
 

 

 

Avdelning, Institution 
 
 

  
Ekonomiska institutionen 
581 83 LINKÖPING 

  

Datum 
2004-09-10 

 
 

Språk 
 

  

Rapporttyp 
 

  

ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
 Examensarbete 

  

ISRN   Nationalekonomi 2004/7    

 
     

  C-uppsats 
X D-uppsats 

  

Serietitel och serienummer 
 

 

ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2004/nek/007/ 

  

 
 

 

Titel 
 

 

Tysklands ekonomiska utveckling och kopplingen till stabilitets- och tillväxtpakten   
 

 

Författare 
 

 

Daniel Bladh 
 

 
 

Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera om och i så fall hur stabilitets- och 
tillväxtpakten har påverkat Tysklands möjligheter till stabilisering av ekonomin genom den 
nationella finanspolitiken. Avgränsningar som gjorts i uppsatsen är bland annat att fokus kommer 
att ligga på Tyskland, samt att den undersökta tidsperioden kommer vara mellan år 1998 och 
vintern 2003. Uppsatsen utgör en typ av fallstudie och den metod som nyttjats i arbetet är av 
kvalitativ karaktär. Förutom skriftliga källor har intervjuer med tyska ledamöter av EU-
parlamentet varit en väsentlig del av det material som ligger till grund för uppsatsen. 
 
Stabilitetspakten som tillkom på tyskt initiativ i mitten av 1990-talet stipulerar regler kring 
underskott i de offentliga finanserna samt ett lands offentliga skuld. Underskott i de offentliga 
finanserna får på kort sikt inte överstiga tre procent och ett lands offentliga skuld får inte överstiga 
ett värde som motsvarar 60 % av landets BNP. Tysklands ekonomi har sedan mitten av 1990-talet 
utvecklats svagt, med låg ekonomisk tillväxt och ett växande antal av arbetslösa. Detta har 
inneburit att landet haft allvarliga problem med att uppfylla de krav som stabilitetspakten ställer. 
 
Vad gäller de kritiska aspekter som kommissionen presenterat torde aspekterna om reducerad 
budgetflexibilitet samt hämmande av offentliga investeringar i till exempel utbildning vara mest 
framträdande. Vad gäller justering av pakten är det angeläget att den görs mer flexibel, även om 
den kritiska frågan är hur flexibilitet skall definieras.  
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Abstract 
The aim of the thesis is to investigate and analyze if and in that case how the stability- and growth 
pact has influenced the German possibilities to stabilize their economy via the national policy of 
finances. Limitations which have been made in the thesis is that focus is Germany, but also that the 
investigated period of time will be between the year 1998 and the winter 2003. The thesis is a kind 
of case study and the method which has been used is of qualitative character. Except the written 
sources, interviews with German Members of the European Parliament have been a main source of 
the material for the thesis. 
 
The stability pact was created after a German initiative in the middle of the 90ies, and stipulates 
rules regarding deficits in the public finances and the public debt. The deficit in the public finances 
may not exceed three percent and the public debt may not exceed a value of 60 percent of a 
country's BNP. The development of the German economy has since the middle of the 90ies been 
weak, with a low economic growth and a growing number of unemployed people. This means that 
the country has had severe difficulties in fulfilling the demands of the pact. 
 
Regarding the critical aspects, which the European commission have presented; the aspects about 
reduction of budget flexibility together with the aspect of the declined level of public investments 
should be the most serious ones. Regarding the adjustment of the pact, it is important that the pact 
is made more flexible, even if the critical question is how flexibility should be defined. 
Keyword 
Stability- and growth pact, Germany, economic policy, critical aspects, reform. 
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1.  Inledning 
I det här kapitlet kommer uppsatsens bakgrund, problemformulering samt syfte och 
frågeställningar att redogöras. Därutöver beskrivs avgränsningar, metod och material samt 
disposition för uppsatsen. 

1.1  Bakgrund 
Den Europeiska Unionen är stadd i ständig förändring. Det samarbete som idag är en realitet 
kontrasterar sig starkt mot den union som den svenska befolkningen tog ställning till i 
folkomröstningen kring EU för snart 10 år sedan. I skrivande stund befinner sig unionen i en 
situation där markanta förändringar vad gäller såväl kvalité som kvantitet är på annalkande. 
Det har bland annat att göra med det förslag till konstitution som medlemsländernas stats- och 
regeringschefer har att diskutera och möjligtvis finna enhällighet kring i regeringskonferensen 
under 2003/04. Men det handlar även givetvis om det faktum att unionen under 2004 kommer 
att omfatta 25 fullvärdiga medlemsländer. 
 
