i højere grad på det egentlige mål – prisstabilitet, end på 
en egentlig kontrol over pengemængden som tidligere har været brugt som målkriterie. 

INFLATION – ET HARMLØST SPØGELSE ELLER RODEN TIL ALT ONDT? 

Inflation fremhæves jævnligt som et væsentligt problem i det moderne samfund. Ofte 
benyttes størrelsen også som en central indikator for økonomiens sundhedstilstand. 
Men hvorfor er det inflationen tillægges så stor betydning, og hvorfor er det inflation i 
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et vist omfang kan være nyttigt i en økonomi? Dette vil vi prøve at belyse i de følgende 
afsnit. 

DEN IDEELLE VERDEN 

Inflation kan være et diffust begreb og kan i praksis opgøres ved et utal af forskellige 
metoder. Mest almindeligt er det at benytte en form for forbrugerprisindeks, hvilket blot 
betyder, at man sammensætter en given ’kurv’ af varer og serviceydelser, som man 
vurderer, er repræsentativ for den ’almindelige’ borgers forbrug. Inflationen defineres 
så som den relative ændring i prisen på denne kurv af goder fra et år til et andet. Be-
grebet inflation udtrykker således i bred forstand blot den generelle nominelle forøgel-
se i priserne. 

I den ideelle verden, hvor alle aktører er total rationelle og markederne er effektive, har 
inflation ingen betydning – det er blot den nominelle størrelse af godernes værdi, der 
ændrer sig. Hvis alle aktører i markedet har fuldstændigt afstemte (og korrekte) for-
ventninger til prisernes udvikling, og hvis disse udvikler sig ens for at alle goder, så vil 
inflationen alene påvirke de nominelle priser og ikke bytteforholdet mellem forskellige 
goder i økonomien. 

Kontanter vil naturligvis forringes i værdi under inflation, men dette vil typisk kunne 
undgås relativt let ved at placere af de likvide midler hensigtsmæssigt, således at købe-
kraften (som minimum) bevares. 

Under disse (urealistiske) forudsætninger er inflation en ganske harmløs størrelse. 

NED PÅ JORDEN IGEN 

Den virkelige verden fungerer sjældent lige så smidigt som den ideelle. Markeder er 
kun til en vis grad effektive, aktører har forskellige forventninger til fremtiden og uven-
tede begivenheder har det med at indtræffe – nogen vil mene, som oftest på de værst 
tænkelige tidspunkter. 

Høj inflation, i form af løbende stigninger i priserne, vil naturligt skabe forventning om 
tilsvarende stigninger i lønningerne. Det er som nævnt i det foregående ikke i sig selv 
noget problem. Erfaringen viser blot, at ved høj inflation er der også typisk en større 
usikkerhed om nøjagtigt hvor høj prisstigningerne vil blive. Dette har en tendens til at 
betyde, at såvel vareproducenter, lønmodtagere og handlende vil sætte priserne op – 
ikke bare i overensstemmelse med de forventede prisstigninger, men med de forvente-
de prisstigninger plus et tillæg som sikkerhedsmargin. Med bare et lille tillæg får man 
lynhurtigt bygget en positiv prisspiral op, og inflationen kan i værste fald komme ud af 
kontrol og ende i hyperinflation, hvor penge (i form af kontanter) mister deres værdi 
inden de kan nå at komme til deres rette anvendelse - forbrug. 

Høj inflation kan også være et fordelingspolitisk problem i skattesystemer, hvor man 
baserer sig på nominelle værdistigninger, f.eks. ved beskatning af værdipapirer eller 
ejendomme. Her kan inflation lede til en nominel værdistigning, der så beskattes, hvor 
der måske reelt set blot har været tale om en regulering svarende til det generelle pris-
niveau. Da især ejendomme ofte ejes over ganske lange perioder kan effekten være af 
væsentlig betydning. 
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En vis (moderat) inflation kan dog være hensigtsmæssig. Idet der i mange henseender 
eksisterer en psykologisk barriere i forhold til f.eks. at gå ned i løn (nominelt), kan in-
flation være nyttig til at muliggøre nødvendige mindre tilpasning, både i forhold til va-
rers ændrede (indbyrdes) prissætning, men især i forbindelse med regulering af løn-
ninger og offentlige ydelser. En moderat inflation kan således gøre en (real) lønnedgang 
mere tålelig. 

På samme vis gælder det i forhold til renten, der kan ønskes brugt som pengepolitisk 
instrument. Her er man naturligvis begrænset af, at indskydere næppe vil acceptere en 
negativ rente (da det så ville være bedre at holde pengene kontant). Inflationen giver 
da en ekstra mulighed for at stimulere økonomien ved at realrenten faktisk kan være 
negativ. 

Endnu vigtigere er det at sikre sig, at man ikke rammes af deflation – altså negativ infla-
tion. Deflationen er farlig, fordi forbrugerne i en situation med generelt faldende priser 
vil have en tilskyndelse til at udskyde forbrug. Udskudt forbrug reducerer den økono-
miske aktivitet i samfundet og kan resultere i en uønsket nedadgående spiral for øko-
nomien. Et eksempel på dette ses i Japan, hvor man har lidt under en langvarig negativ 
vækst fra starten af 1990’erne. 

Da det er almindeligt accepteret at lidt inflation kan være hensigtsmæssigt, og fordi in-
flationsmålet i sig selv indebærer en vis usikkerhed1, opfattes en inflation på omkring 2 
% som udtryk for stabile priser. Det er således denne definition Den Europæiske Cen-
tralbank (ECB) benytter sig af. 

VALUTAPOLITIK 

Problemstillinger vedrørende valutakurser bliver aktuelle, når man i økonomier med 
forskellig udvikling ikke benytter sig af den samme værdireference. Vi vil først ganske 
kort skitsere mekanismen, der kan føre til spændinger mellem valutaer, og dernæst 
give et overblik over, hvordan man gennem tiden har forholdt sig til problematikken. 

RENTEPARITET 

Er prisudviklingen (inflationen) ikke ens i forskellige lande, vil bytteforholdet – udtrykt 
ved valutakursen - mellem de to landes valutaer gradvist forskyde sig. Dette sker natur-
ligt, da købekraften for en given mængde af hver af valutaerne forringes med forskellig 
hastighed. Ifølge teorien om den internationale renteparitet vil dette komme til udtryk 
ved forskelle i renteniveauet i de to lande, idet realrenten i de to lande (forudsat der er 
tale om et frit ureguleret valutamarked og homogene forventninger) skal være ens. Der 
kan dog tænkes mindre afvigelser i form af en risikopræmie, hvis en valuta er særlig 
volatil eller på anden måde behæftet med usikkerhed. 

På samme måde som inflation, ideelt set, ikke burde påvirke (de reale) priser, så bør 
forskellig prisudvikling i forskellige lande heller ikke (reelt) påvirke forholdet mellem 
valutaerne. Makroøkonomiske forhold kan dog føre til vigende tillid til en valuta og så-

                                                             

1 Det anføres til tider, at der ofte vil være en tendens til at overestimere inflationen, så-
ledes at den i virkeligheden er mindre end antydet af de officielle statistikker. 
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ledes medføre at den sættes under pres. Dette kan betragtes som en risikopræmie mar-
kedsdeltagerne tager som modydelse for at holde den svækkede valuta. 

 

Et praktisk problem, der møder virksomheder og personer, der driver forretning på 
tværs af landegrænser er, at man påtager sig en kursrisiko, hvis der er forskel mellem 
tidspunktet for aftalens indgåelse og dens endelige gennemførsel og afregning. Risiko-
en afhænger selvsagt af tidsrummet og volatiliteten af valutaerne i forhold til hinanden. 
Aktørerne kan i vidt omfang afdække denne risiko bl.a. gennem forwardkontrakter, fu-
tures eller valutaswaps Dette medfører naturligvis ekstra omkostninger som den enkel-
te aktør må vurdere om han ønsker at påtage sig.  

HISTORISK OVERBLIK 

TIDLIGE SYSTEMER OG GULDSTANDARDEN 

Selv fra de tidligste tider har handel fundet sted mellem parter, der hver især havde 
goder at udveksle. I sin tidligste form foregik køb og salg ved simpel byttehandel. Dette 
var naturligvis en omstændelig proces, særligt hvis der ikke direkte var parter med 
modsvarende ønsker. Denne problematik har formentlig været årsagen til, at man alle-
rede i tidligt civiliserede samfund begyndte at indføre en form for standardiseret beta-
lingsmiddel. Kritisk for brugbarheden af en mønt er tilliden til, at den kan benyttes som 
gængs betalingsmiddel. Penge har kun værdi i kraft af forvisningen om, at de kan be-
nyttes som betaling for andre goder. En måde at sikre dette var at præge mønter af et 
ædelt metal, ofte guld eller sølv, hvor materialet i sig selv udgjorde møntens værdi. 

Efterhånden blev det upraktisk rent fysisk at skulle transportere værdier svarende til 
den ønskede transaktion. Derfor opstod pengesedler og mønter af mindre ædle metal-
ler. Værdien var her sikret gennem mulighed for omveksling med guld hos udstederen 
(som oftest en centralbank). 

Dette fører frem til det første internationale pengesystem – guldfodssystemet. Guldfods-
systemet fungerede fra midt i 1800-tallet betød, at det enkelte land fastsatte et fast om-
vekslingsforhold mellem den nationale valuta og guld, som så modsvaredes af behold-
ningen i nationalbanken. På den måde etableredes også et fast vekselforhold mellem de 
enkelte valutaer. 

Tiden frem til 1. verdenskrig var en utroligt dynamisk periode med stor teknologisk 
udvikling og en meget åben verdensøkonomi. Eventuelle handelsbalanceoverskud/-
underskud afspejlede sig i en tilsvarende forskydning i landenes guldbeholdninger (og 
dermed pengemængde). Blev handelsunderskuddet i et land for stort, steg renten, idet 
valutaen blev en mere knap ressource. Det højere renteniveau førte så til en pengetil-
strømning til landet og begrænsede den indenlandske efterspørgsel, der igen førte til 
en reduktion i importen. Systemet var således selvstabiliserende. 

Den globale pengemængde var til gengæld afhængig af udvindingen af guld. Misforhold 
mellem raten hvormed guld kunne udvindes og væksten i økonomierne kunne føre til 
inflation hhv. deflation. Systemet fungerede fordi lønninger og priser tilpassede sig i det 
nødvendige omfang og sikrede konsistens i bytteforholdet landene imellem. 
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GULDSTANDARDENS FALD 

Under 1. verdenskrig betød hensynet til krigsindsatsen, at man mange steder ’lod sed-
delpressen løbe’, dvs. man finansierede krigen ved udstedelse af penge uden at der 
nødvendigvis var guld svarende til den udstedte pengemængde. Selv efter krigen lod 
man flere steder pengeudstedelse finansiere en ekspansiv finanspolitik. 

En ny verdensorden efter en på mange måder skelsættende krig, bl.a. med kommunis-
mens fremkomst som en nærværende trussel for de etablerede magthavere. Frygten 
for hvilke følger arbejdsløshed og hårde tider kunne have på den politiske og sociale 
stabilitet, gjorde at man var tilbageholdende i forhold til at lade økonomien ’regulere 
sig selv’. Følgerne af den letsindige pengepolitik blev naturligt stærk inflation – mest 
ekstremt i Tyskland, hvor man oplevede decideret hyperinflation. 

Tilbagevenden til guldfodssystemet skete i første halvdel af 20’erne. For ikke at få en 
for voldsom overgang valgte man mange steder at fastsætte en ny guldkurs. I de lande, 
hvor man formåede at fastsætte guldpariteten i god overensstemmelse med valutaens 
faktiske værdi gik overgangen relativt smertefrit. I eksempelvis England fastholdt man 
guldpariteten fra før krigen og overvurderede dermed pundets værdi. Dette betød ef-
terfølgende problemer med betalingsbalancen og deraf følgende stram økonomisk poli-
tik og svag vækst. I Frankrig derimod, fastsatte man guldindløseligheden på et niveau, 
der undervurderede francens værdi. Dette førte til høj vækst, men også problemer med 
høj inflation. (Holm, et al. s. 6-8) 

Guldfodssystemet brød endegyldigt sammen i forbindelse med den økonomiske krise i 
30’erne. Tyskland og Østrig suspenderede guldindløseligheden i 1931, hvor adskillige 
lande følger efter. USA bryder fri i 1933 og Frankrig i 1936 

Efter krigen overtog USA rollen fra England som den økonomisk mest betydningsfulde 
nation. De store udgifter til krigen og de voldsomme krigsskadeerstatninger der efter-
følgende var pålagt Tyskland, resulterede i store gældsforpligtelser landene imellem. 
Ultimativt betød dette, at USA kom til at stå som den store globale kreditornation. Un-
der det traditionelle system burde dette have ført til en forøgelse af priserne i USA, til 
skade for konkurrenceevnen, men med øget import til følge. Problemet var blot, at USA 
for at beskyttede hjemmarkedet og beskæftigelsen, opstille toldmure og således effek-
tivt forhindrede europæerne i at betale gælden af gennem eksport. Herefter kom en 
periode præget af isolationisme. 

BRETTON WOODS 

Mod udgangen af 2. verdenskrig samledes delegerede fra de allierede lande i Bretton 
Woods i New Hampshire. Formålet med mødet var på ny at etablere et system til sam-
ordning af valutakurserne. Resultatet blev en organisering, hvor de enkelte lande for-
pligtede sig til at arbejde for at fastholde valutapariteten i forhold til amerikanske dol-
lars indenfor et bånd på ± 1 %. Dollaren låstes til gengæld til guldet med en kurs på 35 
$ pr. ounce. Således var der indirekte oprettet en ny guldstandard. Ud over aftale om 
valutakursernes fastsættelse oprettedes også IMF (International Monetary Fund) og 
International Bank for Reconstruction and Development – forløberen for Verdensbanken, 
med det formål at finansiere den forestående genopbygning efter krigen. 

Med Bretton Woods aftalen havde man delvist faste valutakurser, fastsat indenfor et 
bånd men med mulighed for efter fælles overenskomst at kunne de- eller revalueres. 
Således opnåede man et fastkurssystem med en vis fleksibilitet. Dollaren overtog gul-
dets hidtidige funktion i forhold til indløselighed af de øvrige valutaer. Dollarmængden 
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blev således bestemmende for den globale pengemængde. Dette gav USA mulighed for 
at udføre pengepolitik og justere dollarmængden for derigennem at fremme egen poli-
tik til at stabilisere inflation og arbejdsløshed.(Holm, et al. s. 19) 

 

Bretton Woods-systemet førte sammen med begrænsede internationale lånemulighe-
der til en situation, hvor lande kun i begrænset omfang kunne finansiere betalingsba-
lanceunderskud, idet man var valutareservernes størrelse satte de øvre rammer. Grad-
vise lempelser af restriktionerne i Bretton Woods-systemet medførte mulighed for 
spekulation og lagde yderligere pres på systemet i de situationer, hvor der opstod uba-
lancer. Den voksende dollarmængde, der ikke modsvaredes af guldreserver udhulede 
troværdigheden til valutaen, hvilket ultimativt førte til, at USA annullerede guldindløse-
ligheden af dollar i 1971. Med oliekrisen i 1973 brød systemet endeligt sammen og va-
lutaerne flød på ny i forhold til hinanden og uafhængigt af guldet. 

SLANGESAMARBEJDET, EMS OG ERM 

Efter Bretton Woods-systemets sammenbrug indgik de daværende EF-lande det så-
kaldte slangesamarbejde. formålet med dette var at stabilisere valutaerne (slangen) in-
denfor relativt snævre bånd. Slangesamarbejdet førte frem til EMS-samarbejdet (Euro-
pean Monetary System), der indførtes i 1979. Med EMS’en oprettedes en syntetisk valu-
ta – ecuen, hvis kurs beregnedes som et gennemsnit af de deltagende valutaer vægtet 
efter deres andel af fællesskabets bruttonationalprodukt og handel. Vægtene justeredes 
med 5 års mellemrum. Ecuen blev anvendt til visse internationale transaktioner og som 
regneenhed. 

Et andet centralt element i EMS-samarbejdet var ERM (Exchange Rate Mechanism). 
Formålet med ERM var at konstruere en mekanisme, der kunne sikre, at udsving i valu-
takurser var udtryk for en koordineret beslutning landene imellem. Man ønskede at 
undgå, at landene forsøgte at ’eksportere arbejdsløshed’, ved gennem ensidige devalue-
ringer at forbedre sin konkurrenceevne på bekostning af de øvrige. I modsætning til 
Bretton Woods-systemet, der baserede sig på USA som hegemon, opstillede man i ERM-
samarbejdet et paritetsgitter, der definerer centralkurserne mellem samtlige de delta-
gende valutaer og desuden ecuen. Centralkurserne kunne justeres, men kun efter fælles 
aftale 

Parterne var forpligtet til at opretholde valutakursen indenfor et bånd på ± 2,25 % (for 
Italien dog 6 %) i forhold til den definerede centralkurs – overfor samtlige øvrige valu-
taer. Da lande med svag valuta i forbindelse med en intervention er begrænset i deres 
handlemuligheder af valutareservernes størrelse, forekommer der en vis asymmetri i 
forhold til lande med stærk valuta, idet disse blot kan intervenere med egen mønt. Det-
te førte til, at lande med (for) stærk valuta blev forpligtet til ved intervention at låne 
ubegrænset til den svage part – mod tilbagebetaling over en fastsat periode (75 og 45 
dage). Derudover skulle de enkelte lande, mod ecu, deponere 20 procent af deres guld- 
og valutareserver i en fælles central fond, der også ville stå til disposition. 

For at stille deltagerne i ERM lige og undgå hegemoni, gjaldt valutapariteter også i for-
hold til ecuen, hvilket skulle sikre, at en enkelt stor økonomi ikke kunne påtvinge sin 
økonomiske politik på de øvrige. 