En av de senaste årens absolut tydligaste förändringar i det europeiska samarbetet är 
ikraftträdandet av den Ekonomiska och Monetära Unionen, som bland annat inneburit en 
centralisering av penning- och valutapolitiken till den Europeiska Centralbanken i Frankfurt. 
På ett rent individuellt plan torde EMU även ha inneburit tydliga skillnader i människors liv 
och verkande, då de tidigare nationella valutorna ersatts med den gemensamma valutan euron. 
Ett av de skäl som EMU har legitimeras av är att ett avskaffande av de nationella valutorna 
har i sig inneburit ett avskaffande av handelshinder, som i sig antas vara en förutsättning för 
ett fortsatt fullbordande av den gemensamma inre marknaden i EU.  
 
En sådan utveckling antas i sin tur på sikt medföra ett ökat ekonomisk välstånd för EU: s 
medlemsländer och dess medborgare, vilket torde vara ett relevant villkor för att uppnå stöd 
bland dessa kring den fortsatta ekonomiska och politiska integrationen av det europeiska 
samarbetet. De senaste årens ekonomiska utveckling har i en del avseenden varit labil, och i 
ett meddelande från kommissionen har det bland annat konstaterats att ”Gemensamma 
chocker, oljeprisökningar, terroristattackerna den 11 september och korrigeringen av 
aktiekurserna är faktorer som bidragit till avmattningen i världsekonomin. Dock har även 
inhemska faktorer haft sin betydelse. BNP-tillväxten avtog under året och stannande nästan 
helt av det sista kvartalet 2001”1. 
 
EMU har otvivelaktigt skapat nya villkor för den ekonomiska politiken, med bland annat en 
centralisering av penning- och valutapolitiken, nya restriktioner och möjligheter för 
finanspolitiken samt en ökad betydelse för lönebildningen. Det är möjligt att dessa olika typer 
av den ekonomiska politiken fortfarande bär på en del barnsjukdomar, men deras relativa 
framgång antingen enskilt eller i kombination med varandra till att bidra till en positiv 
ekonomisk utveckling torde vara av avgörande vikt för att Europas medborgare inte skall 
vända sig ifrån det pågående integrationsprojektet.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 KOM (2002) 332 slutlig, s 3. 
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1.2  Problemformulering 
EMU har således inneburit att den penning- och valutapolitik som tidigare ombesörjdes av 
nationella centralbanker nu har centraliserats till ECB, samtidigt som finanspolitiken även 
framledes kommer att bedrivs decentraliserat i de enskilda medlemsländerna. Förändringar 
har dock även förekommit som påverkat villkoren för den nationella finanspolitiken, och det 
är bland annat den som numera bär det huvudsakliga stabiliseringspolitiska ansvaret i 
medlemsländerna. Tidigare låg det ansvaret hos penning- och valutapolitiken. Samtidigt blir 
den nationella finanspolitikens möjlighet för påverkan av den nationella ekonomiska 
situationen förstärkt, då en viss vidtagen åtgärd inte kommer att motverkas av till exempel en 
förändring i räntenivån eller i växelkursen. 
 
Det finns visserligen även intressen som driver på för att även finanspolitiken skall 
centraliseras. De argument som bland annat florerar i den diskussionen är att en centralisering 
av den nationella finanspolitiken är nödvändig för att uppnå en optimal koordinering av den 
ekonomiska politiken i unionen som även inkluderar finanspolitiken, och där olika delar av 
den ekonomiska politiken inte kommer i konflikt med varandra. Det har även talats om att en 
centralisering är nödvändig för möjliggöra uppkomsten av tillräckliga finansiella överföringar 
för motverkandet av regionala obalanser som kan uppkomma vid bedrivandet av en 
gemensam monetär politik.2 
 
Men ännu så länge bedrivs finanspolitiken decentraliserat i de olika medlemsländerna. Det 
innebär dock inte att bedrivandet av den nationella finanspolitiken sker utan begränsningar. 
Som komplement till den ekonomiska och monetära unionen drev framförallt Tyskland kravet 
att det var av avgörande vikt att upprätta ett institutionellt ramverk som försäkrade 
finanspolitisk disciplin när EMU kom att bli en realitet.  
 