 

I praksis endte EMS’en med ikke helt at fungere i den pæne samordnede form man 
havde håbet på. I stedet oplevede man i forskellige perioder: (McDonald, et al., 1999) 
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Ikke-samordnet økonomisk politik 
Perioden fra EMS’ens indførelse frem til 1983 var karakteriseret ved en høj grad af ori-
entering mod egne, divergerende interesser. Med væsentlige forskelle i inflationsrater 
landene imellem, var det nærmere reglen end undtagelsen, at man jævnligt devaluere-
de sin valuta, for derigennem at bevare sin konkurrencemæssige fordel overfor de øv-
rige handelsparter. Mod midten af 80’erne skete der dog en gradvis forskydning i ret-
ning af større fokus på prisstabilitet og lav inflation. 

Hegemoni 
Samordningen mod en lavinflationær økonomisk politik, fører mere eller mindre direk-
te til, at Tyskland får rollen som hegemon i EMS-samarbejdet. Denne stabiliserende pe-
riode kom til en voldsom ende i årene 1992-93, hvor man igen oplevede ikke-
samordnet adfærd. 

Som følge af genforeningen opstod der i Tyskland et væsentligt inflationspres. Dette 
søgtes bekæmpet ved at føre en stram pengepolitik. Grundet Tysklands størrelse og 
dominans i økonomisk henseende, kunne dette ikke undgå at skabe spændinger i for-
hold til de øvrige lande. Særligt i Frankrig og England var der pres for, gennem en mere 
lempelig økonomisk politik, at imødegå den igangværende recession. Et stærkt speku-
lativt angreb i september 1992 bragte pundet under dets nedre grænse, hvorfor det 
blev ekskluderet fra ERM-samarbejdet. Vedvarende pres mod de øvrige valutaer førte 
til, at båndene i ERM’en måtte udvides til ± 15 %, hvilket stort set betragtes som sam-
arbejdets ophør. Herefter devalueredes den franske franc. 

Samarbejdets sammenbrud tilskrives bl.a. Tysklands uvilje til ubegrænset at støtte op 
om de svage valutaer, når de var udsat for spekulativt angreb. Denne tilbageholdenhed 
må vurderes at skyldes frygt for den inflation der kunne risikere at følge af en sådan 
pengemæssig ekspansion. 

 

Ved overgangen til euroen og Den Økonomiske og Monetære Union håber man gennem 
en stærk centralbank og med en fælles valuta, at undgå de svagheder man oplevede i 
EMS samarbejdet. Samtidig håber man gennem en mere centralt styret økonomiske po-
litik, at ville være i stand til bedre at tilpasse brugen af de pengepolitiske instrumenter, 
så de over en bredere kam støtter op om de forskellige landes behov. Hvorvidt dette er 
lykkedes vil vi komme ind på senere i denne opgave. 

 

DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE - FRA SAMHANDEL TIL 
UNION 

Selvom det europæiske samarbejde – især i Danmark, i høj grad har været begrundet i 
økonomiske interesser, først i form af landbrugsstøtteordninger og adgang til et be-
skyttet marked, og senere med henblik på etablering af et fælles marked i Det Indre 
Marked, er der ingen tvivl om, at EU-projektet også i høj grad har været politisk – især 
sikkerhedspolitisk motiveret. 

Vi vil i dette afsnit gennemgå udviklingen af såvel den politiske som den økonomiske 
side af samarbejdet, der har ført fra først oprettelsen af Kul- og Stålunionen mellem 
Frankrig, Tyskland, Italien og Benelux-landene frem til den Europæiske Union vi ken-
der i dag bestående af 27 lande fra hele Europa. 
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Dernæst vil vi se på begrebet monetær union og hvilken indflydelse en sådan har på 
penge- og finanspolitikken i de deltagende lande. Slutteligt beskrives forløbet op til 
etableringen af Den Økonomisk Monetære Union, ØMU’en i 1999. 

DET POLITISKE PROJEKT 

FÆLLESSKAB FOR FREDEN 

Den første spire til europæisk samarbejde blev lagt i tiden efter 2. verdenskrig. Europa 
havde været skueplads for to omfattende krige indenfor bare 30 år, og der var et helt 
naturligt ønske om at forhindre en fremtidig gentagelse. 

Mellemkrigsperioden efter 1. verdenskrig var kendetegnet ved, at Tyskland ved freds-
slutningen i Versailles var blevet pålagt meget omfattende restriktioner samt krav om 
betaling af særdeles byrdefulde krigsskadeerstatninger. Således havde man allerede 
ved fredsslutningen skabt spændinger, som menes ultimativt at have været væsentligt 
medvirkende faktor til Hitlers magtovertagelse og udbruddet af 2. verdenskrig i 1939. 

Efter 2. verdenskrig var det klart, at man måtte gå anderledes til værks, hvis man øn-
skede at sikre en varig fred i Europa. Fællesskabsprojektet har fra starten været et for-
søg på, særligt fra fransk side under de Gaulle, at knytte Tyskland tæt til sig gennem 
forpligtende samarbejde. Det første skridt til Kul- og Stålunionen (der blev endeligt op-
rettet i 1951) blev taget med den franske udenrigsministers erklæring af 9. maj 1950 
(Schuman, 1950):  

”Det franske regering foreslår at stille den samlede fransk-tyske pro-
duktion af kul og stål under en øverste, fælles myndighed, nemlig en 
organisation, der vil stå åben for deltagelse fra andre lande i Europa.” 

Tanken var, at man ved at sikre samarbejde om produktion og handel med de centrale 
faktorer for rustningsindustrien kunne undgå krig: 

”Den produktionssolidaritet, der således vil blive knyttet, betyder, at 
enhver krig mellem Frankrig og Tyskland bliver ikke alene utænkelig, 
men også umulig.” 

og visionerne var store: 

”… oprettelsen af en ny, højere myndighed, hvis afgørelser er bindende 
for Frankrig, Tyskland og de lande, der tilslutter sig, vil dette forslag 
realisere et første, reelt grundlag for en europæisk føderation, som vil 
være uundværlig for bevarelse af freden.” 

Så målet var klart – fred i Europa. Midlet lige så klart – en europæisk føderation, hvis 
afgørelser skulle være bindende for de deltagende lande, altså en føderation. 
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UDBYGNING AF DET ØKONOMISKE FÆLLESSKAB 

Landene bag Kul- og Stålunionen arbejdede sig gradvist videre mod et mere omfatten-
de samarbejde ved underskrivelsen af Romtraktaten i 1957, der danner grundlaget for 
Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF). 

Med Tysklands hastige og succesfulde genopbygning – wirtschaftswunder, skete der et 
gradvist skift i styrkeforholdet mellem Frankrig og Tyskland. Det har været typisk for 
fransk politik, at man har søgt at dominere samarbejdet, for så at trække sig tilbage, 
hvis man ikke kunne lykkes med at styre udviklingen i den retning man selv ønskede, 
og som samtidig var i overensstemmelse med egen selvfølelse. Frankrig, med de Gaulle 
i spidsen (præsident 1958-69) ønskede et samlet Europa, der kunne fremstå som én 
enhed overfor USA, og til en vis grad også England, der som det bemærkes ”… ikke var 
rigtig europæisk”.(Hoffmeyer s. 27) 

Tilgangen til den økonomiske politik var også et spændingspunkt mellem Frankrig og 
Tyskland. Tyskland havde stærk fokus på prisstabilitet, dvs. inflationsstyring, hvilket 
helt åbenbart var en følge af den bitre historiske erfaring med hyperinflation i Weimar 
republikken efter første verdenskrig1. Frankrig derimod, ønskede at føre en mere eks-
pansiv finanspolitik. Da en valutas styrke ofte blev (og bliver) taget som udtryk for et 
lands styrke, var det naturligvis en torn i øjet på Frankrig, at man havde en inflation, 
der løbende førte til devaluering overfor D-Marken. 

Flere lande blev optaget i det europæiske fællesskab, først med Danmark, Irland og 
Storbritannien i 1973 efterfulgt af Grækenland i 1981, samt Spanien og Portugal fra 
1986. Fokus var i denne periode på at fjerne tekniske handelshindringer mellem lande-
ne og etablering af det Fælles Indre Marked.  

 

To vigtige arbejder har ledt vejen frem mod økonomisk og monetær union. Det første 
tiltag blev gjort med Werner rapporten, der udarbejdes under Luxemburgs finansmini-
ster i 1970. Ifølge denne plan skulle stadig snævrere grænser for valutakursernes ind-
byrdes udsving og en øget koordinering af den økonomiske politik føre frem til en deci-
deret økonomisk union i 1980. Bretton Woods-systemets sammenbrud og den første 
oliekrise kom dog i vejen for planens gennemførelse. 

Næste forsøg på indførelse af et tættere samarbejde kom med Delors komiteen, der of-
fentliggjorde sin rapport i 1989. I denne version haves i slutscenariet en mindre bin-
dende koordinering af den økonomiske politik. Der opstilles visse konvergenskriterier 
som landene selvstændigt kan tage initiativer til at efterkomme, indtil man når det 
punkt, hvor den endelige forening kan finde sted. Der vil dog til stadighed være tale om 
uafhængige stater – altså en konføderation. 

Det har generelt været den franske holdning, at udviklingen mod større (økonomisk) 
integration, ville ske bedst ved en gradvis følge af mindre skridt, altså en gradualistisk 
tilgang. Man ønskede at se de enkelte deltrin fungere inden man går videre, og uden at 
man på forhånd afgiver for meget suverænitet (ad gangen). Om der så skulle være tale 
om en egentlig fælles valuta og én centralbank, eller blot et antal koordinerede føderale 

                                                             

1 Da inflationen var på sit højeste i 1923 fordobledes priserne i løbet af to dage! 
(Wikipedia) 
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enheder var mindre vigtigt. Blot ønskede man, at den monetære politik skulle være et 
fælles anliggende. 

Overfor denne tilgang, står den tyske udelelighedsdoktrin, hvor man ønsker at overgan-
gen til økonomisk og monetær union skal ske som ét stort skridt. Denne holdning har 
haft sin begrundelse i en frygt for, at fransk langmodighed kunne føre til en situation, 
hvor integrationsprocessen går i stå halvvejs. Således ville man ikke risikere at have 
afgivet kontrollen over de vigtige pengepolitiske instrumenter og styringen af den øko-
nomiske politik, uden at man var sikker på at have opbygget en tilstrækkelig stærk 
struktur til, gennem en sammenhængende penge- og finanspolitik i fællesskabet, at sik-
re den prisstabilitet, der er så helt central for Tyskland. (Hoffmeyer, 2005) 

MOD ET GENFORENET EUROPA 

Den politiske udvikling tager for alvor fart i 1989, Gorbatjovs reformpolitik og østblok-
kens kollaps åbner pludselig mulighed for en tysk genforening. Den tyske forbunds-
kansler Kohl er en stærkt drivende kraft i disse bestræbelser. Et genforenet Tyskland er 
naturligvis potentielt en stærk magtfaktor. For Frankrig var det derfor magtpåliggende 
at få knyttet Tyskland tæt til (Vest)Europa, især for at undgå et stort neutralt Tyskland 
– måske endda under indflydelse af Sovjetunionen. Samtidig var det en frygt, at man i 
øst ikke ville acceptere et forenet Tysklands medlemskab i NATO. 

Kohl, der hidtil hovedsageligt har set den økonomiske og monetære union som et mid-
del til at nå en politisk union, for derigennem at muliggøre en tysk genforening, møder 
derfor Mitterrands holdning om at EU må bevæge sig i retning af politisk union, med 
udbruddet: ”ja, det var min oprindelige idé!” (Hoffmeyer s. 109) 

 

Den økonomisk pressede situation for Sovjetunionen baner formentlig også en del af 
vejen for den tyske genforening og forankring i Vesteuropa. Kohls sikkerhedsrådgiver 
Teltschik tager i foråret 1990 sammen med ledende tyske bankfolk på hemmelig missi-
on til Moskva for at drøfte muligheden for kreditter, der skulle afværge den ydmygende 
situation Sovjetunionen stod overfor, hvor det så ud til, at man ikke ville kunne leve op 
til sine økonomiske forpligtelser. Det gøres klart at: ”… denne støtte plus en mulig over-
dragelse af Østtysklands gæld til Sovjetunionen måtte være en del af den samlede aftale, 
som skulle bidrage til løsningen af det tyske problem.”  Kreditten på 5 mia. D-mark, der 
var garanteret af den tyske stat, blev trukket fuldt ud i juli 1990 og menes at være en 
væsentlig medvirkende faktor for accepten af et genforenet Tysklands deltagelse i NA-
TO-samarbejdet. (Hoffmeyer s. 111-112) 

 

Det fremgår således, at der var stærke politiske motiver til at få gennemført en økono-
misk og politisk integration i Europa - motiver, der må forventes at have haft en hel del 
større vægt end det mere jordnære ønske om at skabe et frit indre marked.  

DET FÆLLES MARKED 

I Danmark har der generelt været mindre bevågenhed omkring den politiske dimensi-
on af det europæiske samarbejde. Fra optagelsesdebatten op til folkeafstemningen i 
1972 og frem til et godt stykke op i 80’erne var det primære fokus på de fordele, der 
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kunne opnås i forhold til landbrug og fiskerierhvervet. Det være sig både med hensyn 
til at være en del af det fælles frihandelsområde og nyde toldunionens beskyttelse (især 
i lyset af den vigtige handelspartner Storbritanniens ansøgning om optagelse), men 
selvfølgelig også udsigten til den direkte og indirekte støtte til landbruget. Således var 
Danmark frem til 1997 netto bidragsmodtager fra EU. 

Det har således i højere grad været de nære økonomiske og jobmæssige hensyn, der 
har drevet eksempelvis det danske EU medlemskab end de mere idealistiske og visio-
nære politiske motiver skitseret tidligere. 

FRIHANDEL OG INTERNATIONAL ARBEJDSDELING 

Udover ønsket om politisk samarbejde og integration mellem landene, er der også væ-
sentlige økonomiske argumenter for at fremme handel på tværs af grænserne. Den li-
beralistiske økonomiske tanke baserer sig på idéen om effektivisering gennem speciali-
sering og arbejdsdeling. Dette fører til, at varer må produceres der, hvor det giver bedst 
mening, dvs. hvor det er mest rentabelt. For at dette skal kunne lade sig gøre, er det 
nødvendigt, at der ikke findes (unødige) hindringer for denne dynamik, der skal virke 
til at sikre den samlet set mest optimale ressourceallokering. 

Fri handel på tværs af landegrænserne fandt sted i vidt omfang i perioden fra ca. 1870 
frem til 1. verdenskrig. Herefter oplevede man en større grad af statsstyring og beskyt-
telse af egne markeder, indtil neoliberalismen og med den monetarismen for alvor satte 
dagsordenen i 1970’erne og 80’erne under Thatcher og Reagan. 

Med frihandel følger nødvendigvis en vis grad af økonomisk integration mellem parter-
ne. Graderne af økonomisk integration kan skitseres ved nedenstående figur: 
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FIGUR 1: GRADER AF ØKONOMISK INTEGRATION 

Et frihandelsområde er kendetegnet ved at der ikke findes økonomiske hindringer, der 
forhindrer den frie handel inden for området. For at kunne tale om en toldunion kræves 
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der derudover, at man har en fælles politik i forhold handel over de fælles ydre græn-
ser. Det kunne f.eks. være i form af fælles toldsatser. 

I det fælles varemarked er alle tekniske handelshindringer fjernet, og ved et egentligt 
fælles indre marked forstås et marked, hvor der er fri bevægelighed for samtlige pro-
duktionsfaktorer, herunder også arbejdskraft. Tekniske handelshindringer kunne være 
regler og krav, f.eks. godkendelsesprocedurer, der gør det særligt besværligt at få lov til 
at sælge varer fremstillet i et andet land. 

De sidste to kategorier – monetær union og økonomisk union medfører et særligt nært 
samarbejde mellem de involverede stater. Tilstedeværelsen af en egentlig fælles mønt 
er ikke afgørende for at man kan tale om en monetær union, dog vil der være tale om en 
nært samordnet pengepolitik, hvor de individuelle valutaer f.eks. kan være låst i et fast 
indbyrdes forhold. Den mest omfattende form for økonomisk integration forekommer i 
en økonomisk union, hvor der typisk både vil være tale om en egentlig fælles valuta med 
deraf automatisk fælles pengepolitik, men også en fælles økonomisk politik bl.a. i form 
af koordineret finanspolitik og økonomiske overførsler mellem landene til udligning af 
finansielle ubalancer. 

DET INDRE MARKED 

Frihandelsaftalerne og de fælles (ydre) toldregler var en central det af det Europæiske 
Økonomiske Samarbejde (EØS). Tanken om et egentligt fællesmarked med fri bevæge-
lighed for varer og tjenesteydelser lå således i direkte forlængelse af samarbejdet som 
det så ud i midtfirserne. For at opnå den fulde dynamik og synergi ved et sådan marked, 
ønskede man også at inddrage kapital og arbejdskraft, der således også skulle kunne 
flyde frit på tværs af grænserne. 

Grundlaget for Det Indre Marked var ændringerne til Rom-traktaterne, vedtaget under 
Den Europæiske Fælles Akt, der i Danmark blev kendt som EF-pakken. Den Europæiske 
Fælles Akt trådte i kraft i 1987 og skulle gennem afskaffelse af 300 tekniske handels-
hindringer gøre Det Indre Marked til virkelighed senest ved indgangen til 1993. formå-
let med Det Indre Marked skulle være, på den ene side at fremme frihandlen til fordel 
for forbrugerne, men også at gøre den europæiske industri mere konkurrencedygtig på 
internationalt plan. Udover den økonomiske dimension styrkede pakken også det poli-
tiske samarbejde indenfor fællesskabet og formuleringen af en fælles udenrigspolitik. 

Med indførelsen af Det Indre Marked etableredes ét samlet marked med over 300 milli-
oner forbrugere. Den første udfordring var at få samordnet diverse regulativer og ret-
ningslinjer, der kunne besværliggøre den fri bevægelighed, først og fremmest af varer, 
men også for personer, der måtte ønske at bosætte sig og arbejde i andre dele af fælles-
skabet.  