I annat fall befarades det att den Europeiska Centralbankens arbete för prisstabilitet skulle 
kunna komma att saboteras, vilket till exempel skulle kunna ta sig uttryck i form av att 
enskilda medlemsländer bedrev en ekonomisk politik som medförde stora offentliga 
underskott. I en situation då ett enskilt medlemsland inte längre kunde drabbas av marknadens 
reaktioner, ansågs konsekvensen kunna bli stigande räntor i hela unionen. I syfte för att bland 
annat undvika den typen av free-rider agerande bland medlemsländerna formaliserades 
stabilitets- och tillväxtpakten (STP). 
 
Pakten innebär bland annat regler som stipulerar hur stora underskott medlemsländerna får ha 
i de offentliga finanserna samt hur hög länders offentliga skuld får vara. Av de senaste årens 
diskussion kring EMU är det troligen ingen annan aspekt än STP som kommit till fråga för 
mest kritik, och bland annat har benämningen från kommissionens ordförande Romani Prodi 
om pakten som såväl dum som rigid kommit att bli nästan övertydligt symboliska.3 Det är 
flera av EMU: s medlemsländer som antingen bryter mot paktens regler eller är i riskzonen 
för att göra det. I en kvartalsöversikt som presenterades av Danmarks nationalbank under 
2003 skriver man till exempel följande; 
 
 De fleste EU-lande har siden pagten trådte i kraft fulgt denne målsætning och gradvist tilpasset 
 deres budgetbalance til pagtens krav. Nogle lande benyttende imidlertid ikke den gunstige 
 konjunktursituation frem til midten av 2001 til en tilstrækkelige konsolidering af de offentlige 
 finanser. Det gälder især Tyskland, Frankrike og Portugal. I løbet av 2002 og begyndelsen af 

                                                           
2 Robson P. (1998), s 63-68.  
3 Bartholdy N & Falkenberg L. (2003), s 95. 
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 2003 blev det klart, at disse 3 lande overskred 3 pct gränsen, for Portugals vedkommende i 2001 
 og for Tyskland och Frankrike i 2002.4 
 
Det medlemsland som under längst tid har brutit mot paktens regler är Tyskland, vars 
ekonomi utgör Europas största. Landet har under flera år överskridit de nivåer som pakten 
anger för såväl underskott i statsbudgeten som den offentliga skuldens storlek, och kommer 
troligen att göra det även för kommande år. Den federala regeringen som bär det huvudsakliga 
ansvaret för landets stabiliseringspolitik har inte agerat i en konsekvent bemärkelse för att 
komma till rätta med de förekommande ekonomiska obalanserna. Det förefaller som det 
existerar en trade-off för landet mellan att antingen söka uppfylla paktens regler eller att 
riskera att drabbas av paktens sanktionsmöjligheter. En sådan eventualitet innebär i sig att 
frågan måste ställas huruvida det är paktens utformning eller landets agerande som skall 
betraktas som irrationellt. 

1.3  Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera om och i så fall hur stabilitets- och 
tillväxtpakten har påverkat Tysklands möjligheter till stabilisering av ekonomin genom den 
nationella finanspolitiken. 
 
Detta har lett fram till följande frågeställningar som uppsatsen kommer att söka besvara: 
- Vad innebär stabilitets- och tillväxtpakten? 
- Hur har Tysklands ekonomi utvecklats?  
- Vad har stabilitets- och tillväxtpakten inneburit för bedrivandet av stabiliseringspolitik i 

Tyskland?  
- Bör stabilitets- och tillväxtpakten justeras utifrån den tyska erfarenheten? 

1.4  Avgränsningar 
En första avgränsning som gjorts i arbetet är valet av land. Orsaken till att uppsatsen kommer 
att fokusera på Tyskland har att göra med att landet haft en problematisk ekonomisk situation 
under flera år och därtill haft tydliga svårigheter med att uppfylla paktens regler.  
 
En vidare avgränsning som gjorts i arbetet med uppsatsen är gällande tiden, där fokus 
kommer att vara från och med 1998 till och med vintern 2003. Orsaken till valet av 1998 är att 
det var från och med då som en del av stabilitetspaktens funktioner kom att börja gälla. Vad 
gäller den senare begränsningen i tid så förefaller det vara som så att möjligheterna till 
tillförlitligt material reduceras ju närmare undersökningsperioden kommer till själva 
undersökningsarbetet.  
 
En annan avgränsning som görs är att fokus kommer att ligga på den federala regeringens 
bedrivande av den ekonomiska politiken, och agerandet i de enskilda delstaterna kommer inte 
direkt att beröras. 

1.5  Metod och material 
Uppsatsen utgör en typ av fallstudie och den metod som nyttjats i arbetet är av kvalitativ 
karaktär. Att uppsatsen utgör en fallstudie bör i sammanhanget förstås som att den syftar åt att 
belysa problematikens djup snarare än bredd samt söker fokusera på relationer och processer 
snarare än definita slutresultat.5 Den kvalitativa metoden har i huvudsak inneburit insamlande 
och bearbetning av material samt intervjuer med ledamöter av EU-parlamentet i Bryssel. 
                                                           
4 Ibid, s 93. 
5 Denscombe, M. (2000), s 43. 



 
4 
 
 
 

 
De skriftliga källorna har utgjorts av främst akademisk litteratur, tidskrifter, information från 
Internet samt rapporter och redogörelser som genererats av EU. En del av det material som 
direkt erhållits ifrån EU är i form av lagstiftningsdokument, vilket inkluderat såväl traktaten 
som den löpande lagstiftningen. Källorna i EG-rätten nyttjas i huvudsak i kapitlet kring 
beskrivningen av stabilitetspakten. 
 
En stor del av det material som används i arbetet med att beskriva den ekonomiska 
utvecklingen i Tyskland har erhållits från det tyska institutet för ekonomisk forskning DIW i 
Berlin, samt den ekonomiska organisationen OECD. Syftet till det urvalet var att komma i 
erhållande av en professionell bedömning av den ekonomiska utvecklingen i Tyskland från 
såväl en inhemsk som en extern part. I uppsatsens fjärde kapitel har även en andel material 
erhållits genom de allmänna ekonomiska riktlinjer som ministerrådet beslutar om samt det 
uppdaterade stabilitetsprogram som Tyskland var år offentliggör. 
 
En central del av erhållande av material för uppsatsens genomförande har uppkommit genom 
intervjuer med tyska EU-parlamentariker som arbetar i parlamentets utskott för ekonomiska 
och monetära frågor. Intervjuerna har bidragit till en specifik information från människor som 
har en god kännedom kring såväl den tyska ekonomiska situationen som den politiska 
diskussionen kring utformningen av STP. För att undvika en politisk dominans från en viss 
politisk kant har intervjuer genomförts med i möjligaste mån ledamöter över det politiska 
spektrumet. Intervjuerna har på ett allmänt plan bidragit med ett djup och en aktualitet som 
hade varit svårt att uppnå på annat sätt.  
 
Intervjuer genomfördes vid tre tillfällen under april månad, och varje intervju tog mellan 45 
minuter och en timme. De personer som intervjuades var Thomas Mann som är ledamot av 
EU-parlamentets konservativa grupp EPP, Bernhard Rapkay som är ledamot av 
socialistgruppen ESP samt Helmuth Markov från vänstergruppen GUE/NGL. I de övriga av 
EU-parlamentets politiska grupper var ingen tysk ledamot verksam i utskottet för ekonomiska 
och monetära frågor. Vid den första kontakten med potentiella intervjuobjekt var en 
prioritering intervjuer med kvinnliga ledamöter. På grund av ett relativt få antal av tyska 
kvinnor i utskottet samt att de som kontaktades tackade nej kunde ingen intervju genomföras 
med kvinnliga ledamöter. 

1.6  Disposition av uppsatsen 
Efter det här inledande kapitlet kommer uppsatsen att ha följande disposition; kapitel två 
består av en redogörelse för paktens uppkomst och innebörd, emedan det tredje kapitlet 
beskriver kritiska aspekter kring genomförandet av STP. Det följande kapitlet redovisar den 
ekonomiska utvecklingen i Tyskland, emedan det femte kapitlet redogör för intervjuerna. 
Därefter följer ett kapitel med analys samt ett med slutsatser och avslutning. Sist i uppsatsen 
redogörs för de referenser som nyttjats i arbetet med uppsatsen, samt bilaga med 
intervjufrågorna. 
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2. Stabilitets- och tillväxtpaktens uppkomst och innebörd 
I det här kapitlet diskuteras varför och på vilket sätt pakten uppkom samt vad den egentligen 
innebär. 