Harmoniseringen bestod eksempelvis i at vedtage fælles standarder og godkendelser, 
så produkter der var godkendt til brug i ét land uden videre ville kunne sælges – og an-
vendes i de øvrige lande. Denne udvikling indebar naturligt et kæmpe potentiale, når 
man i stedet for at skulle gennem omfattende processer i hvert enkelt land man ønske-
de at sælge sin vare i, i stedet reelt fik ét stort marked. Denne effekt må være særlig ty-
delig på de små markeder, der ofte lider under begrænset konkurrence, idet det ofte 
ikke er rentabelt for store internationale virksomheder at gå ind i disse mindre områ-
der. Det har selvfølgelig også til tider været kontroversielt at fjerne restriktioner, der 
hidtil – mere eller mindre åbenlyst, har virket til at beskytte indenlandsk produktion. 
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På samme måde har det til tider været svært i tilstrækkelig grad at få åbnet de nationa-
le arbejdsmarkeder. Særligt hvor der har været indenlandsk arbejdsløshed har det væ-
ret politisk problematisk at åbne op. Derudover har jobtagning på tværs af grænserne 
har ofte været administrativt besværligt. Her kommer sociale forhold som sygesikring 
og retten til overførselsindkomster i tilfælde af ledighed også ind i billedet og kompli-
cerer processen. I Europa kan man heller ikke komme udenom, at de kulturelle og 
sproglige forskelle, der eksisterer mellem landene, også et godt stykke ud i fremtiden 
vil være en barriere der ikke umiddelbart helt kan fjernes. 

Liberaliseringen af de finansielle markeder har derimod foregået lidt mere fjernt fra 
den almindelige borger, og måske derfor har det været nemmere at få gennemført den 
ønskede frie bevægelighed af kapital over landegrænserne. 

 

Den handelsmæssige integration ville dog først være fuldstændig, når man var i stand 
til på en transparent måde at sammenligne priser på varer og ydelser i hele det fælles 
marked. Dette kunne opnås ved definitivt at fastlåse de nationale valutaer i forhold til 
hinanden. Der ville dog formentlig stadig være visse udgifter forbundet med transakti-
onsomkostninger i form af et ’spread’ på valutakurserne. Derudover vil der også altid 
være en vis binding af ’kassebeholdning’, hvis man som virksomhed har samhandels-
partnere i mange forskellige lande, med hver deres valuta. 

Disse betragtninger udgjorde én af grundene til, at man gennem Maastricht-traktaten 
eller: Traktaten om Den Europæiske Union i 1992 aftalte at etablere Den Økonomiske og 
Monetære Union (ØMU). 

ØKONOMISK OG MONETÆRT SAMARBEJDE 

Formålet med at oprette en monetære union vil som oftest være at lette handel og be-
vægelighed indenfor et afgrænset geografisk område. I EU's tilfælde var det i høj grad 
for at sikre den bedst mulige fleksibilitet og dynamik indenfor Det Indre Marked. 

Der skal dog heller ikke herske nogen tvivl om, at bevægelsen mod en fælles valuta 
samtidig var vigtig som ”… en ny fase i processen hen imod en stadig snævrere union mel-
lem de europæiske folk …” (TEU, 1992 s. Artikel A). Et naturligt næste skridt i den inte-
grationsproces der var igangsat med Kul- og Stålunionen. Derudover ville en vellykket 
etablering af en monetær union også lette en del af de politiske spændinger der var op-
stået, især efter oliekrisen og frem til 1983, som følge af inflation og devalueringspoli-
tik. 

 

Behovet for monetær union begrundes i Delors-rapporten: 

”With full freedom of capital movements and integrated financial mar-
kets incompatible national policies would quickly translate into ex-
change rate tensions and put an undue burden on monetary policy” 
(Delors, et al. s. 11) 

Det slås dermed også fast, at monetær union samtidig nødvendiggør en vis grad af øko-
nomisk samordning: ”The success of the internal market programme hinges to a decisive 
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extent on a much closer coordination of national economic policies …”.(Delors, et al. s. 11) 
Hvilket sammenfattes i: 

”Economic and monetary union in Europe would imply complete free-
dom of movement for persons, goods, services and capital, … would im-
ply a common monetary policy and require a high degree of compati-
bility of economic policies and consistency in a number of other policy 
areas, particularly in the fiscal field.”(Delors, et al. s. 13) 

 

På denne baggrund ønskede man fremover at sikre varig økonomisk vækst ved, med 
Tyskland og dets lavinflationspolitik som tydeligt forbillede, at etablere en økonomiske 
og monetær union, hvor fokus i udtalt grad ville være at sikre en stabil prisudvikling. 
Dette var i god tråd med den gængse filosofi fremført især gennem de monetaristiske 
og nyliberale strømninger, der havde været fremherskende op igennem 1980’erne. 

 

Det var dog ikke alle, der var enige med Delors i, at man kunne have en monetær og 
økonomisk union, hvor staterne stadig bevarede en (væsentlig) del af den politiske 
selvstændighed. Det gjaldt generelt, at ønsket om økonomisk integration kom fra poli-
tisk hold. Nationalbankdirektørerne var mere forbeholdne. Dette udtrykkes mest tyde-
ligt af Karl Blessing, præsident for Bundesbank, da han allerede tidligt i 1960’erne udta-
ler: ”… en fælles valuta og et føderalt centralbanksystem er kun muligt, … når der er skabt 
en føderal stat med et Europæisk Parlament med legal myndighed over alle medlemssta-
ter.” (Hoffmeyer s. 36) 

PENGEPOLITISKE KONSEKVENSER 

Med fælles valuta følger i sagens natur også en fælles pengepolitik. Det betyder, at de 
enkelte lande ikke længere hver især har mulighed for at bruge pengepolitiske instru-
menter i bestræbelserne på at tilpasse økonomien til situationen i netop dét land. 

En centralt fastsat pengepolitik vil nødvendigvis skulle antage en form for ’middelbe-
tragtning’. En sådan gennemsnitsvurdering kan med en vis ret frygtes at favorisere de 
områder, der vægter mest i økonomien – både branchemæssigt, men også regionalt. 
Mindre lande kan derfor frygte, at den valgte politik ikke er hensigtsmæssig for deres 
situation og at deres interesser drukner i hensynet til ’de store’. 

Modsat tilbyder fælles monetær politik også en grad af free rider potentiale for de små 
lande. Særligt hvis der er tale om åbne økonomier, vil de kunne drage uforholdsmæssig 
stor fordel af de tiltag der gøres, og som i vidt omfang finansieres af de store lande. 

Tilsvarende vil små lande også have fordel af at ’ligge i ly’ bag de store økonomiers bre-
de skuldre – især i turbulente perioder. 

 

De pengepolitiske instrumenter en centralbank har mulighed for at benytte sig af er: 

Reservekrav – Centralbanken kan kræve, at en vis del af bankernes balance holdes en-
ten som reserver eller indskydes på en konto hos centralbanken. Ændring af reser-
vekravets størrelse vil påvirke pengemængde ekspansivt eller kontraktivt ved at 
ændre hvor stor en andel af bankens indskud den kan låne ud. 
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Markedsoperationer – Ved at indgå aftaler i markedet om ind- eller udlån kan man 
enten opsuge eller tilføre likviditet til markedet. 

Udlån – Direkte udlån til pengeinstitutterne. 

Renten – Ved at justere på den rente der betales for mellemværender mellem central-
banken og pengeinstitutterne kan man påvirke tilskyndelsen til at placere over-
skydende likviditet i markedet hhv. som indskud hos centralbanken. 

Kreditkontrol – Gennem direkte lovgivning eller retningslinjer kan der sættes grænser 
for de lånevilkår eller mængde der må ydes til den enkelte kunde eller bran-
cher/sektorer. 

Moral Suasion – Centralbanken kan gennem ’overtalelse’ eller pres ad forskellige kana-
ler, søge at påvirke pengeinstitutterne til at forfølge den strategi man ønsker. 

Retningslinjer – Gennem udstikning af retningslinjer for hvorledes der bør drives 
bankforretning, kan centralbanken øve indflydelse på f.eks. bankernes politikker 
for kreditvurdering. 

Valutakurs – Bytteforholdet mellem egen og fremmed valuta kan i systemer, hvor cen-
tralbanken kontrollerer valutabevægelserne, benyttes til at påvirke købekraften i 
forhold til udenlandske varer og give hjemlandets virksomheder en fordel på eks-
portmarkederne. Denne politik vil naturligvis begrænses af centralbankens valuta-
reserver og er typisk ikke anvendelig, hvor der er frie kapitalbevægelser. 

 

Ikke alle instrumenter vil være lige velegnede i liberale økonomier. Indgår man i et 
monetært samarbejde, vil man være yderligere begrænset, idet fri bevægelighed af ka-
pital f.eks. vil gøre det særdeles let for markedsaktørerne at flytte midler fra et sted til 
et andet for at udnytte selv ganske små rentespænd. Krav om ikke at give præference til 
egne virksomheder/banker vil også begrænse muligheden for at rette udlån eller lov-
givning mod lokale aktører.  

SAMORDNET FINANSPOLITIK 

Som nævnt fører indførelsen af en fælles valuta til et behov for at samordne finanspoli-
tikken i deltagerlandene. Dette vil være ud fra et ønske om at få nogenlunde ens kon-
junkturudvikling, så der kan føres en samlet pengepolitik uden at det i for stort omfang 
kommer til at begunstige nogle frem for andre. 

Vigtigst er det dog at sikre, at der ikke i enkelte lande føres en ’uansvarlig’ politik, der 
kan skabe mistillid til holdbarheden i de offentlige budgetter og dermed i yderste kon-
sekvens skabe usikkerhed omkring troværdigheden af den fælles valuta. Også her vil 
der være risiko for en vis free rider problematik, da særligt små lande (økonomier) 
formentlig vil kunne slippe afsted med en højere grad af ’uansvarlighed’, idet konse-
kvenserne vil være mindre set i den store sammenhæng. 

Af disse grunde er det en særlig udfordring at have en økonomisk og monetært union, 
hvis der er tale om en meget heterogen sammensætning af lande. Forskellig størrelser, 
udviklingstrin og branchemæssige sammensætning, vil have betydning for følsomhe-
den overfor generelle konjunkturudsving og andre mere specifikke ydre chok, som ek-
sempelvis ændring i brændstof-/råvarepriser eller renteniveauer - for bare at nævne 
de mest aktuelle eksempler. Kravene til finanspolitikken kan således være meget for-
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skellige og det er derfor en stor udfordring at fastlægge rammer, der både tilbyder den 
nødvendige fleksibilitet men også sikrer tilstrækkelig disciplin til at sikre en bæredyg-
tig udvikling for det samlede fællesskab.  

ETABLERING AF DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION  

Dette afsnit vil beskrive forløbet frem mod etableringen af Den Økonomiske og Monetæ-
re Union (ØMU), herunder vilkårene for optagelse i ØMU’en og overgang til euro, be-
skrevet ved Konvergenskriterierne. Dernæst Vækst- og Stabilitetspagten, der opstiller 
retningslinjerne for ’ansvarlig budgetpolitik’, der pålægges landene i euro-zonen for 
også efter indtrædelsen at sikre en stabil og økonomisk bæredygtig udvikling. Sidst en 
kort beskrivelse af selve euro introduktionen og den efterfølgende optagelse af nye 
lande i ØMU’en. 

MAASTRICHT TRAKTATEN 

Grundlaget for etablering af Den Økonomiske og Monetære Union skabes ved udarbej-
delsen af Traktaten om Den Europæiske Union i Maastricht. Samarbejdet opbygges om-
kring tre søjler, der til sammen understøtter EU – Den Europæiske Union. 

Første søjle indeholder det nye udvidede Europæiske Fællesskab (EF), hvori indgår bl.a. 
Fællesmarkedet samt Den Økonomiske og Monetære Union. Anden søjle er den fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitik og tredje søjle omfatter det fælles politi- og strafferetlige 
samarbejde. 

ØMU’ENS TRE FASER 

Overgangen til Den Økonomiske og Monetære Union blev i Maastricht Traktaten, lige-
som i Delors-rapporten, beskrevet ved tre faser: 

Første fase – Havde til formål at øge den økonomiske integration og konvergens mod 
mere ensartede økonomiske forhold gennem: ”… strengthening of economic and mone-
tary policy coordination within the existing institutional framework.”(Delors, et al. s. 30) 
Dette betød hovedsageligt gennemførsel af Det Indre Marked, herunder kapitalens frie 
bevægelighed over landegrænserne, men også etablering af procedurer for samordning 
af de økonomiske politikker. 

Anden fase - Påbegyndtes i 1994 ved oprettelsen af Det Europæiske Monetære Institut 
(EMI) - forløberen for Den Europæiske Centralbank. På denne måde etableres grundla-
get for den struktur og institutioner, der senere skal virke ved overvågning, analyse og 
til fremme af fælles beslutningstagen i den økonomiske union.(Delors, et al. s. 33) Det 
er i denne fase, at landene der ønsker at skifte til euro som officiel valuta i forbindelse 
med overgangen til ØMU’ens tredje fase, skal demonstrere tilstrækkelig konvergens 
mod den samlede fælles økonomiske udvikling i EU. Dette vurderes baseret på de så-
kaldte Konvergenskriterier (beskrives nedenfor i sektion 0). 

Tidspunktet for overgangen til tredje fase fastsættes i løbet af anden fase på baggrund 
af fremskridtet i retning af økonomisk konvergens. Det besluttes dog, at. 1. januar 1999 
skal være den senest mulige dato for overgangen til tredje fase. 

Tredje fase – Markerer den endelige overgang til Den Økonomiske og Monetære Union. 
Her oprettes Den Europæiske Centralbank (ECB) og ansvaret for pengepolitikken og an-
den relevant beslutningskompetence overdrages fra de nationale institutioner. Delta-
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gerlandenes valutaer fastlåses uigenkaldeligt. Samtidig indføres den fælles valuta – eu-
roen, først som elektronisk valuta (1999) med fast vekselkurs overfor euro-landenes 
valutaer, for så endeligt i 2002 at blive lanceret som fysisk valuta, hvor de nationale va-
lutaer tages ud af cirkulation. 

 

KONVERGENSKRITERIER 

Konvergenskriterierne er det centrale optagelseskriterie for overgangen til ØMU’ens 
tredje fase og dermed indførelse af euroen. Formålet med konvergenskriterierne er at 
sikre en ensartet økonomisk udvikling i landene indenfor den monetære union. Dette 
skal på den ene side sikre at de enkelte lande på forhånd lever op til målsætningen om 
prisstabilitet, og derigennem bl.a. undgå spændinger og evt. devaluering af valutaerne. 
Stabile valutakurser og prisudvikling (dvs. lav inflation) i de enkelte økonomier skulle 
sikre en smidig overgang til euroen og en (tilfredsstillende) homogen økonomiske uni-
on. 

Konvergenskriterierne præciseres i en særskilt protokol: ’Protokol om konvergenskri-
terierne’ som tillæg til Traktaten om Den Europæiske Union og indeholder fire punker, 
der vurderes ved en undersøgelse – enten på medlemsstatens anmodning eller mindst 
hvert andet år. 

Konvergenskriterierne var: 

1. Inflationstakten i det enkelte land må i året op til konvergensvurderingen ikke 
ligge mere end 1,5 procentpoint over gennemsnittet af de tre medlemsstater 
med størst prisstabilitet. 

2. At medlemsstatens finanser var ’bæredygtige’, hvilket i praksis betyder at der 
ikke måtte være en igangværende procedure om uforholdsmæssigt stort under-
skud mod medlemsstaten. 

3. Medlemsstaten skal inden for de forudgående to år have holdt sig indenfor de 
”… normale udsvingsmargener … uden alvorlige spændinger …” i ERM samarbej-
det, og må ikke (på eget initiativ) have devalueret sin valuta. 

4. Renteniveauet på medlemsstatens langfristede statsobligationer må, som et 
gennemsnit over det seneste år før undersøgelsen, ikke have oversteget niveau-
et i de højst tre lande med størst prisstabilitet med mere end 2 procentpoint. 

 

Proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt stort underskud omhandler i det væsent-
ligste, at det offentlige budgetunderskud ikke må overstige 3 % af BNP og at den sam-
lede gæld desuden ikke må overstige 60 %. 

 

Overgangen til ØMU’ens tredje fase endte med at ske til den senest mulige dato – 1. ja-
nuar 1999, og da var det i første omgang uden Grækenland, der på baggrund af util-
strækkelig opfyldelse af konvergenskriterierne ikke kunne optages. Det lykkedes dog 
Grækenland op til indførelsen af den fysiske mønt at opnå godkendelse, således at man 
kunne deltage fuldt ud ved overgangen til euro som gængs betalingsmiddel. 

Vi vil i et senere afsnit (0) komme nærmere ind på, i hvilket omfang landene ved over-
gangen til tredje fase opfyldte de opstillede konvergenskriterier og desuden senere give 
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en vurdering af konsekvenserne det har haft for det videre forløb indenfor ØMU-
samarbejdet. 

VÆKST- OG STABILITETSPAGTEN  

Vækst- og Stabilitetspagten blev tilføjet Traktaten om Den Europæiske Union i forbindel-
se med Europarådets møde i Amsterdam i juni 1997. Tilføjelsen var særligt motiveret 
af Tysklands frygt for, at ’letsindig’ finanspolitik i enkelte lande kunne underminere 
prisstabiliteten og inflationsbekæmpelsen i eurozonen som helhed. Man ønskede gen-
nem en tilføjelse at sikre, at den økonomiske ansvarlighed der krævedes op til indførel-
sen af den monetære union - formuleret ved de fire konvergenskriterier, ikke efterføl-
gende ville blive sat over styr, så snart landene var blevet en del af Den Økonomiske og 
Monetære Union. 

I tråd med den liberalistisk/monetaristiske tankegang og grundfundatsen for Den Eu-
ropæiske Centralbank i øvrigt, var det ønsket at opstille enkle og klare retningslinjer, så 
det både var let at vurdere hvorvidt pagten var overholdt, men også så de finansielle 
markeder kunne have en rimelig forventning om, hvordan fællesskabet ville agere 
overfor eventuelle overtrædelser. 