2.1  Det tyska inflytandet 
Konstruktionen av den Ekonomiska och Monetära Unionen och förberedelsearbetet inför 
projektets ikraftträdande var i centrala avseenden påverkade av tysk ekonomisk-politisk 
ideologi och diskussion. Landets möjligheter till påverkan hade bland annat att göra med att 
den tyska valutan betraktades som en stabil hårdvaluta samt den tyska centralbankens starka 
ställning bland de europeiska centralbankerna. Den senare aspekten är relaterad till landets 
historia, där den tyska centralbanken utifrån egna erfarenheter kunde redogöra för de negativa 
effekter som hög inflation kan medföra för ett lands ekonomisk och samhälle. Tysklands 
påverkan av konstruktionen av EMU kom bland annat till uttryck i anammandet av idéer 
kring en stark och självständig centralbank samt prisstabilitet som ett primärt mål för 
centralbankens arbete. Det kan således sägas ha skett en ”successful `Europeanization´ of the 
German monetary-policy model”.6 
 
En av de centrala aktörer som förekom i den tyska diskussionen kring EMU under 1990-talet 
var Theo Waigel som under en period var såväl landets finansminister som ordförande för det 
konservativa partiet CSU. Waigel ansåg att såväl den tidsplan som beslutats kring EMU 
skulle hållas samt att konvergenskraven för kommande medlemsländer skulle respekteras och 
tolkas strikt. I Tyskland agerade Waigel i en komplex politisk och social situation. Waigel 
hade dels att förhålla sig till en stor del av den tyska befolkningen som av känslomässiga skäl 
var motvilliga vad gäller ett avskaffande av den tyska valutan, dels de som kanske 
symboliserades av den tyska centralbanken som på grund av tvivel att konvergenskraven inte 
uppfylldes i en del av de kommande EMU-länderna förordade en uppskjutning av 
ikraftträdandet av EMU.7 
 
För att bland annat skingra en del av den oro som förekom i Tyskland kring EMU kom 
Waigel att under 1995 föreslå en stabilitetspakt som skulle medföra regler för 
medlemsländernas finanspolitiska agerande och procedurer för potentiella sanktioner vid 
överträdelse av de gemensamt överenskomna reglerna. Det antogs bland annat komma att 
innebära medlemsländerna skulle föra en balanserad budgetpolitik över konjunkturcyklerna 
samt skulle ett övervakningsförfarande kring medlemsländernas underskott inrättas. Dessa 
aspekter skulle inte bara gälla tillfälligt fram till ikraftträdandet av EMU, utan däremot bli ett 
permanent komplement till den monetära unionen. Förslaget kom även som reaktion till den 
kritik som förekom kring de existerande konvergensprogrammens svagheter samt 
otydligheten vad finanspolitisk budgetdisciplin egentligen innebar.8 

2.2  Formalisering av pakten 
I artikel 104 i EG-fördraget föreskrivs den budgetdisciplin EU: s medlemsländer hade att följa 
inför EMU: s start samt har att följa efter projektets ikraftträdande. Det handlar bland annat 
om ett klargörande av att den ekonomiska politiken skall betraktas som av gemensamt intresse 
i unionen, samt att medlemsländerna skall undvika allt för stora underskott i de offentliga 
finanserna.9 Bestämmelserna kring budgetdisciplin i fördraget ansågs dock i mitten av 1990-
                                                           
6 Dyson, K. (2000), s 7. 
7 Ibid, s 14-15. 
8 Ibid, s 26-28. 
9 Europeiska Unionens traktatsamling. (1995), s 213-218. 
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talet bland såväl en del av EU: s medlemsländer som institutionerna bestå av viss otydlighet. 
Därav kom förslaget till tydliggörande från Tyskland 1995. 
 
Ett av skälen till inrättandet av pakten var antagandet om att förekomsten av höga underskott i 
de offentliga finanserna samt en hög offentlig skuld i ett eller flera medlemsländer skulle 
medföra inflationstendenser som i sin tur skulle leda till stigande räntor. Eftersom justeringar i 
den nationella växelkursen inte längre är möjlig inom EMU skulle högre inflation och 
stigande räntor medföra hos en eller flera medlemsländer innebära en negativ spillover för 
unionen i sin helhet. En höjning av inflationsnivåerna skulle även i sig kunna försämra EMU-
områdets internationella konkurrenskraft, och den ekonomiska situationen och utvecklingen 
skulle bli allmänt försämrad.10 
 
Ett annat skäl till inrättandet av pakten som kommit att ges all större betydelse de senaste åren 
är den demografiska utvecklingen inom unionen som angivits vara en av EU: s största 
utmaningar på lång sikt. I de europeiska samhällena med allt fler pensionärer och allt färre 
som arbetar anses det vara av betydande vikt att i ett tidigt skede skapa och ackumulera 
resurser som kan bidra till finansiering av den framtida välfärden. Risken är annars att såväl 
den nationella stabiliseringspolitiken som den allmänna välfärden bland unionens 
medlemsländer blir allvarligt försvagade.11 
 