Det blev besluttet, at Vækst- og Stabilitetspagten skulle kræve, at landene også efter 
overgangen til tredje fase (og for senere medlemslande når de blev en del af ØMU’en) 
stadig måtte overholde kravene der omhandlede ’holdbare offentlige budgetter’:  

Vækst- og Stabilitetspagten indeholdt således krav til euro-landene om at: 

1. Landenes samlede offentlige underskud ikke måtte overstige 3 % af BNP 

2. Den offentlige gæld ikke måtte overstige 60 % af BNP. 

 

Første krav baserer sig på grundantagelsen om at en ekspansiv finanspolitik som regel 
vil føre til inflation og dermed være til fare for prisstabiliteten. 

Andet krav sigter mod at undgå vedvarende underskud på de offentlige finanser ved at 
sætte en øvre grænse for den samlede gæld et land må opbygge. Dette dels for at be-
grænse også mindre overskridelser af statsbudgetterne i de situationer, hvor det sker 
konsekvent over en længere årrække, men alligevel ikke i et omfang der fanges af det 
første krav. På den anden side skulle det også virke som en sikkerhed mod at lande 
skulle kunne gældsætte sig så voldsomt at det skulle kunne komme i mere alvorlige 
gældsproblemer og dermed true stabiliteten ikke bare af det enkelte land, men for hele 
euro-zonen. 

Det har været den udbredte opfattelse, at de nøjagtige grænser nok ikke var dybere be-
grundet f.eks. i en nærmere analyse af finanspolitikkens betydning for økonomierne. 
Der var nærmere tale om mere eller mindre arbitrært valgte størrelser (eksempelvis 
var den samlede statsgæld i forhold til bruttonationalproduktet for EU-landene som 
helhed, tæt på netop 60 % i 1992 da Maastricht Traktaten blev 
ratificeret).(Eichengreen s. 8) Ønsket har formentlig i højere grad været at opstille nog-
le retningsgivende størrelser - formentlig i forventning om at individuel budgetdisci-
plin og ’gruppepres’ skulle være tilstrækkeligt til at sikre sunde bæredygtige økonomi-
er i medlemsstaterne. 

Det var allerede tydeligt ved beskrivelsen af procedure i forbindelse med uforholdsmæs-
sigt stort underskud, at det ikke ville være muligt for samtlige lande, fra starten at leve 
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op til Vækst- og Stabilitetspagtens krav angående størrelsen af den offentlige gæld. Der 
blev derfor valgt en formulering, hvor kravet om gældens størrelse kunne overskrides, 
hvis blot: ”… denne procentdel mindskes tilstrækkeligt og nærmer sig referenceværdi-
en med en tilfredsstillende hastighed.”(TEU s. Art. 104 C) 

 

Til kravene knyttedes en procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt stort underskud, 
der skulle igangsættes af Rådet såfremt de af landene indrapporterede nøgletal viste 
overskridelse af de opstillede krav. Selvom pagten i princippet gælder samtlige lande i 
EU er der dog ikke hjemmel til at pålægge sanktioner overfor lande der ikke deltager i 
ØMU’en. 

Overstiger et medlemslands underskud 3 % af BNP iværksættes ’proceduren i forbin-
delse med uforholdsmæssigt store underskud’. Her vil det indledningsvist blive vurderet, 
hvorvidt der jf. traktatens bestemmelser er tale om et uforholdsmæssigt stort under-
skud. Er dette tilfældet skal Kommissionen afgive en udtalelse til Rådet, som så træffer 
afgørelse om, hvorvidt det vurderer, at der er tale om et uforholdsmæssigt stort under-
skud. Rådet vil så henstille til, at landet afhjælper underskuddet indenfor en angiven 
tidsfrist (disse henstillinger offentliggøres kun i fald der ikke bliver fulgt op ”med virk-
ningsfulde foranstaltninger inden for den fastsatte frist”). Efterleves henstillingen ikke, 
kan landet i yderste konsekvens pålægges – først at deponere ”et ikke-rentebærende 
beløb af passende størrelse hos Fællesskabet, indtil det uforholdsmæssigt store underskud 
efter Rådets opfattelse er blevet korrigeret.” , og såfremt dette ikke er tilstrækkeligt, på-
lægge medlemslandet en bod.(TEU, 1992 s. Art. 104 C)  

Ved vurderingen af, om der er tale om uforholdsmæssigt stort underskud tages der dog 
højde for, om landet har været udsat for ’særlige begivenheder udenfor dets kontrol’ 
eller som resultat af et ’voldsomt økonomisk tilbageslag’, forstået som et fald i realt 
BNP på mindst 2 %. 

 

Vækst- og Stabilitetspagten blev kritiseret for at være for rigid og statisk, og ikke i til-
strækkelig grad give finanspolitisk fleksibilitet til at kunne imødegå naturlige konjunk-
turforløb. Ved lavkonjunkturer vil ikke bare de automatiske reguleringsmekanismer, 
som arbejdsløshedsunderstøttelser og udsving i skatteprovenuet, men også nødvendig 
aktiv finanspolitik i form af offentlige investeringer, kunne påvirke de offentlige regn-
skaber i negativ retning og potentielt bringe dem i konflikt med kravet om maksimalt 3 
% underskud. 

Vækst- og Stabilitetspagten blev revideret i 2005 – efter pres fra især Frankrig og Tysk-
land! (Behandles yderligere i afsnit 0) 

INDFØRELSE AF EUROEN 

Der har sandsynligvis været en del anspændte miner i Bruxelles marts 1998. Den sidste 
konvergensrapport inden den, ifølge traktaten, seneste dato for overgangen til 
ØMU’ens tredje fase. Kommissionen skulle på baggrund af EMI’s (senere ECB) Konver-
gensrapport give sin indstilling til Rådet om, hvorvidt konvergenskriterierne var op-
fyldt og om det i så fald gjaldt for samtlige lande. Umiddelbart kan tallene ikke have 
virket alt for opløftende. Ud fra en helt stringent fortolkning af konvergenskriterierne 
var kun Finland, Frankrig og Luxemburg til fulde indenfor de tilladte grænser. Største-
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delen af landene havde gældsposter større end 60 % af BNP, med lande som Belgien, 
Italien og Grækenland som ekstreme eksempler – alle med offentlig gæld på over 100 
% af bruttonationalproduktet! Portugals og Spaniens lange renter var på hhv. 8,6 og 8,7 
%, hvor grænseværdien var 8,2 %. Grækenland trådte frem som et eklatant eksempel 
idet ingen af konvergenskriteriernes grænseværdier var overholdt. 

Alligevel udtrykkes der stor optimisme i konvergensrapporten: 

” Remarkable progress towards the achievement of a high degree of 
sustainable convergence has been made in all Member States since the 
beginning of the second stage of EMU”. 

og der fortsættes: “This progress gathered greater momentum during 1996 and 1997 and 
in the early part of 1998”.  

Alligevel må det have været en særdeles velvillig vurdering der har ligget til grund, med 
flittig henvisning til passagen ”nærmer sig med tilfredsstillende hastighed”, at man har 
kunnet give så mange lande prædikatet ’bestået!’. 

Man skal selvfølgelig heller ikke undervurdere det pres der må have ligget på beslut-
ningstagerne. Mindre end ti år efter den tyske genforening, og i løbet af bare seks år har 
man fået gennemført en traktat, der trods mislykkedes folkeafstemninger og forbehold 
fra engelsk og dansk side, stod til at kunne blive intet mindre end et historisk skridt i 
foreningen af et Europa, der gennem århundreder havde været splittet og plaget af in-
terne stridigheder og krige. Ville man så lade ’mindre’ regnskabsmæssige problemstil-
linger stå i vejen for det? Problemstillinger i forhold til krav som der ikke engang var 
nogen speciel dybereliggende evidens for at skulle være afgørende for stabiliteten af 
den monetære union. Som det udtrykkes i forordet til rapporten: 

” The introduction of the euro confirms the advent of a genuine culture 
of stability in Europe that is essential to the establishment of a stable, 
sound and efficiently managed economic framework.” 

Slutresultatet blev, at man lod projektet køre videre, dog med Grækenland i en vente-
position med mulighed for at rette op på situationen.  

Selvom Grækenland tilsyneladende var inde i en positiv udvikling, var der både sidelø-
bende og efterfølgende kritiske røster, der antydede at ’kvaliteten’ af Grækenlands ind-
beretninger ikke helt var som man kunne ønske dem.(BBC, 2004) 

I konvergensrapporten for 2000 udtales der: 

”Igennem de sidste to år har Grækenland gjort bemærkelsesværdige fremskridt hen imod 
konvergens,…” 

 
Der er dog stadig en løftet pegefinger: 

”Forbedringen i prisstabiliteten hviler på et sundt grundlag, … det vil være nødvendigt at 
fastholde en stram budgetpolitik og sikre fortsat løntilbageholdenhed …” 

 
Måske endda en anelse skepsis: 

”Vurderet ud fra de seneste disponible tal blev underskuddet på statsfinanserne reduceret 
fra 10,2 % af BNP i 1995 til 1,6 % i 1999” 
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Grækenland blev således endeligt optaget i ØMU’en pr. 1. januar 2001 tids nok til at 
kunne være med ved introduktionen af den fysiske mønt i 2002. 

OPTAGELSE AF NYE LANDE 

Efter indførelse af euroen og dermed afskaffelse af de nationale valutaer forsvandt 
selvsagt også ERM-samarbejdet med dets paritetsgitter for de deltagende valutaer. Der-
for oprettedes ved overgangen til tredje fase i 1999 i stedet ERM2-samarbejdet. ERM2 
var en direkte opfølger til ERM, idet centralkurser nu blot defineredes i forhold til eu-
roen i stedet for et større antal bilaterale pariteter. Ved oprettelsen var Danmark ene-
ste medlem, men ERM2 fungerer nu som mellemstationen for nye EU-lande, der her må 
demonstrere deres evne til, som beskrevet i konvergenskriterium nr. 3, at holde sig in-
den for det aftalte udsvingsbånd. Pt. deltager Danmark, Estland, Letland og Litauen i 
ERM2 samarbejdet. Ungarn og Bulgarien har ytret ønske om deltagelse med henblik på 
at overgå til euro så snart det kan lade sig gøre. Sverige derimod har bevidst undgået at 
arbejde mod ØMU medlemskab selvom der formelt set ligger en forpligtelse i Maa-
stricht Traktaten til at arbejde aktivt mod dette mål. 

 

 

FIGUR 2: EU LANDE I OG UDENFOR EUROEN [KILDE: WIKIPEDIA] 

 

11 ÅR MED EUROEN 

Fra euroens indførelse januar 1999 med udstedelse af den fysiske mønt i januar 2002 
til i dag (april 2010), er der gået godt 11 år, hvor vi har oplevet ganske store udsving i 
økonomien. Vi har set IT-boblen oppustes – og briste, vi har set terrorangrebet d. 11. 



26 

september 2001 med efterfølgende finansiel uro og krigene i Afghanistan og Irak. Her-
efter fulgte en periode med svag konjunkturudvikling i store dele af Europa, men også 
en markant bolig-boble i flere lande, der kulminerede i den største økonomiske krise 
siden depressionen i 30’erne - også kendt som ’Finanskrisen’. Vi skal ikke her gå dybere 
ind i de enkelte faser af det første årti i det nye årtusinde, men blot bemærke, at det har 
været en ganske omskiftelig periode, der må siges at have udfordret den unge valuta og 
samarbejdet omkring den. 

I de følgende afsnit vil vi se nærmere på, hvordan pengepolitikken har været ført, både 
indenfor euro-zonen, men også i de ’undtagelseslande’, der indtil videre har valgt at stå 
udenfor ØMU’ens tredje fase. 

ØKONOMISK POLITIK I EURO-ZONEN 

Det centrale omdrejningspunkt for den økonomiske politik i euro-zonen, er ønsket om 
at fastholde prisstabilitet for derved at undgå inflationsspiraler og økonomisk ustabili-
tet. Udadtil flyder euroen frit, hvilket betyder at det er markedet, der bestemmer vek-
selforholdet overfor eksempelvis dollar og yen. 

I den rendyrkede monetaristiske teori satte man lighedstegn mellem vækst i penge-
mængden og inflation i samfundet. Som resultat både af erfaringerne fra stagflationen i 
70’erne og op i 80’erne, men også som følge af fremkomsten af adskillige afledte finan-
sielle instrumenter, er pengemængden på den ene side blevet en væsentlig sværere 
størrelse at kontrollere. Samtidig er der sået tvivl om dens egnetlige betydning for øko-
nomien. I stedet for et fastlagt pengemængdemål søger man i dag i stedet at styre øko-
nomien ved gennem den pengepolitiske rente at påvirke såvel investeringslysten hos 
virksomhederne og privatforbruget i befolkningen – dette med prisstabilitet som over-
ordnet pejlemærke. 

Pengepolitikken i eurozonen koordineres af ECB, men eksekveres af de nationale cen-
tralbanker. 

ECBS PENGEPOLITISKE INSTRUMENTER 

ECB benytter sig af en række instrumenter til at styre ’prisen på penge’ – altså renten. 
Instrumenterne der benyttes til at styre renten er: (ECB, 2008) 

Markedsoperationer – 4 kategorier af markedsoperationer, væsentligst de såkaldte 
primære og langfristede markedsoperationer, der udføres decentralt af de nationale 
centralbanker som auktioner på ind-/udlån med løbetider på hhv. en uge og en 
måned. Udlån sker mod ’passende sikkerhed’ i modparternes (bankernes) aktiver. 
Særligt de primære markedsoperationer benyttes til at signalere renteniveauet til 
markedet. Derudover findes der finjusterende og strukturelle markedsoperationer. 

Stående faciliteter – Indlånsfaciliteten/den marginale udlånsfacilitet benyttes til an-
bringelse/fremskaffelse af nødvendig likviditet på dag-til-dag basis. Der er normalt 
ingen begrænsning på udlån, udover at dette sker mod sikkerhed. De stående facili-
teter sætter typisk niveauet for dag-til-dag renten på pengemarkedet. 

Reservekrav – Gennem individuelt fastsatte reservekrav til kreditinstitutterne kan 
ECB påvirke likviditeten i markedet. Reservekravet opfyldes gennem indskud på 
en reservekravskonto. Opfyldelse af reservekravet vurderes ud fra en gennemsnits-
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beregning. Indskuddet forrentes med samme rente som de primære markedsopera-
tioner. 

Det er karakteristisk, at ECB gennem stor åbenhed om mål og midler sigter mod at op-
nå størst mulig troværdighed omkring sine aktiviteter og derigennem vinde markedets 
tillid. 

PRISSTABILITET 

Som omtalt tidligere er det helt centrale tema for pengepolitikken i euro-zonen, at fast-
holde prisstabilitet. Dette fortolkes i praksis som at holde inflationen, beregnet på bag-
grund af forbrugerpriser, ”under, men tæt på 2 % ”. 

Den store bevågenhed omkring prisstabilitet begrundes i et ønske om gennemsigtighed 
i (reelle) priser og for at undgå at inflationsforventninger fører til en ond spiral af så-
kaldte institutionaliserede pris-lønstigninger, hvor forventninger samt automatiske 
indeksreguleringer fører til ukontrollabel og svært gennemskuelig prisudvikling. At 
man alligevel tolererer en vis inflation skyldes primært, at man ønsker at muliggøre 
mindre pristilpasninger, uden at skulle overskride den psykiske barriere ved en negativ 
(nominel) løn- eller prisudvikling. 

I den lettere kaotiske Figur 3 er afbilledet prisudviklingen for de enkelte eurolande fra 
året før deres respektive optagelse og frem til i dag. Der kan umiddelbart observeres 
følgende: 

1. Der synes ikke at være nogen klar korrelation i prisudviklingen landene imel-
lem. (undtaget dog for årene 2008 og 2009, hvor først den kraftige stigning og 
det efterfølgende fald i energipriserneslår tydeligt igennem. Energi vejer med 
en andel på 9,8 % ganske tungt i forbrugerprisindekset. 

2. Der er ingen lande, der konsekvent holder sig under de 2 %, der defineres som 
’prisstabilitet’. Bedst klarer Tyskland sig, hvis inflation i perioden har sit maks. i 
2,8 %. Finland træder også frem ved i store dele af perioden at holde sig inden-
for målsætningen. For samarbejdet som helhed (euro-15) er den gennemsnitli-
ge inflation for perioden faktisk netop 2,0 %. (se i øvrigt Appendix A). 

3. Der var en særdeles god målopfyldelse i 1998 umiddelbart op til indførelsen af 
den fælles valuta!  
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FIGUR 3: PRISUDVIKLING I EUROLANDENE [DATA: EUROSTAT] 

Det er altså samlet set lykkedes at holde prisudviklingen i euroområdet indenfor de 
ønskede 2 %. Dog er der væsentlige forskelle landene imellem og store variationer fra 
år til år. Idet den overordnede konjunkturstyring sker via den pengepolitiske rente, er 
det selvsagt en udfordring at bestemme det renteniveau der er mest hensigtsmæssigt, 
når landene befinder sig i forskellige konjunkturforløb – eller hvis der af andre årsager 
er væsentlig forskel i den økonomiske situation landene imellem. 

Høje inflationstakter i ’svage’ økonomier vil umiddelbart lede tanken hen på økonomier 
der er ude af kontrol. Det behøver ikke nødvendigvis at være tilfældet, da det i forbin-
delse med indtræden i Det Indre Marked lige så vel kan være udtryk for tilpasning til de 
øvriges niveau. 

BÆREDYGTIGE OFFENTLIGE BUDGETTER 

Ud over målsætningen om prisstabilitet er de enkelte lande i EU forpligtet til at efterle-
ve kravene fastsat i Vækst- og Stabilitetspagten. Ifølge denne må underskuddet på de 
offentlige finanser ikke overstige på 3 % af BNP – med mindre helt særlige omstændig-
heder gør sig gældende. Derudover må statens gæld ikke være større end 60 % af BNP. 