Den diskussion som följde efter det tyska initiativet ledde efter två år fram till antagandet av 
tre rättsakter som tillsammans kan säga konstituera stabilitets- och tillväxtspakten. Vid 
Europeiska Rådets möte i Amsterdam i mitten av juni 1997 antogs en vägledande resolution 
som med adress till medlemsländerna, kommissionen samt rådet beskrev hur pakten skulle 
genomföras och tillämpas. Pakten ansågs bestå av såväl förebyggande som avskräckande 
funktioner, och samtliga berörda parter uppmanades att ”implement the Treaty and the 
Stability and Growth Pact in a strict and timely manner”.12 
 
Månaden därpå antogs på förslag av kommissionen två bindande förordningar av 
finansministrarna i EU: s medlemsländer i Ekofinrådet. Den första förordningen handlar om 
förstärkt övervakning av de offentliga finanserna och samordning av den ekonomiska 
politiken. Den andra innehåller regleringar kring påskyndande och förtydligande av 
förfarande vid allt för stora underskott. 

2.3  Paktens mål och medel 
I förordningen kring övervakningen av de offentliga finanserna tydliggörs målet med pakten 
som sägs vara ”sound government finances as a means of strenghtening the conditions for 
price stability and for strong sustainable growth conducive to employment creation”13. För att 
möjliggöra en sådan utveckling betonas bland annat vikten av ett medellångt mål för de 
offentliga finanserna som är nära balans eller i överskott, som även i sig skall underlätta de 
automatiska stabilisatorernas verkande vid normala konjunktursvängningar. Dessutom 
stipuleras att underskott i statsbudgeten bland enskilda medlemsländer inte får överstiga 3 % 
av värdet av landets BNP samt får offentliga skuldnivåer i enskilda medlemsländer inte 
överstiga 60 % av värdet av landets BNP. I det fall referensvärdena överskrids i ett enskilt 
medlemsland skall en primär strävan vara en reducering av de förekommande ekonomiska 
obalanserna. För att det ekonomiska och monetära samarbetet på sikt skall bli framgångsrikt 
                                                           
10 Södersten, B. (2000), s 407. 
11 Fitoussi, J-P. (2003), s 6. 
12 Ministerrådets generalsekretariat. (1999), s 28.  
13 Ibid, s 31. 
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framhålls även betydelsen av konvergens i betydande ekonomiska faktorer, samt att enskilda 
medlemsländer inte bedriver en finanspolitik som försvårar den Europeiska Centralbankens 
arbete för prisstabilitet.  
 
Orsaker som angivits till antagandet av såväl mål som medel för pakten är bland andra 
följande; 
 
- Sunda offentliga finanser som innebär låga och stabila inflationsförväntningar kommer att 

underlätta den Europeiska Centralbankens arbete. 
- Sunda offentliga finanser kommer även att bidra till låga långsiktiga räntenivåer, vilket 

antas främja privata investeringar. 
- Sunda offentliga finanser antas även kunna bidra till erhållandet av finanspolitiskt 

utrymme som kan hantera de spänningar och störningar som kan uppkomma. 
- Slutligen kan sunda offentliga finanser även bidra till minskade räntekostnader för 

enskilda medlemsstater, vilket innebär att ekonomiska resurser kan allokeras till andra 
ändamål.14 

2.4  Övervakning av medlemsländerna 
I syfte att följa och utvärdera den ekonomiska utveckling som sker nationellt föreskrivs 
medlemsländerna att kontinuerligt presentera stabilitetsprogram för rådet och kommissionen, 
där information som är nödvändig för den regelbundna multilaterala övervakningen skall 
lämnas. I programmet skall bland annat följande information bifogas; 
 
- Den förväntade och faktiska situationen vad gäller de offentliga finanserna samt den 

offentliga skuldens omfattning. 
- De primära villkoren för en förväntad ekonomisk utveckling, med uppgifter för 

utvecklingen av reala variabler som till exempel den nationella sysselsättningen och den 
ekonomiska tillväxten. 

- En beskrivning av de ekonomisk-politiska åtgärder som vidtagits eller som kommer att 
vidtagas i syfte att uppfylla programmets mål. 15 

 
På basis av den information som medlemsländerna presenterar kommer rådet och 
kommissionen att göra en bedömning huruvida det allmänna målet för STP och den 
ekonomiska politiken riskerar att hotas av enskilda nationella situationer och/eller vidtagna 
ekonomisk-politiska åtgärder, vad gäller till exempel underskott i de offentliga finanserna. 
Rådet skall efter rekommendation från kommissionen avge ett yttrande om de specifika 
stabilitetsprogrammen, vilket i praktiken kan komma att innebära en uppmaning till skärpning 
av programmet för ett visst medlemsland. 
 
Reglerna gällande stabilitetsprogrammen har även senare kommit att utvecklas. 1998 
beslutade Ekofin kring en typ av uppförandekod som syftar åt tydliggörande av de villkor som 
skall observeras vid bedömning av ett medlemslands budgetsituation på medellång sikt. Året 
efter uppmanade rådet till en striktare skrivning av programmen samt en mer regelbunden 
uppdatering av desamma. I juni 2001 beslutade rådet kring användningen av data i 
programmen som numera kom att innehålla gemensamma antaganden kring den ekonomiska 
utvecklingen utanför EMU-området.16 

                                                           
14 Allmänna ekonomiska riktlinjer. (1998), s 5. 
15 Ministerrådets generalsekretariat. (1999), s 33-34. 
16 Von Hagen, J. (2002), s 6. 
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2.5  Sanktionering av medlemsland 
Den andra förordningen kring förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid allt alltför 
stora underskott syftar åt att avskräcka de enskilda medlemsländerna från att föra en politik 
som inte skulle anses vara i överensstämmelse med paktens mål, samt en precisering av de 
sanktioner som kan tillämpas om ett medlemsland har för stora underskott. På basis av de 
stabilitetsprogram som de enskilda medlemsländerna kontinuerligt presenterar kan 
kommissionen komma att föreslå rekommendationer för rådet i det fall ett allt för stort 
underskott kan betraktas förekomma i ett eller flera medlemsländer. Rådet skall inom tre 
månader avgöra huruvida det förekommer ett allt för stort underskott eller ej. Om rådet med 
kvalificerad majoritetsomröstning väljer att besluta om en rekommendation så ges den 
berörda staten fyra månader för att vidta effektiva åtgärder en reducering av underskottet. 
 
Om den berörda staten inte väljer att följa rådets rekommendation inom den angivna 
tidsfristen så kan rådet i enlighet med artikel 104c.11 i EG-fördraget inom 10 månader besluta 
om sanktioner. Innebörden av de sanktioner som kan inledas mot ett enskilt medlemsland är 
att en räntelös deposition kommer att krävas, som skall omfatta ”a fixed component equal to 
0.2 % of GDP, and a variable component equal to one tenth of the difference between the 
deficit as a percentage of GDP in the preceding year and the reference value of 3 % of 
GDP”17.  
 
Följande år kommer rådet att göra en ny bedömning kring huruvida det berörda 
medlemslandet vidtagit effektiva åtgärder för att reducera förekommande underskott, och i det 
fall rådet finner att så ej är fallet kan sanktionerna skärpas och det kan beslutas om en 
Tilläggsdeposition som skall ”equal to one tenth of the difference between the deficit as a 
percentage of GDP in the preceding year and the reference value of 3 % of GDP”18. En viss 
deposition för ett berört medlemsland får dock inte överstiga ett värde av 0,5 procent av 
landets BNP.19 
 
De åtgärder som kan vidtagas mot ett land som inte uppfyller paktens krav är gällande 
förutsatt att en viss förekommande situation inte kan betraktas som exceptionell. 
Bedömningen för undantag görs om det skett en reducering av real BNP med mer än 2 %. En 
recession som kännetecknats av ett fall i real BNP mellan 0,75 % och 2 % kan komma att 
betraktas som en exceptionell situation, och kommer upp till Ekofinrådet för diskussion och 
beslut.20 
 
Om underskottet inte åtgärdats inom en period av två år så kan rådet omvandla depositionen 
till böter, och det aktuella bötesbeloppet samt eventuella räntor på depositionen kommer att 
fördelas mellan de deltagande medlemsländer som ej har allt för stora underskott och i 
förhållande till deras andel av den totala BNP för medlemsländerna. Om underskottet dock 
åtgärdats kan rådet välja att upphäva sanktionerna. Den kostnad som medlemslandet då får att 
bära blir frånvaron av ränta från den aktuella depositionen. 
  