MÅLOPFYLDELSE 

Der har gennem den monetære unions levetid været væsentlige forskelle i, hvor godt 
landene har formået at leve op til kravene opstillet i Vækst- og Stabilitetspagten. I Figur 
4 og Figur 5 nedenfor ses for udvalgte lande, hvordan udviklingen har været i tiden ef-
ter indførelsen af euroen. Det fremgår, at mens flere lande har haft overskud på de of-
fentlige finanser er der også lande der i en lang periode har kørt med underskud. Sær-
ligt Grækenland træder i øjnene, idet der kun i perioden umiddelbart op til euroens 
indførelse er registreret at man levede op til kravet om balance i de offentlige budget-
ter. Grækenland fik som tidligere nævnt ikke adgang til fra starten at deltage i ØMU’en, 
men først fik lov at træde ind i 2001, hvilket dog muliggjorde at man kunne være med 
ved introduktionen af den fysiske mønt 1. januar 2002. 
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Der er efterfølgende blevet sået tvivl om grundlaget for optagelsen, idet der menes de-
cideret at være blevet svindlet med indberetningerne til Eurostat. 

” Katinka Barysch, chief economist at the Centre for European Reform, said the 
announcement would not be a surprise for Brussels insiders.  

‘Quite a few member states did something similar because of the political impera-
tive to join the euro as soon as possible. Greece has just gone a bit further,’ she 
said.”(BBC, 2004) 

 

 

FIGUR 4: OFFENTLIGT OVER-/UNDERSKUD I UDVALGTE LANDE 

Også de to store lande Frankrig og Tyskland har været i konflikt med 3 % grænsen. Til 
forskel fra Grækenland ses det dog, at man begge steder har evnet over en periode at 
forbedre situationen, indtil det, især for Frankrigs vedkommende, går ned ad bakke i 
forbindelse med finanskrisen. Dette dog i langt mindre omfang end de ses i mange an-
dre lande. 

Hvad angår den offentlige gæld, ses det af Figur 5 (og Appendix C), at de fleste lande 
holder sig på en offentlig gæld omkring eller under de 60 % som Vækst- og Stabilitets-
pagten kræver. Dog er der enkelte lande, mest markant Grækenland, Italien og Belgien, 
der har ganske betydelige gældsposter i forhold til BNP. For Belgiens og til en vis grad 
også Italiens vedkommende kan man dog se en faldende tendens fra hhv. 122 og 118 % 
til 90 og 106 % af BNP over perioden fra 1998 til 2009. Grækenland derimod, ligger 
temmelig konstant omkring 100 %. Mange lande har en offentlig gæld i intervallet 40-
70 % af BNP. 

Da såvel målet for balance på de offentlige budgetter og gæld tages i forhold til det sam-
lede bruttonationalprodukt, vil udsving i måltallet være følsomt såvel for parameteren 
man ønsker at vurdere, men også overfor udviklingen i landets BNP. Dette er sandsyn-
ligvis en medvirkende årsag til at ændringerne i forbindelse med den aktuelle krise er 
så store. Det må formodes at både underskud og gæld er vokset, og at dette er sket sam-
tidig med at samfundsøkonomierne er blevet reduceret (i visse tilfælde med adskillige 
procent!). 
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FIGUR 5: OFFENTLIG GÆLD I UDVALGTE LANDE 

PENGEPOLITIK I EU LANDE UDENFOR EUROEN 

Samtlige lande i EU er forpligtet til at efterleve Vækst- og Stabilitetspagten. Dette gælder 
for så vidt også de lande, der står udenfor ØMU’en. Man har som ikke ØMU-land samme 
forpligtelse til indberetning af offentlige regnskaber. Der gennemføres også den samme 
procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt stort underskud, såfremt man vurderes at 
være i konflikt med Vækst- og Stabilitetspagtens kriterer. Der er dog ikke sanktionsmu-
ligheder overfor lande der ikke er fuldgyldige medlemmer af ØMU’en. 

Bortset fra Storbritannien og Danmark, der gennem undtagelser til Maastricht trakta-
ten er fritaget, er EU landene generelt forpligtet til at arbejde hen imod optagelse i 
ØMU’en og dermed indføre euroen. 

FASTKURSLANDE 

En række lande, der endnu ikke selv deltager i ØMU’en, har fra indførelsen af euroen, 
eller ved deres indtrædelse i EU, indgået i et fastkurssamarbejde baseret på euroen. 

Ved overgangen til ØMU’ens 3. fase etableredes ERM2 som en afløser for det hidtidige 
EMS/ERM samarbejde. Som en del af optagelsesproceduren til ØMU’en, kræves det at 
EU landet på tilfredsstillende vis have været en del af ERM2 samarbejdet i mindst to år 
frem til overgangen til euro. Dette har været tilfældet for valutaerne i Grækenland, Slo-
venien, Cypern, Malta og Slovakiet, der alle efter en periode i ERM2 udskiftet deres lo-
kale valuta til fordel for euro som national valuta. 

 

Danmark er i den lidt specielle situation, at selvom der ikke umiddelbart er udsigt til, at 
man vil kunne indtræde i den økonomiske union, så har man alligevel valgt at følge 
fastkurspolitik overfor euroen. Som en del af ERM2 samarbejdet kræves det, at valuta-
en kan holdes indenfor det relativt brede bånd på ± 15 % omkring den aftalte central-
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kurs. Danmark har kke desto mindre forpligtet sig til et noget snævrere bånd på ± 2,25 
% omkring en centralkurs på 7,46038 kroner pr. euro. I praksis holdes kursen dog in-
denfor et endnu mindre interval. 

Fastkurspolitikken har ligget fast og har i høj grad været motiveret af et ønske om at 
minimere kursrisikoen af hensyn til eksporterhvervene. Derudover er der næppe no-
gen tvivl om, at det fra politisk hold har været ønsket, så nøje som overhovedet muligt 
løbende at leve op til kravene for ØMU-medlemskab. Således ville man hurtigt kunne 
indgå fuldgyldigt i samarbejdet, hvis stemningen i befolkningen skulle muliggøre en 
folkeafstemning om afskaffelse om euro-forbeholdet. 

Med en overbevisende udførelse af fastkurspolitikken har man opnået en særdeles høj 
grad af troværdighed omkring kronen. Dette har kunnet ses af rentespændet mellem 
den pengepolitiske rente i Danmark og euro-zonen, der i en lang periode fra 2001 lå 
under 0,4 procentpoint. Først i forbindelse med den meget turbulente periode i efter-
året 2008 kom rentespændet over dette niveau, hvor rentespændet kortvarigt nåede 
op over 1,7 procentpoint, for så igen at vende tilbage til det sædvanlige niveau. Den 
danske rente var i en ganske kort periode i oktober 2008 ligefrem under euro-renten. 

 

Kortvarigt pres mod kronen, f.eks. som det sås under Finanskrisen, kan håndteres med 
intervention, altså støtteopkøb eller -salg af kroner for udenlandsk valuta. Støtteopkøb 
er naturligvis begrænset af valutabeholdningens størrelse, og er derfor ikke velegnet 
ved større ubalancer eller vedvarende pres. Intervention egner sig kun til at udligne 
kortvarige fluktuationer. I oktober 2008 foretoges helt ekstraordinært store interven-
tioner for samlet 64 mia. kr. Disse mere end modsvaredes dog af tilbagekøb i de efter-
følgende måneder. 

Er presset mod kronen af mere varig karakter, må man benytte sig af den pengepoliti-
ske rente til at genoprette balance i valutakursen på det ønskede niveau. Den funda-
mentale mekanisme der gøres brug af er, at man ved at hæve renten tiltrækker kapital, 
som så placeres i landet. Da dette skal ske i danske kroner øges den internationale ef-
terspørgsel og dermed kursen. Modsvarende ses, når renten sænkes for at tilpasse kur-
sen i nedadgående retning. 

Danmark nyder i et vist omfang godt af stabiliteten der skabes af eurozonen. Man kan 
på sin vis sige, at Danmark er free rider i forhold til pengepolitikken, da vi som lille øko-
nomi kan hænge på i ’slipstrømmen’. Prisen for dette betales så i form af det førnævnte 
rentespænd. 

 

Fastlåsningen af en valuta overfor euro betyder, at renten som pengepolitisk instru-
ment reserveres til brug for understøtning af valutakursen. Således afskriver man mu-
ligheden for at bruge renten som instrument til at påvirke den økonomiske aktivitet i 
landet og er henvist til overordnet set at følge det renteniveau der fastsættes af ECB. 
Målsætninger i forhold til arbejdsløshed og konjunkturstyring i øvrigt, må håndteres 
via finans- og strukturpolitik. Det kan være ved gennem skatter og afgifter at stimulere 
det private forbrug, ved egentlig lovregulering eller gennem en mere eller mindre vok-
sende offentlig sektor. 
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FLEXKURSLANDE 

Vi benytter udtrykket flexkurslande om de lande i EU, der ikke målrettet søger mod 
overgang til euroen og derfor ikke via ERM2 samarbejdet har forpligtet sig til at holde 
en fast valutakurs overfor euro. 

Sverige og England fører begge en politik, hvor man lader valutaen flyde i forhold til 
euro. England har som nævnt et forbehold indføjet i Maastricht traktaten (ligesom 
Danmark), der gør at de ikke er forpligtet til at arbejde hen imod overgang til euro. Alli-
gevel har Sverige også valgt at holde sig udenfor fastkurssamarbejdet, hvilket indtil nu  
er blevet tolereret. 

 

Ved at lade sin valuta flyde bevarer man muligheden for at føre en selvstændig penge-
politik, hvor man først og fremmest bevarer renten som instrument til konjunkturju-
stering. Dette sker ved at stimulere den indenlandske efterspørgsel og opsparingskvo-
te. At bevare renten i den pengepolitiske værktøjskasse giver mulighed for at tilpasse 
den mere nøjagtigt til den aktuelle situation i netop dét land, og ikke som det ellers er 
tilfældet, må affinde sig med den ’gennemsnitsbetragtning’ der nødvendigvis må ligge 
til grund for ECBs rentefastsættelse. 

Der er principielt en konflikt i at fastsætte renten lokalt efter eget ønske, idet der for 
alle EU-medlemmer er en forpligtelse til i første række at agere under hensyn til det 
samlede fællesskab. (TEU, 1992 s. Artikel 103) 

Det vil naturligvis være umådelig svært at fastslå i hvilken grad man sætter egne inte-
resser frem for fællesskabets, men det må forventes at man slipper bedre af sted med 
en sådan strategi i en mindre økonomi end hvis der var tale om en af de helt store som 
f.eks. den tyske, hvor selvstændig brug af pengepolitiske instrumenter utvivlsomt vil 
påvirke de øvrige lande. 

En svækkelse af egen valuta overfor andre valutaer vil desuden føre til forbedret kon-
kurrenceevne – både på eksportmarkederne som følge af de reducerede produktions-
omkostninger, men også på hjemmemarkedet i kraft af importvarernes relative fordy-
relse. På den måde har f.eks. de svenske kursfald i forbindelse med Finanskrisen med-
ført en forbedret handelsbalance, og må derfor antages at have modereret det tab af 
arbejdspladser man ellers ville have haft..  

En væsentlig ulempe ved en flydende valutakurs er, at der er usikkerhed om det frem-
tidige bytteforhold overfor andre valutaer. Dette betyder, at udenlandske investorer og 
virksomheder der handler varer, vil have behov for enten at hedge sig mod denne usik-
kerhed eller kræve større margin eller risikopræmie på sine aktiviteter.  

VÆKST- OG STABILITETSPAGTEN 

EFTERLEVELSE AF KRAVENE 

Et antal lande har allerede tidligt i euroens levetid været i konflikt med Vækst- og Stabi-
litetspagtens kriterier. Således blev der tidligt igangsat procedurer om uforholdsmæssigt 
stort underskud, i første omgang for at fastslå om der er en overtrædelse. Enkelte lande 
– især Grækenland, men også Frankrig og Tyskland har i ganske lange perioder ikke 
formået/villet leve op til kravet om balance i statsbudgettet. Særligt graverende har 
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Grækenlands overtrædelser været, med vedvarende underskud og offentlig gæld på 
over 100 % af bruttonationalproduktet. 

Det har dog også været et stort problem, især politisk, at så tunge lande som Tyskland 
og Frankrig ikke har respekteret Vækst- og Stabilitetspagtens krav. Især da pagten kom 
til på tysk foranledning er det beskæmmende når den ikke efterleves. Det har selvsagt 
gjort det svært at håndhæve kravene, og det er da heller ikke set, at medlemslande er 
blevet pålagt sanktioner som følge af deres overtrædelser. 

Landene følte altså ikke en tilstrækkelig tilskyndelse til at føre hvad der blev betegnet 
som ’ansvarlig budgetpolitik’. I lyset af den langstrakte lavkonjunktur, særligt i Tysk-
land i starten af årtusindet, følte man at kravene var for snærende og ikke i tilstrække-
lig grad tillod en aktiv finanspolitik. Pagten havde da også en vis procyklisk effekt, der 
ville betyde, at lande kunne blive tvunget til at forsøge at ’spare sig ud af krisen’, med 
deraf følgende risiko for at forlænge recessionen og måske ligefrem føre til det frygtede 
deflationsscenarie, kendt fra Japan gennem 1990’erne. 

REVISION AF PAGTEN 

Vækst- og Stabilitetspagten var allerede fra ØMU’ens tidlige tid under beskydning. Kri-
tikken gik på, at de meget firkantede krav til de offentlige finanser burde lempes, helt 
smides væk eller tilpasses på en måde, så pagten i højere grad kunne tage højde for 
særlige forhold der måtte gøre sig gældende for det enkelte land. Der skulle således an-
lægges en bredere vurdering inden man pr. automatik skulle igangsætte en procedure 
om uforholdsmæssigt stort underskud. 

Gyldigheden af pagten blev også svækket af, at der ikke umiddelbart var nogen klar be-
grundelse af, hvorfor netop grænsen på 3 % underskud og 60 % gæld var blevet valgt. 

Forud for revisionen havde Komissionen klaget over, at Rådet i flere henseender ikke i 
tilstrækkeligt omfang havde fulgt dets anbefaling i forhold til at: 

”Frankrig ikke havde efterlevet Rådets henstillinger, at Tysklands tiltag 
til at rette op på landets økonomiske situation havde været 
utilstrækkelige og at begge lande skulle pålægges at tage de nødven-
dige skridt til at rette op på deres underskud” 

Rådet havde ikke været i stand til med kvalificeret flertal at vedtage Kommissionens an-
befaling, hvilket førte til at Kommissionen indbragte sagen for EF-Domstolen med hen-
visning til, at Rådet ikke havde levet op til Vækst- og Stabilitetspagtens ’ånd og bogstav’. 

 

Disse relativt dramatiske begivenheder førte frem til, at EU’s finansministre i 2005, 
især som følge af pres fra Frankrig og Tyskland, udarbejdede en revideret udgave af 
Vækst- og Stabilitetspagten. Rådet oplistede fem delformål for revision af Vækst- og Sta-
bilitetspagten:(Europarådet, 2005) [egen oversættelse] 

 At forbedre det økonomiske rationale bag budgetmålsætningerne, for derigen-
nem at øge deres troværdighed og ejerskab. 

 Forbedre de nationale lovgiveres ejerskab til pagten. 

 Bedre sikre, at perioder med vækst over norm udnyttes til budgetmæssig kon-
solidering for dermed at undgå pro-cyklisk politik. 
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 Bedre efterlevelse af Rådets anbefalinger i perioder, hvor den økonomiske ud-
vikling er ringere end tendensen. 

 Sikre overvågning af budgetstilling i forhold til gæld og bæredygtighed den 
nødvendige opmærksomhed. 

 

EU havde udviklet sig til en meget heterogen størrelse, der på daværende tidspunkt 
udgjordes af 25 meget forskellige lande fra Nord-, Syd- og Østeuropa. Landene adskilte 
sig både ved deres økonomiske udviklingstrin, men også ved deres individuelle øko-
nomiske forhold i øvrigt. Derfor besluttede man at tilpasse det oprindelige mål om, at 
der på ’mellemlangt sigt’ skulle være ”tæt på balance eller overskud på budgettet”. Den 
nye formulering gav i højere grad mulighed for at tage højde for landenes individuelle 
forhold. Det skulle desuden sikres, at der i positive konjunkturperioder ville blive af-
draget tilstrækkeligt på den offentlige gæld til at man kunne skabe så stort råderum i 
den offentlige økonomi, at man i en efterfølgende lavkonjunktur blev tvunget til at age-
re procyklisk. 

Målsætningen for ’det mellemlange sigt’ skulle så fastsættes for det enkelte land under 
hensyntagen til dets økonomis karakteristika. Det skulle gøres på en måde så der kunne 
opretholdes ’tilstrækkelig margin’ til den oprindelige 3 % grænse for det offentlige un-
derskud, så den også kunne overholdes i dårlige tider. Dermed blev kravet til lande 
med høj gæld eller lille vækstpotentiale, i konjunkturkorrigerede termer, at der gene-
relt skulle være overskud på de offentlige finanser. For Lande med lille gæld eller stor 
forventet vækst, kunne man acceptere et underskud på 1 %. 

Den langsigtede stabilitet skulle stadig sikres gennem konvergens mod et ’bæredygtigt 
gældsniveau’. Ydermere skulle der ved fastsættelsen af de ’mellemlange målsætninger’ 
også tages højde for såkaldte implicitte forpligtelser, som eksempelvis voksende ’ældre-
byrde’ som følge af den demografiske udvikling. Målsætningerne skulle løbende kunne 
justeres når underliggende forhold retfærdiggjorde det - og i hvert fald hvert fjerde år. 

 

Revisionen af Vækst- og Stabilitetspagten er tydeligvis et opgør med filosofien om de 
meget stringente rammer, der skulle sikre at de var enkle at kontrollere, men som også 
skulle være til at forholde sig til, for såvel menigmand som aktørerne på de finansielle 
markeder. Med de væsentlig mere fleksible retningslinjer fik man godt nok mulighed 
for at tilpasse kriterierne mere individuelt til det enkelte lands forhold, men samtidig – 
hævder kritikere, er der nu også så mange omstændigheder et land kan tage frem i for-
svar for dets budgetstilling, at det reelt vil være umuligt at håndhæve den nye udgave af 
Vækst- og Stabilitetspagten. 

EURO-ODYSSÉEN 

Det har været en farefuld færd. Oprettelsen af ØMU’en var fra starten en dristig og am-
bitiøs plan, der desuden udgjorde en central del af det større EU-projekt. Euroen kom 
godt fra start, men har på det seneste været inde i en voldsom storm, som måske netop 
nu (april 2010) er på sit allerhøjeste. Der er stadig en vis risiko for, at det værste ligger 
forude - det er endnu for tidligt at sige, om andre lande kommer i tilsvarende vanske-
ligheder som dem Grækenlands netop har oplevet, hvor man i den mest bogstavelige 
forstand at har balanceret på fallittens rand. 
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Dette afsnit består af tre dele, hvor vi først vil diskutere ØMU’en som konstruktion og 
komme ind på, hvordan den kan sikre stabilitet i en urolig verden, men også hvilke 
usikkerheder og faremomenter den indeholder. Dernæst kigger vi lidt nærmere på de 
helt konkrete følger vi har set i efterdønningerne fra Finanskrisen – selvfølgelig med 
Grækenland som det mest fremtrædende eksempel. Sidst vil vi diskutere de videre per-
spektiver og udfordringer for Den Økonomiske og Monetære Union og give et bud på, 
hvordan man sikrer den bedst muligt på den videre færd. 

FLYVENDE HOLLÆNDER ELLER SIKKER HAVN? 

Der er ingen tvivl om, at ØMU’en som del af det politiske projekt til stabilisering af Eu-
ropa har været en succes. Med etablering af Det Indre Marked, euroen og udvidelsen af 
EU til at bestå af hele 27 lande, heraf adskillige af de tidligere østlande, har man opnået 
en såvel politisk og økonomisk integration på tværs af hele Europa, som få havde kun-
net forestillet sig for 20 år siden. 

Skeptikere vil sige, at unionsdannelsen var et forceret projekt uden den tilstrækkelige 
folkelige forankring. At den mere bundede i enkelte statsmænds stormagtsdrømme. 
Det er også rigtigt, at ’unionstoget’ ved flere lejligheder er blevet rystet af ’vrangvillige’ 
befolkninger, der har sagt nej til videre ’unionisering’ – senest ved afstemningerne om 
Unonstraktaten i Frankrig og Holland i 2005. 

Når dét er sagt, må man også erkende at euroen som valuta har været en succes. Euro-
en fungerer som fælles valuta i euro-landene og sikrer smidig overførsel af kapital på 
tværs af landegrænserne for såvel virksomheder som forbrugere. Befolkningerne har 
efter en tilvænningsperiode taget valutaen til sig, der f.eks. i stadigt større omfang via 
Internettet handler uden større skelen til, hvilket land butikken er hjemmehørende i. 
Euroen accepteres også i store dele af verden på lige fod med dollars og har også etab-
leret sig som en fuldgyldig reservevaluta på globalt niveau. 

Som frit flydende valuta har euroen naturligvis bevæget sig i takt med de internationale 
pengemarkeder. Der har ikke af den grund været anledning til at mene, at overgangen 
til en fælles valuta har været til skade for befolkningerne i eurozonen. 

Den fælles pengepolitik har dog haft den betydning, at renteniveauet ikke nødvendigvis 
har kunnet fastsættes på det mest hensigtsmæssige niveau i samtlige lande. Det er set, 
at en vis differentiering muligvis kunne have været gavnlig i forhold til at dæmpe visse 
økonomier som f.eks. Spanien, Irland og (Danmark), der har befundet sig i en stærk 
højkonjunktur frem til den finansielle krise. Modsat er der også lande – Frankrig, Tysk-
land, der i perioder kunne have haft gavn af en mere lempelig pengepolitik til at hjælpe 
dem ud af en længere lavvækstperiode. 

DE MANGE SKIBE 

Som nævnt er der indenfor ØMU’en, og i særdeleshed indenfor EU som helhed, store 
forskel mellem de enkelte landes økonomi. Fra dydsmønstre som Luxemburg, der har 
ligget med en offentlig gæld omkring 6 % og generelt overskud på budgetterne til ’klas-
sens slemme dreng’, der helt fra ØMU’ens oprettelse har haft gæld i størrelsesorden 
med landets samlede bruttonationalprodukt og underskud, der kun i 2007 lige netop 
nåede under Vækst- og Stabilitetspagtens krav på 3,0 % - og dét er endda baseret på tal-
lene indberettet til Eurostat, som der efterfølgende er rejst tvivl om validiteten af! 
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Mellem disse eksempler ligger også specielle eksempler som Belgien, der også har en 
meget stor offentlig gæld. I modsætning til Grækenland har man dog budgetter, der er i 
væsentlig bedre balance og som i perioden fra 1998 til 2009 har formået at nedbringe 
gælden fra 122 til 90 % af BNP. 

Irland har som ’vækstkomet’ været i stand til under ØMU-medlemskabet at nedbringe 
sin gæld og holde fornuftige overskud på de offentlige budgetter – indtil krisen ramte. 

 

Når man betragter nationaløkonomiske forhold som gæld og budgetoverskud, og sam-
menligner disse størrelser mellem lande, så er det som oftest for at forsøge at sige no-
get om, hvor solid/holdbar den enkelte økonomi er på længere sigt. En sådan vurdering 
kan naturligvis ikke gøres på overbevisende vis uden også at tage forhold til de under-
liggende forhold, der ligger bag de nævnte størrelser. I forhold til ’bæredygtigheden’ af 
de nationale økonomier er det også nødvendigt at forholde sig til, hvilke omstændighe-
der landet må forvente at befinde sig i på længere sigt. 

Væsentlige faktorer, der kan være af betydning for, hvor robust et lands økonomi er, og 
i hvor høj grad der er behov for at ’polstre’ sig til dårlige tider. er: 

Skattesystem/offentlige overførsler – Skatter, arbejdsløshedsunderstøttelser og an-
dre offentlige ydelser har betydning, både i forhold til, hvor store en andele de ud-
gør af de offentlige budgetter, men også ved at de ofte udvikler sig procyklisk. I 
lande der tilbyder stor social sikring og har høje (indkomst)skatter, vil konjunk-
turudsving ramme særligt hårdt på de offentlige budgetter. 

Demografisk udvikling – I hvor høj grad man må forudse forskydninger i andelen af 
forsørgere i forhold forsørgede i samfundet. Dette hænger i høj grad også sammen 
med graden af pensionsforpligtelser staten har til dens borgere. 

Økonomisk stade – Lande der oplever en kraftig vækst vil ofte have behov for større 
investeringer i f.eks. infrastruktur og (efter)uddanelse. Dette kan betyde væsentli-
ge udgifter på de offentlige budgetter og være (velbegrundet) årsag til offentlig 
gældsætning. For en økonomi i vækst behøver en høj gældsætning i forhold til BNP 
ikke nødvendigvis at være problematisk, idet denne alene i kraft af væksten i øko-
nomien efterhånden vil reduceres i byrde. Som altid gælder der dog, at man som 
minimum må kunne klare sine løbende forpligtelser – også under et økonomiske 
tilbageslag. Dette er en grundlæggende lærdom, som jævnligt glemmes af såvel 
privat, virksomheder og stater i perioder med gunstige konjunkturer. 

Branchefølsomhed – Nogle lande har en meget varieret sammensat økonomi – andre 
baserer sig på et mere snævert antal brancher. En sådan specialisering vil gøre 
landet mere følsomt over konjunkturudsving og andre økonomiske chok. 

Nationale værdier – Aktiver i form af råstofressourcer eller større statsejede virk-
somheder kan også have betydning for den samlede vurdering af et lands økono-
miske stilling. Er der store forekomster af f.eks. olie, der endnu ikke er udnyttet, el-
ler forventer man at kunne indkassere et væsentligt provenu fra salg af offentlige 
virksomheder vil dette selvfølgelig betyde at landet står bedre end gældstallene 
umiddelbart tilsiger. Modsat må man også være opmærksom på, hvis indtægter af 
begrænset varighed danner grundlaget for en væsentlig del af de offentlige finan-
ser. 
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Der er således adskillige faktorer, der har betydning og som regeringerne må tage med 
i betragtning når de planlægger deres økonomiske politik. Med meget stringente og 
simple retningslinjer for, hvordan de offentlige finanser bør se ud, er der en risiko for, 
at lande fristes eller tvinges til at føre en økonomisk politik, der enten er uhensigts-
mæssig eller ikke stemmer overens med det man ønsker politisk.  

DEN FÆLLES VALUTA 

At det ikke er interessant at spekulere mod euroen skyldes helt fundamentalt, at der 
ikke søges opretholdt en bestemt høj eller lav kurs overfor andre valutaer. Der var ved 
lanceringen af euroen en del populær debat om, hvorvidt kursen i forhold til dollaren 
var sat for højt og om den efterfølgende faldende kurs var udtryk for at den unge valuta 
var i krise. Faktum er dog, at ved at have en flydende valutakurs hvor det er markeder-
ne der bestemmer prisen, sætter man sig ud over tidligere tiders skisma, hvor man på 
den ene side forsøgte at vise national styrke ved at have en valuta, der var mere ’værd’ 
end en anden. Samtidig devaluerede man løbende for på den måde at fremme sine eks-
porterhverv. 

Med indførelsen af den fælles valuta har man effektivt sat en stopper for brugen af valu-
takursen som pengepolitisk instrument – både internt, idet der kun er én valuta, men 
også udadtil. Dermed undgås også risikoen for at opbygge en unaturlig spænding, der 
ville kunne udnyttes spekulativt og føre til deciderede angreb på valutaen. 

STABILITETEN AF EURO-KONSTRUKTIONEN 

Centralt i den monetaristiske tankegang står holdningen, at staternes indgriben i øko-
nomien skal være så lille som mulig – og hvis der skal øves indflydelse skal det ske så 
forudsigeligt og transparent som overhovedet muligt. Begrundelsen for denne indstil-
ling er, at man mener indgreb for det første ofte vil være præget af (tilfældige) populæ-
re strømninger og politikernes ’svaghed’ og tendens til, i frygt for ikke at blive genvalgt, 
ikke at altid at gøre de (ubehagelige) tiltag der er nødvendige på langt sigt. Derudover 
mener man, at når man endelig griber ind i økonomien, så sker det ofte på et tidspunkt 
eller en måde, hvor situationen kan have ændret sig inden tiltagene tager effekt og 
dermed ofte ligefrem kan virke procykliske i stedet for anticykliske som det var hensig-
ten. 

Det er denne tankegang der ligger til grund for Vækst- og Stabilitetspagtens krav om 
højst 3 % underskud og max. 60 % offentlig gæld. Derudover fastlægges det, at ECB skal 
arbejde for stabile priser - og at dette gøres gennem pengepolitikken. 

Det afgørende ved denne filosofi er, at man gennem klare veldefinerede målsætninger 
og en angivelse af, hvilke midler man vil benytte sig af til at nå dem, søger at gøre de 
indgreb der eventuelt måtte blive nødvendige, så forudsigelige for markederne som 
muligt, så markedskræfterne kan få lov at virke så uforstyrret som muligt og sikre den 
naturlige ligevægt. 

Helt afgørende er det så, at der hos aktørerne på de finansielle markeder er tillid til, at 
man indenfor fællesskabet har evne og vilje til at efterleve de erklærede principper! 
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Efterlevelse af principperne kræver disciplin af medlemslandene og autoritet fra EU's 
side for om nødvendigt at gennemtvinge den nødvendige budgetdisciplin. Vækst- og 
Stabilitetspagten giver værktøjerne til dette. 

Som skitseret i det foregående kan der være gode grunde til, at man ikke nødvendigvis 
bør låse sig fast på helt specifikke grænser. I hvert fald er det ikke realistisk at udvælge 
et sæt af parametre, der entydigt definerer en ’sund økonomi’ for ethvert land i 
ØMU’en. Der er således en konflikt mellem ønsket om på den ene side at opstille klare 
entydige kriterier, der på den anden side også skal være relevante og sikre at der føres 
dén bæredygtige økonomiske politik, der var grunden til at man ønskede at opstille 
krav i første omgang. 

 

Det vigtigste i de finansielle markeder er tillid. Tillid til at ’varen’ er hvad den udgiver 
sig for at være. Det vil i dette tilfælde sige, at valutaen har den værdi og er så solid som 
man forventer den har. Værdien fastsættes af markederne, men baserer sig på euroen 
også fremover bevarer sin købekraft og at den er værd at besidde som reservevaluta. 
Derfor er prisstabiliteten og de ansvarlige budgetter vigtige for at bevare investorernes 
tro på euroens værdifasthed og dermed bevare dens status som et attraktivt beta-
lingsmiddel. 

Tilliden til euroen svækkes, når der opstår uvished om euro-landenes vilje eller evne til 
at leve op til egne principper. Hvis man ikke er i stand til at stå vagt om de retningslin-
jer, man selv har stillet op som nødvendige for at sikre prisstabilitet, hvordan skal mar-
kedsdeltagerne så kunne have tillid til at man kan opretholde selve prisstabiliteten? 

Det værste scenarie er, hvis det ender med at komme dertil, hvor der opstår så stor 
mistro overfor euroens værdifasthed, at den mister sin status som reservevaluta. Skulle 
der evt. undervejs opstå spekulativt pres mod euroen vil dette naturligvis være ubeha-
geligt, men vil ikke som sådan være en katastrofe (andet end måske for selvfølelsen), 
idet en depreciering af den i forvejen frit flydende euro hovedsageligt blot vil betyde en 
konkurrencemæssig fordel for virksomheder indenfor eurozonen i forhold til resten af 
verden. Lån optaget i andre valutaer vil dog naturligvis i den forbindelse blive tilsva-
rende mere byrdefulde for debitorerne. 

 

Det vil være af afgørende betydning, at det system man vælger til at sikre en sund øko-
nomisk udvikling i eurozonen er troværdigt og effektivt. 

For at være troværdigt kræver det, at landene har den fornødne respekt for systemet til 
at efterleve dets krav. Sker dette ikke af sig selv ved selvjustits – hvilket jo burde være 
tilfældet, da de opstillede retningslinjer bør være lavet så de af landene accepteres som 
hensigtsmæssige og nødvendige – så må der være troværdige måder at sikre deres ef-
terlevelse. Det er her det for alvor bliver svært, for såfremt landene ikke motiveres til-
strækkeligt af henstillinger (og i princippet bøder), så bevæger vi os i retning af en mere 
føderal styring ultimativt med overnational styring af nationale politikker. Dette vil 
kræve yderligere skridt i retning af en politisk union, hvilket sandsynligvis vil vække en 
del forbehold.  

Det dur selvfølgelig heller ikke, hvis store lande som Frankrig og Tyskland tilsynela-
dende har særstilling, og måske endda kan blokere vedtagelse af sanktioner. Reglerne 
må gælde alle – måske især de store lande, der naturligt har den største indvirkning på 
den samlede økonomi. Det i sig selv svækker selvsagt også tilliden til systemet. 



39 

Et effektivt system kræver, at der er sammenhæng mellem midlerne og målene. Det er 
kritisk, at modellen der vælges er konstrueret således, at kravene der stilles er relevan-
te i forhold til det enkelte land. På den måde skulle der også gerne sikres det nødvendi-
ge ejerskab, så landene i egen interesse vil gøre deres yderste for at sikre en langtids-
holdbar økonomisk udvikling. Effektive kriterier vil som minimum tage højde for fakto-
rerne nævnt i 0 

DEN STORE STORM 

For at blive i den lidt maritime terminologi, bruger vi udtrykket ’den store storm’ om 
den verdensomspænde finanskrise, der udviklede sig til en realøkonomiske krise og 
recession, der nåede sit højdepunkt i 2008-2009. 

Det er naturligvis i en krise som denne, at eurosamarbejdet for alvor skal bevise sin 
styrke og værdi ved at være den sikre havn, der yder landene beskyttelse mod de vold-
somme begivenheder der finder sted på de finansielle markeder – en beskyttelse, der 
ikke var til stede ved EMS’ens sammenbrud i 1993. 

FINANSKRISEN – EUROENS ILDDÅB 

Det er naturligvis svært at give et entydigt svar på, om den relative stabilitet der har 
været omkring euroen er resultat af den nye fælles valuta, eller om det helt eller delvist 
også må tilskrives andre faktorer. 

Euroen som sådan har flydt frit gennem hele forløbet. Selvom der undervejs har været 
ganske store udsving i forhold til dollaren ville situationen næppe have været mere 
gunstig for europæerne, hvis man ikke havde haft euroen. Derimod har der i sagens na-
tur ikke været valutaudsving indenfor eurozonen, hvilket oplagt har været en fordel for 
virksomhederne, der ikke har haft valutarisiko indenfor det europæiske marked. Det 
må desuden formodes, at der med euroens status som anerkendt verdensvaluta også i 
vidt omfang indgås aftaler til afregning i euro med handelspartnere udenfor eurozonen. 
Derved er der naturligvis opnået en yderligere fordel i form af mindre valutarisiko. 

Dette står i modsætning til de EU-lande, der ikke fører fastkurspolitik overfor euroen. 
Her tænkes der primært på Storbritannien og Sverige, der begge har set væsentlige de-
precieringer af deres valutaer under krisen. 

 

De væsentligste problemer man har oplevet inden for eurozonen – og for så vidt i EU i 
det hele taget, har i højere grad være af nationaløkonomisk karakter. Idet der i så høj 
grad er blevet lagt vægt på ’holdbare finanser’ kan man på sin vis hævde, at ØMU’en er i 
krise, når det ikke er lykkedes at sikre tilstrækkelig budgetdisciplin i en række lande, til 
at de kunne komme sikkert gennem det godt nok ganske voldsomme konjunkturom-
slag. På den anden side er det ikke euroen som sådan, der har lidt overlast, men om-
dømmet har nok alligevel fået nogle skrammer. 

Det var fra starten tænkt ind i euro-konstruktionen, at centralbanken skulle være uaf-
hængig. Derudover lavede man forbud mod, at fællesskabet skulle kunne komme nødli-
dende medlemsstater til undsætning. Dette i særdeleshed for at undgå den fristelse – 
eller moral hazard til at føre uansvarlig finanspolitik i forventning om at blive reddet 
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hvis/når det går helt galt. Vi vil i næste afsnit komme lidt mere ind på omstændighe-
derne omkring Grækenlands krise. 

 

Når man står i en krise af det omfang vi har set, er der ingen tvivl om, at det har væsent-
lig værdi, at have en samlet enhed, der kan træde ind med overbevisende styrke. Denne 
styrke tilbyder Den Økonomiske og Monetære Union og det er svært at forestille sig, 
hvordan individuelle indbyrdes rivaliserende europæiske stater på tilsvarende vis ville 
have kunnet agere koordineret, hvis man ikke havde haft EU-samarbejdet og ØMU’en. 

At Finanskrisen har ramt hårdt fremgår med al tydelighed af, at der pt. er procedure om 
uforholdsmæssigt stort underskud i gang overfor 20 EU lande, og det endda ifølge den 
nye og mere fleksible udgave af Vækst- og Stabilitetspagten. 

Trods Grækenlandseksemplet må man dog også formode at ØMU’ens konvergenskrav 
og Vækst- og Stabilitetspagten trods alt har fremmet budgetdisciplinen og dermed mod-
standskraften i EU-landene. ØMU’en har selvfølgelig ikke været en nødvendig forud-
sætning for denne disciplin, men det er let at forestille sig at det trods alt har en effekt, 
at ens ’performance’ stilles til skue gennem konvergensrapporter og truslen om proce-
dure om uforholdsmæssigt stort underskud. Der er trods alt større motivation til at op-
retholde budgetdisciplin, når man skal stå skoleret for sine europæiske ministerkolle-
ger, og ikke blot frit kan ’dele penge ud’ til sine vælgere og skubbe gælden videre til sin 
efterfølger, der i øvrigt som oftest vil være af anden politisk observans end en selv. 
Kravene virker dog nok mest disciplinerende på de lande der endnu ikke er med i 
ØMU’en, da de oplever den største konsekvens ved ikke at opfylde betingelserne – ud-
sat optagelse! 

Det må dog også tages med, at de liberaliserede finansielle markeder – om ikke som 
årsag, så nok som forudsætning, har været en medvirkende faktor til at finanskrisen 
kunne skabe så store bølger som den gjorde. Den frie bevægelighed af kapital og inno-
vation af diverse finansielle instrumenter har gjort markederne væsentlig mere ’ustyr-
lige’. Det er prisen for frie markeder, at man slipper utrolige kræfter fri, der, hvis der får 
lov at opbygges ubalancer eller økonomien på anden vis påvirkes af stød, kan generere 
voldsomme lavineeffekter. I mindre, delvist adskilte økonomier havde man en større 
grad af inddæmning og flere muligheder for med pengepolitiske instrumenter at øve 
indflydelse udviklingen. 

GRÆSK SKIBBRUD 

Selvom krisen i Grækenland er kulmineret i den allerseneste tid, er problemerne med 
stor offentlig gæld og vedvarende underskud ikke nye. Som tidligere omtalt kunne 
Grækenland ikke optages i ØMU’en ved overgangen til tredje fase, idet man var i kon-
flikt med samtlige konvergenskriterier! Inflationen var i 1998 5,2 % i forhold til refe-
rencen på 2,7 %, der var procedure om uforholdsmæssigt stort underskud i gang som 
følge af et underskud på 13,8 % i 1993, der dog var bragt ned til 4 %. Gælden var på 
108,7 % af BNP og den lange rente havde været 9,8 %, hvor 7,8 % var maksimum. 
Drachmen havde ikke været med i ERM-samarbejdet i den forudgående 2-års periode 
og der havde desuden væres situationer, hvor den havde været under pres ud over det 
acceptable.(European Commission, 1998 s. 37) 

Det var altså ikke en sund økonomi. Da der to år senere på ny udarbejdes en konver-
gensrapport, var tallene dog så tilpas meget pænere at man valgte at lade Grækenland 
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træde ind i ØMU’en pr. 1. januar 2002. Som nævnt tidligere er der sået alvorlig tvivl om 
de indberettede data – endda antydet at der kan være foretaget transaktioner for at 
sløre de faktiske tilstande.(Teisen, 2010) Ud over det påberåbte man også ’særlige eks-
traordinære udgifter’ i forbindelse med forberedelserne op til OL i 2004, som medvir-
kende årsag til de store underskud, i forbindelse med de senere procedurer. 

Alligevel kan det måske retfærdiggøres, at det på daværende tidspunkt var en rationel 
disposition at lade Grækenland komme i euro-samarbejdet. I et marked, hvor tryghed 
og (tilsyneladende) stabilitet er altafgørende, var det måske trods alt en chance der var 
værd at tage. Den græske økonomi udgør trods alt en relativt lille del af den samlede 
ØMU. Konsekvenserne selv i tilfælde af et sammenbrud burde i en eller anden forstand 
være til at overkomme, hvis det værste skulle ske. Desuden var Grækenland i en gun-
stig udvikling, og med ganske pæne væksttal burde det have været muligt – havde man 
formået at holde de offentlige budgetter i ro, at forbedre forholdet mellem gæld og BNP, 
selv uden at behøve at afdrage på gælden.  

Når det så alligevel ser ud til at gå galt for Grækenland, må det nok nærmere tilskrives, 
at man i sin iver for at få ØMU’en godt fra start og euroen lanceret uden det prestigetab 
det utvivlsomt ville have været, hvis man ikke lykkedes med en samlet introduktion, 
nok gik lidt på kompromis med de økonomiske principper. 

 

Afdrag på gælden har tydeligvis ikke været højest på den politiske agenda i Athen. Be-
tragter man udviklingen i de offentlige finanser (se Appendix B og Appendix C) er der 
ikke mange formildende omstændigheder. Gælden ligger i hele perioden frem til 2009 i 
omegnen af 100 % af BNP – uden så meget som at vise en tendens i nedadgående ret-
ning. Når det offentlige underskud derudover har ligget i intervallet mellem 2,9 og 7,5 
%, burde det ikke komme bag på nogen, at det var en økonomi med kurs mod afgrun-
dens rand – selv før finanskrisen! 

 

Med finanskrisen som ’den udefra kommende ulykke’, er det ikke svært at forestille sig 
hvad der sker, når konjunkturerne vender. Som så mange andre steder øges udgifterne 
til overførsler – og det samtidig med at skattegrundlaget reduceres. Da en ny regering 
træder til i efteråret 2009 står det klart, at det står endnu værre til med den offentlige 
økonomi end man hidtil havde troet. Lavinen ruller, med vigende tillid og deraf øget 
rente på de obligationer den græske stat kan udstede. Med udsigten til større renteud-
gifter bliver situationen håbløs med endnu større risikopræmier til følge. En klassisk 
historie, der på ingen måde er nyskabende. De førende EU-lande må træde til som len-
der of last resort, for at forhindre at konkurser og nedskrivninger hos Grækenlands 
kreditorer og øget frygt i de finansielle markeder skal starte en ny verdensomspæn-
dende krise.  

 

Eftertanker 
Hvordan fik det så lov til at komme så vidt? Man kan jo undre sig over, at så markante 
overtrædelser blev tolereret. Men hvordan har det været muligt for Grækenland at låne 
så meget når økonomien helt åbenlyst var så uholdbar? 

Filosofien bag liberaliserede markeder baserer sig også på tanken om markedsdisciplin 
som regulerende mekanisme. Nok er der fælles pengepolitik indenfor eurozonen, men 
risikopræmien på græske statsobligationer burde allerede på et langt tidligere tids-
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punkt have nået et niveau, hvor Grækenland af den grund burde have været motiveret 
til at få styr på finanserne – for sin egen skyld. Har investorerne været naive? Forblæn-
dede af at Grækenland var ØMU medlem og at der derfor var styr på økonomien? Eller 
måske rettere havde en forventning (der nu viser sig at være berettiget) om at Græken-
land var ’too big to fail’. Har der været moral hazard på begge sider af bordet, med re-
sten af ØMU-landene som godtroende tilskuere? 

 

Der var også andre lande, der var i konflikt med Vækst- og Stabilitetspagten, men ingen i 
så udtalt grad som Grækenland. Ved revisionen af pagten blev det fremhævet, at der 
blandt landene ikke var det ønskelige ’ejerskab’ i forhold til de opstillede kriterier. Det 
er meget muligt, at landene hver især har betragtet kravet om holdbare budgetter som 
ganske gode som retningsgivere, men alt for restriktive i forhold til praktisk budget-
lægning. 

Denne problemstilling søgte man at forbedre med den reviderede Vækst- og Stabilitets-
pagt, der havde indbygget større fleksibilitet til fortolkning i forhold til den aktuelle 
situation. Her er faren så, at der er så gode muligheder for at retfærdiggøre en given 
overskridelse, at kritikere mener det vil være nærmest umuligt at gennemføre sanktio-
ner overfor et land. Det gør så heller ikke sagen bedre, at store ’gamle’ lande i EU-
sammenhæng, også har haft problemer med at leve op til kravene og at de også har ud-
vist en udpræget uvilje mod at ’rette ind’. Kunne det måske tænkes at man har undladt 
at følge op på ’lille Grækenland’ i frygt for, at turen kom til en selv næste gang? Eller 
sagt på en anden måde. Kunne det tænkes at man ikke fandt det rimeligt at pålægge 
sanktioner overfor Grækenland når andre lande slap fri? Uanset hvad har situationen 
fået lov til at nå til et punkt, hvor man kollektivt har været nødt til at tilbyde lån og ga-
rantier for i alt (pr. 2/5-2010) 110 mia. €, men hvad værre er (for det må formodes at 
Grækenland med tiden får betalt tilbage – med en behørig rente), er nok alligevel de 
ridser ØMU’en har fået i lakken, og så naturligvis de hårde tider den græske befolkning 
må igennem for at få rettet ’skuden’ op. 

 Må dét være en ’huskekage’ til euro-landene! 

DEN VIDERE KURS 

Med de nylige begivenheder i frisk erindring vil der nok i den kommende tid være en 
vis debat om, hvordan man bedst sikrer en sund og holdbar økonomisk udvikling i eu-
rozonen og EU fremover. Forhåbentlig vil man lære især af de seneste uger, at man er 
nødt til at have større disciplin omkring de offentlige finanser. 

Med redningen af Grækenland vil der forhåbentlig blive tilstrækkelig ro på de finansiel-
le markeder til at der ikke er yderligere udsatte lande der kommer under ubærligt pres. 
Portugal og Spanien har været nævnt, men selvom arbejdsløsheden i Spanien nærmer 
sig 20 % og begge lande har alvorlige underskud, er deres gæld af en helt anden stør-
relsesorden end Grækenlands. Ifølge Eurostats opgørelse var Spaniens gæld ved ud-
gangen af 2009 knap 40 % og for Portugals vedkommende 66,3 %. Der er altså her en 
helt anden frihed til på eget initiativ at få løst op på problemerne i de kommende år. Det 
samme gælder for Irland, der også blev særligt hårdt ramt af krisen, men som allerede 
tidligt var igennem en skrap hestekur. 
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Tilbage står EU, med udsigten til at flere af de unge økonomier i Østeuropa i de kom-
mende år vil blive optaget i ØMU’en. Det bliver nødvendigt at overveje alvorligt, hvor-
dan samarbejdet skal tilpasses for at undgå at komme i en tilsvarende situation igen. 

VÆKST- OG STABILITETSPAGTEN 

Vækst- og Stabilitetspagten blev opdateret i 2005 for at gøre kriterierne mere vedkom-
mende og relevante for landene. Det virker relevant at have den større fleksibilitet og 
mulighed for at tilpasse kravene til de konkrete forhold der gør sig gældende for det 
enkelte medlemsland. Omvendt må rammerne heller ikke være så frie, at der bliver tale 
om ’elastik i metermål’. Det må sikres at relevante betragtninger tages med i den lø-
bende vurdering, men samtidig på en måde så man objektivt kan afgøre om der leves 
op til de krav der er opstillet – gerne i samråd med det pågældende land. På den måde 
vil man også fremme også ejerskabet for budgetdisciplinen og ansvaret over for egen 
befolkning. 

Det må så også være sådan, at bliver de opstillede kriterier ikke overholdt, og formår 
det pågældende land ikke på tilfredsstillende vis, indenfor en rimelig tid, at bringe for-
holdene i orden. Så må der også skrides ind, med sanktioner der er passende motive-
rende, uden dog at være direkte skadelige for landets økonomi eller på anden måde 
hindrer et konstruktivt samarbejde mellem landene fremover. 

UDLIGNING MELLEM MEDLEMSSTATER 

Med deltagelsen i en økonomisk union pålægges de enkelte lande/regioner i større el-
ler mindre grad en fælles økonomisk politik. Dette kan potentielt forårsage skævvrid-
ninger internt som følge af forskelle i branchesammensætning og konjunkturfølsom-
hed. Paul Krugman fremhæver, at økonomisk integration, kan føre til regional koncen-
tration af brancher, hvilket fører til at områder kan blive særligt følsomme overfor ydre 
chok og branchespecifikke konjunkturudsving.(Jespersen, 2008 s. 53) 

Da man ikke længere er i stand til selvstændigt at tilpasse pengepolitikken og kun i be-
grænset grad den øvrige økonomiske politik indenfor en økonomisk union, kan det væ-
re nødvendigt at foretage overførsler mellem medlemsstaterne. 

Vi har i forbindelse med den aktuelle krise set, hvordan der er stor forskel på, hvor 
hårdt de enkelte lande er blevet ramt. Dette kan til dels være selvforskyldt, men også i 
lige så høj grad være resultatet af påvirkninger det enkelte land run i ringe grad selv 
har indflydelse på. Forestiller man sig specielt, at beslutninger taget af fællesskabet, el-
ler ydre påvirkninger der gavner et antal af de andre medlemsstater, bliver et bestemt 
land til byrde. Så kan man meget vel hævde at udligning/kompensation vil være på sin 
plads. 

Regional udligning findes allerede i et vist omfang i form af egnsudviklingsstøtte. Det 
har hidtil især været de Sydeuropæiske lande der har nydt godt af dette, men den sene-
re årrække har det i højere grad været de østeuropæiske lande der har taget imod. Med 
den stadigt større integration må behovet for overførsler af den førnævnte type forven-
tes at tiltage. Det er dog yderst tvivlsomt om der vil være politisk opbakning til at indfø-
re disse regimer. Både af ’frygt’ for at risikere at blive netto bidragsyder, men også fordi 
det vil flytte yderligere beslutningskompetence indenfor den økonomiske politik til det 
overstatslige samarbejde. 
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FÆLLES ØKONOMISK POLITIK 

Et mere drastisk skridt ville være decideret at samle den økonomiske politik i EU. Der 
vil så være en samlet økonomisk koordinering og udjævning mellem lande/regioner vil 
administreres fra centralt hold. I yderste konsekvens betyder det, at ansvaret for fi-
nanspolitikken overføres til EU. Det vil være naturlige næste skridt, men de har for-
mentlig lange udsigter taget det aktuelle politiske klima i betragtning. På den anden 
side bevæger man sig lidt i den retning, når man i den kommende tid formentlig vil hø-
re fremført, at man er nødt til at have mere ’hånd i hanke’ med landenes økonomier og 
offentlige finanser. 

SAMMENFATNING 

I tiden fra 2. verdenskrig frem til i dag har Europa undergået en markant transforme-
ring. Det europæiske samarbejde i form af EU har været en helt central faktor i den ud-
vikling, der har ført til omfattende økonomisk og politisk integration og derigennem 
sikret en fredelig udvikling. 

’Det samfundsvidenskabelige laboratorium’ tillader os ikke at efterprøve alt andet lige, 
eller for den sags skyld at sige noget om, hvordan verden ville have set ud, hvis ikke 
man havde indført euroen eller det europæiske samarbejde. Kritikere vil hævde at den 
centralt fastsatte pengepolitik har været en hæmsko for den fortsatte udvikling og be-
kæmpelse af lavkonjunkturen efter IT-boblen. De vil tilmed underbygge dette med do-
kumentation af lavere vækstrater i starten af det nye årtusind. Om dette så med rime-
lighed kan tilskrives euroen, eller om det nærmere er et udtryk for en naturlig neddros-
ling efter en særligt gunstig periode i 1990’erne vil være umulig at afgøre. Derudover 
har virkningen af Tysklands genforening også haft væsentlig indflydelse på økonomier-
ne i store dele af Europa – dette ville formentlig også i vidt omfang have været tilfældet 
ØMU eller ej. 

Det må konkluderes, at euroen - trods megen skepsis, blev lanceret i 1999 hhv. 2002 
for den fysiske mønt, uden at de finansielle markeder af den grund faldt fra hinanden. 
Faktisk var det for nogen en overraskelse, hvor hurtigt de nationale valutaer forsvandt 
ud af handelen på de finansielle markeder.(Barber, et al., 2002) Det er dog en udbredt 
opfattelse, at priserne mange steder steg (markant) som følge af euroen. Holdningen 
kan muligvis skyldes den almindelige forbrugers oplevelse i forbindelse med daglige, 
mindre indkøb, hvor anvendelsen af ’praktiske’ beløb kan have ført til en tendens til 
overvejende at afrunde opad. Data for den samlede kurv af forbrugergoder (HICP) kan 
ikke dokumentere en generel tendens af denne art. 

Etableringen af Det Indre Marked og senere Den Økonomisk Monetære Union, har med-
ført en øget økonomisk integration indenfor fællesskabet. Sideløbende er samarbejdet 
af flere omgange blevet udvidet til nu at omfatte 27 lande, herunder adskillige lande fra 
den tidligere østblok. Nye lande er, i modsætning til Storbritannien og Danmark, for-
pligtet til på længere sigt at indgå fuldt ud i Den Økonomisk Monetære Union. Dette sker 
gennem en gradvis proces, hvor landene ved overholdelse af fire konvergenskriterier 
beviser, at de kan leve op til målsætningen om finansiel stabilitet og økonomisk ansvar-
lighed. 

Den heterogene sammensætning af lande i EU er naturligvis en stor udfordring i for-
hold til at sikre et smidig samarbejde og ikke alt for dramatiske tilpasninger i særligt de 
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spinkle østeuropæiske økonomier. Selvom en del lande i større eller mindre grad har 
problemer med at holde sig indenfor rammerne udstukket i Vækst- og Stabilitetspagten, 
er det indtil videre kun ganske få tilfælde, hvor afvigelserne er alarmerende. Selvom 
turbulensen omkring Grækenlands økonomiske situation særligt på det seneste har 
været ganske voldsom og tiltrukket sig en del medieopmærksomhed under dramatiske 
overskrifter, synes ØMU’en som konstruktion at være kommet relativt uskadt gennem 
den største finansielle og økonomiske krise siden depressionen i 30’erne. 

Vækst- og Stabilitetspagtens fra starten meget klare og definitive hhv. meget ufleksible 
(afhængigt af øjnene der ser) krav til landenes budgetter, bærer sin tydelige inspiration 
fra monetaristisk teori samt den tyske lavinflationspolitik ført efter 2. verdenskrig. 
Denne er blevet kritiseret for ikke i tilstrækkelig grad at tage hensyn til konjunkturcyk-
ler og særlige (midlertidige) forhold, samt eksempelvis ikke at give landene tilstrække-
lig mulighed for at foretage langsigtede investeringer. Denne kritik førte til en revide-
ring af pagten således, at fortolkningen af, hvornår en overskridelse af grænserne: 3 % 
budgetunderskud og 60 % offentlig gæld, skulle føre til påtale og muligvis indgreb efter 
proceduren om uforholdsmæssigt stort underskud, blev gjort væsentlig mere fleksibel. Så 
meget, at kritikere nu vil mene at det i praksis vil være stort set umuligt at holde nogen 
op på de vedtagne retningslinjer – enten fordi de i sig selv er for vage og i vidt omfang 
åbne for fortolkning, men lige så meget fordi de relativt enkelt vil kunne omgås. Her-
med illustreres dilemmaet mellem at etablere en fuldstændig uafhængig centralbank 
med klare rammer for handlemåde og dermed også stringente krav til den økonomiske 
politik, overfor ønsket om gradvist at kunne justere og optimere på – med risiko for at 
være under pres fra politikeres luner eller populære strømninger. Denne konflikt må 
betragtes som en videreførelse af problemstillingen om vejen frem til økonomisk og 
monetær union skulle ske gennem gradualisme eller ifølge udelelighedsprincippet. 

 

Man kan håbe, at den dramatiske udvikling omkring Grækenlands finansielle situation, 
om ikke andet, fører til en generelt større bevågenhed, og dermed også større vilje og 
forståelse for betydningen af at leve op til grundpræmissen om budgetdisciplin. Risiko-
en for et egentligt sammenbrud af ØMU’en er svær at få øje på, især i lyset af Græken-
lands trods alt beskedne vægt i det samlede økonomiske fællesskab. Der er dog stadig 
en ikke uvæsentlig chance for at øve væsentlig skade på troværdigheden af konstrukti-
onen ØMU’en. Det er derfor af afgørende vigtighed, at man finder en velegnet løsnings-
model til at hjælpe Grækenland gennem den aktuelle krise. Da ECB og EU som helhed er 
udelukket fra at yde støtte til enkeltlande(TEU, 1992 s. Artikel 104), må især de store 
eurolande træde til som lender of last ressort for at forhindre en systematisk krise i at 
udvikle sig. 

Kunsten bliver så efterfølgende på fornuftig måde at følge op på eventuelle overtrædel-
ser af de til den tid eksisterende retningslinjer for budgetdisciplin, så man selv efter en 
redningsaktion undgår moral-hazard og dermed tilskyndelse til fortsat at føre uansvar-
lig økonomisk politik – i Grækenland såvel som andre lande. Dette må sikres ved i vi-
dest muligt omfang at undlade decideret at eftergive gæld, men derimod yde rimelige 
’nødlån’ med en behørig ’strafrente’, men også sikre at befolkningen i tilstrækkelig grad 
kommer til at mærke konsekvenserne af en redningsaktion, så de fremover vil være 
deres ansvar bevidst og fremover være tilstrækkeligt kritiske når de skal vælge deres 
politiske repræsentanter.  
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KONKLUSION 

Der er ingen tvivl om, at samarbejde indenfor rammerne af en økonomisk og monetær 
union har afgørende betydning for hvilken økonomisk politik der kan føres i et land. 
Samtidig er der også væsentlige fordele ved et sådant samarbejde. Samarbejde forplig-
ter og med fællesskabets fordele følger også byrder og afkald på handlefrihed, som man 
er nødt til at tage med. 

I forhold til det europæiske samarbejde skal de største fordele formentlig findes i de 
(sikkerheds)politiske aspekter, hvor EU (naturligvis sammen med NATO-samarbejdet) 
har været en væsentlig årsag til at vi i tiden efter anden verdenskrig har oplevet en af 
de længste perioder i historien uden krig mellem Europæiske lande.1 

  

                                                             

1 Her begås naturligvis en fejl ved ikke at medregne den brutale konflikt i forbindelse 
med opbruddet i det tidligere Jugoslavien.  
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APPENDIX A  - HICP FOR EUROLANDENE 1998-2009 

HICP: Harmonized Index of Consumer Prices. Inflationsmålet, der benyttes af Den Eu-
ropæinske Centralbank (ECB) til vurdering af inflationen/prisudviklingen i euroområ-
det. 

 

geo\time 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

European 

Union 1,3 1,2 1,9 2,2 2,1 2,0 2,0 2,2 2,2 2,3 3,7 1,0 

Euro area 

(16 countries) 1,2 1,2 2,2 2,4 2,3 2,1 2,2 2,2 2,2 2,1 3,3 0,3 

Euro area 

(15 countries) 1,2 1,1 2,2 2,4 2,3 2,1 2,1 2,2 2,2 2,1 3,3 0,3 

Belgium 0,9 1,1 2,7 2,4 1,6 1,5 1,9 2,5 2,3 1,8 4,5 0,0 

Bulgaria 18,7 2,6 10,3 7,4 5,8 2,3 6,1 6,0 7,4 7,6 12,0 2,5 

Czech Republic 9,7 1,8 3,9 4,5 1,4 -0,1 2,6 1,6 2,1 3,0 6,3 0,6 

Denmark 1,3 2,1 2,7 2,3 2,4 2,0 0,9 1,7 1,9 1,7 3,6 1,1 

Germany 0,6 0,6 1,4 1,9 1,4 1,0 1,8 1,9 1,8 2,3 2,8 0,2 

Estonia 8,8 3,1 3,9 5,6 3,6 1,4 3,0 4,1 4,4 6,7 10,6 0,2 

Ireland 2,1 2,5 5,3 4,0 4,7 4,0 2,3 2,2 2,7 2,9 3,1 -1,7 

Greece 4,5 2,1 2,9 3,7 3,9 3,4 3,0 3,5 3,3 3,0 4,2 1,3 

Spain 1,8 2,2 3,5 2,8 3,6 3,1 3,1 3,4 3,6 2,8 4,1 -0,3 

France 0,7 0,6 1,8 1,8 1,9 2,2 2,3 1,9 1,9 1,6 3,2 0,1 

Italy 2,0 1,7 2,6 2,3 2,6 2,8 2,3 2,2 2,2 2,0 3,5 0,8 

Cyprus 2,3 1,1 4,9 2,0 2,8 4,0 1,9 2,0 2,2 2,2 4,4 0,2 

Latvia 4,3 2,1 2,6 2,5 2,0 2,9 6,2 6,9 6,6 10,1 15,3 3,3 

Lithuania 5,4 1,5 1,1 1,6 0,3 -1,1 1,2 2,7 3,8 5,8 11,1 4,2 

Luxembourg 1,0 1,0 3,8 2,4 2,1 2,5 3,2 3,8 3,0 2,7 4,1 0,0 

Hungary 14,2 10,0 10,0 9,1 5,2 4,7 6,8 3,5 4,0 7,9 6,0 4,0 

Malta 3,7 2,3 3,0 2,5 2,6 1,9 2,7 2,5 2,6 0,7 4,7 1,8 

Netherlands 1,8 2,0 2,3 5,1 3,9 2,2 1,4 1,5 1,7 1,6 2,2 1,0 

Austria 0,8 0,5 2,0 2,3 1,7 1,3 2,0 2,1 1,7 2,2 3,2 0,4 

Poland 11,8 7,2 10,1 5,3 1,9 0,7 3,6 2,2 1,3 2,6 4,2 4,0 

Portugal 2,2 2,2 2,8 4,4 3,7 3,3 2,5 2,1 3,0 2,4 2,7 -0,9 

Romania 59,1 45,8 45,7 34,5 22,5 15,3 11,9 9,1 6,6 4,9 7,9 5,6 

Slovenia 7,9 6,1 8,9 8,6 7,5 5,7 3,7 2,5 2,5 3,8 5,5 0,9 

Slovakia 6,7 10,4 12,2 7,2 3,5 8,4 7,5 2,8 4,3 1,9 3,9 0,9 

Finland 1,3 1,3 2,9 2,7 2,0 1,3 0,1 0,8 1,3 1,6 3,9 1,6 

Sweden 1,0 0,5 1,3 2,7 1,9 2,3 1,0 0,8 1,5 1,7 3,3 1,9 

United Kingdom 1,6 1,3 0,8 1,2 1,3 1,4 1,3 2,1 2,3 2,3 3,6 2,2 

[Kilde: Eurostat] 



50 

APPENDIX B  - OFFENTLIG BALANCE, EU LANDE 

geo\time 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

European Union (27 
countries) 

-2,6 -1,9 -1,0 0,6 -1,4 -2,5 -3,1 -2,9 -2,4 -1,4 -0,8 -2,3 

Euro area 

(16 countries) 
-2,7 -2,3 -1,4 0,0 -1,9 -2,6 -3,1 -2,9 -2,5 -1,3 -0,6 -2,0 

Euro area 

(15 countries) 
-2,7 -2,3 -1,4 0,0 -1,8 -2,5 -3,1 -2,9 -2,5 -1,3 -0,6 -2,0 

Belgium -2,3 -0,9 -0,6 0,0 0,4 -0,1 -0,1 -0,3 -2,7 0,3 -0,2 -1,2 

Bulgaria : : 0,2 -0,3 0,6 -0,8 -0,3 1,6 1,9 3,0 0,1 1,8 

Czech Republic -3,8 -5,0 -3,7 -3,7 -5,6 -6,8 -6,6 -3,0 -3,6 -2,6 -0,7 -2,1 

Denmark -0,5 0,1 1,5 2,4 1,5 0,3 0,1 2,0 5,2 5,2 4,5 3,4 

Germany -2,6 -2,2 -1,5 1,3 -2,8 -3,7 -4,0 -3,8 -3,3 -1,6 0,2 0,0 

Estonia 2,2 -0,7 -3,5 -0,2 -0,1 0,3 1,7 1,6 1,6 2,3 2,6 -2,7 

Ireland 1,1 2,4 2,7 4,8 0,9 -0,4 0,4 1,4 1,7 3,0 0,3 -7,2 

Greece : : : -3,7 -4,5 -4,8 -5,6 -7,5 -5,2 -2,9 -3,7 -7,7 

Spain -3,4 -3,2 -1,4 -1,0 -0,6 -0,5 -0,2 -0,3 1,0 2,0 1,9 -4,1 

France -3,3 -2,6 -1,8 -1,5 -1,5 -3,1 -4,1 -3,6 -2,9 -2,3 -2,7 -3,4 

Italy -2,7 -2,8 -1,7 -0,8 -3,1 -2,9 -3,5 -3,5 -4,3 -3,3 -1,5 -2,7 

Cyprus -5,0 -4,1 -4,3 -2,3 -2,2 -4,4 -6,5 -4,1 -2,4 -1,2 3,4 0,9 

Latvia 1,2 0,0 -3,9 -2,8 -2,1 -2,3 -1,6 -1,0 -0,4 -0,5 -0,3 -4,1 

Lithuania -11,9 -3,1 -2,8 -3,2 -3,6 -1,9 -1,3 -1,5 -0,5 -0,4 -1,0 -3,2 

Luxembourg 3,7 3,4 3,4 6,0 6,1 2,1 0,5 -1,1 0,0 1,3 3,7 2,5 

Hungary -5,9 -7,8 -5,4 -3,0 -4,0 -8,9 -7,2 -6,4 -7,9 -9,3 -5,0 -3,8 

Malta -7,7 -9,9 -7,7 -6,2 -6,4 -5,5 -9,9 -4,7 -2,9 -2,6 -2,2 -4,7 

Netherlands -1,2 -0,9 0,4 2,0 -0,2 -2,1 -3,1 -1,7 -0,3 0,5 0,2 0,7 

Austria -1,8 -2,4 -2,3 -1,7 0,0 -0,7 -1,4 -4,4 -1,6 -1,6 -0,6 -0,4 

Poland -4,6 -4,3 -2,3 -3,0 -5,1 -5,0 -6,3 -5,7 -4,1 -3,6 -1,9 -3,6 

Portugal -3,5 -3,4 -2,8 -2,9 -4,3 -2,8 -2,9 -3,4 -6,1 -3,9 -2,6 -2,7 

Romania -4,5 -3,2 -4,4 -4,7 -3,5 -2,0 -1,5 -1,2 -1,2 -2,2 -2,5 -5,5 

Slovenia -2,4 -2,4 -3,0 -3,7 -4,0 -2,5 -2,7 -2,2 -1,4 -1,3 0,0 -1,8 

Slovakia -6,3 -5,3 -7,4 -12,3 -6,5 -8,2 -2,8 -2,4 -2,8 -3,5 -1,9 -2,3 

Finland -1,3 1,6 1,6 6,9 5,0 4,1 2,6 2,4 2,8 4,0 5,2 4,5 

Sweden -1,5 1,1 1,3 3,7 1,6 -1,2 -0,9 0,8 2,3 2,5 3,8 2,5 

United Kingdom -2,2 -0,1 0,9 3,6 0,5 -2,0 -3,3 -3,4 -3,4 -2,7 -2,7 -5,0 

[Kilde: Eurostat]  
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APPENDIX C  - OFFENTLIG GÆLD, EU LANDE 

geo\time 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

European Union (27 
countries) 68,3 66,4 65,8 61,9 61 60,4 61,8 62,2 62,7 61,3 58,7 61,5 

Euro area 

(16 countries) 73,3 72,9 71,7 69,2 68,2 68 69,1 69,5 70,1 68,3 66 69,3 

Euro area 

(15 countries) 73,4 73,1 71,8 69,3 68,3 68,1 69,2 69,6 70,3 68,5 66,2 69,6 

Belgium 122,3 117,4 113,7 107,9 106,6 103,5 98,5 94,2 92,1 88,1 84,2 89,8 

Bulgaria 105,1 79,6 79,3 74,3 67,3 53,6 45,9 37,9 29,2 22,7 18,2 14,1 

Czech Republic 13,1 15 16,4 18,5 24,9 28,2 29,8 30,1 29,7 29,4 29 30 

Denmark 65,2 60,8 57,4 51,5 48,7 48,3 45,8 44,5 37,1 31,3 26,8 33,5 

Germany 59,7 60,3 60,9 59,7 58,8 60,4 63,9 65,7 68 67,6 65 65,9 

Estonia 6,2 5,5 6 5,1 4,8 5,7 5,6 5 4,6 4,5 3,8 4,6 

Ireland 64,3 53,6 48,5 37,8 35,6 32,2 31 29,7 27,6 25 25,1 44,1 

Greece 96,6 94,5 94 103,4 103,7 101,7 97,4 98,6 100 97,1 95,6 99,2 

Spain 66,1 64,1 62,3 59,3 55,5 52,5 48,7 46,2 43 39,6 36,1 39,7 

France 59,2 59,4 58,9 57,3 56,9 58,8 62,9 64,9 66,4 63,7 63,8 67,4 

Italy 118,1 114,9 113,7 109,2 108,8 105,7 104,4 103,8 105,8 106,5 103,5 105,8 

Cyprus 46,7 51,2 51,8 48,7 52,1 64,6 68,9 70,2 69,1 64,6 58,3 48,4 

Latvia 11,1 9,6 12,5 12,3 14 13,5 14,6 14,9 12,4 10,7 9 19,5 

Lithuania 15,6 16,6 22,8 23,7 23,1 22,3 21,1 19,4 18,4 18 16,9 15,6 

Luxembourg 7,4 7,1 6,4 6,2 6,3 6,3 6,1 6,3 6,1 6,6 6,6 13,5 

Hungary 62 59,9 59,8 55 52 55,6 58,4 59,1 61,8 65,6 65,9 72,9 

Malta 48,4 53,4 57,1 55,9 62,1 60,1 69,3 72,1 70,2 63,6 62 63,8 

Netherlands 68,2 65,7 61,1 53,8 50,7 50,5 52 52,4 51,8 47,4 45,5 58,2 

Austria 64,4 64,8 67,2 66,5 67,1 66,5 65,5 64,8 63,9 62,2 59,5 62,6 

Poland 42,9 38,9 39,6 36,8 37,6 42,2 47,1 45,7 47,1 47,7 45 47,2 

Portugal 56,1 52,1 51,4 50,5 52,9 55,6 56,9 58,3 63,6 64,7 63,6 66,3 

Romania 15,2 16,6 21,7 22,5 25,7 24,9 21,5 18,7 15,8 12,4 12,6 13,6 

Slovenia : : : : 26,8 28 27,5 27,2 27 26,7 23,3 22,5 

Slovakia 33,8 34,5 47,9 50,3 48,9 43,4 42,4 41,5 34,2 30,5 29,3 27,7 

Finland 53,8 48,2 45,5 43,8 42,3 41,4 44,4 44,4 41,8 39,3 35,2 34,1 

Sweden 71 69,1 64,8 53,6 54,4 52,6 52,3 51,3 51 45,9 40,5 38 

United Kingdom 49,8 46,7 43,7 41 37,7 37,5 38,7 40,6 42,2 43,2 44,2 52 

[Kilde: Eurostat] 