                                                           
17 Ministerrådets generalsekretariat. (1999), s 54. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Ibid, s 49. 
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3.  Kritiska aspekter kring genomförandet av pakten 
I det här kapitlet kommer olika bedömningar som gjorts av pakten samt förändringar som 
diskuterats kring den att presenteras. 

3.1  Kommissionens bedömning 
De Europeiska Gemenskapernas kommission är av uppfattningen att STP i stort utgör en 
lämplig ram för en typ av finanspolitik som är såväl i de enskilda medlemsländerna intresse 
som unionen i sin helhet. Kommissionen har dock varit tvungen att medge att 
konsolideringsprocessen av finanspolitiken bland EMU: s medlemsländer har de senaste åren 
varit högt varierande, och att det idag finns flera medlemsländer som har stora problem med 
att uppfylla stabilitetspaktens mål; 
 

Underskottet i Portugal var 4,1 % av BNP 2001 och den 5 november antog rådet ett beslut om 
att det förelåg ett allt för stort underskott. I Tyskland beräknas underskottet för 2002 att bli  
3,8 % och kommissionen har antagit en rapport enligt artikel 104.3 i fördraget om att det 
föreligger en risk för ett allt för stort underskott. Kommissionen har även antagit en 
rekommendation till rådet att skicka en varning till Frankrike med anledning av betydande 
avvikelser från budgetmålen under 2002 och eftersom landets underskott för 2003 är beräknat 
till 2,9 % av BNP, vilket ligger farligt nära referensvärdet på 3 %.21 

 
Dessutom konstateras det att föreligger oroande tendenser kring en del medlemsländer 
offentliga skuldnivåer, där små ökningar har förekommit i flera fall. Mest oroande anses 
ökningarna i Grekland och Italien vara, då dessa länders skuldnivåer tenderar bevaras på höga 
nivåer över 100 % av de respektive ländernas BNP. 
 
I ett annat av kommissionens ekonomiska papper sägs det dock att utformningen av pakten är 
förenad med en del svagheter, men att dessa svagheter mera tenderar att representera de 
spänningar som vanligen uppkommer vid överstatliga arrangemang. Kommissionen säger 
vidare att interna justeringar kring paktens utformning är mer angeläget än en fundamental 
omskrivning.22 
 
I det ekonomiska papperet framför kommissionen sex kritiska aspekter som man identifierat 
vid implementeringen av stabilitetspakten; 
 
1. Pakten reducerar budgetflexibilitet.  
I och med upprättandet av EMU så bär den nationella finanspolitiken det huvudsakliga 
ansvaret för stabiliseringspolitik i ett land, vilket kan medföra att ett medlemsland vid en 
landsspecifik chock och/eller allmänt ekonomisk besvärlig situation kan uppleva en ökning av 
underskotten i de offentliga finanserna utöver det referensvärde som stabilitetspakten tillåter. I 
en sådan situation kan ett land som väljer att söka uppfylla stabilitetspaktens regler tvingas 
bedriva en procyklisk ekonomisk politik som ytterligare förstärker konjunktursvängningen. 
Förhållandet anses kunna försvåra att arbetet inom unionen att uppfylla Lissabon-strategin om 
att EU skall komma att utgöra världens mest dynamiska ekonomiska område år 2010. 
 
2. Pakten verkar asymmetriskt 
Pakten innehåller inga restriktioner för hur den ekonomiska politiken bör bedrivas vid 
ekonomiskt positiva perioder, vilket medför en risk för procyklisk politik som kan leda till 

                                                           
21 KOM (2002) 668 slutlig, s 4. 
22 KOM Economic paper. (2003), s 1-6. 
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överhettning och en belastning för den monetära politiken. Ett sådant agerande kan även bidra 
till svårigheter för medlemslandets ekonomiska politik vid en konjunkturnedgång. 
 
3. Pakten sanktionerar inte politiskt motiverad finanspolitik 
Inför upprättandet av EMU fanns det tydliga risker för ett medlemsland att inte följa 
konvergenskriterierna då det möjligtvis skulle kunna medföra att landet i fråga kanske inte 
skulle tillåtas att bli fullvärdig medlem. Under den nuvarande paktens regler så kan det 
däremot sägas att ”the carrot of entry has been eaten while the stick of exclusion has been 
replaced by the threat of uncertain and delayed sanctions”23. 
 
4. Pakten hämmar offentliga investeringar 
I medlemsländernas arbete med budgetkonsolidering så innebär balans i budgeten att 
ländernas nuvarande utgifter måste täckas av nuvarande inkomster. En sådan ordning kan 
medföra sänkta incitament för att allokera resurser till investeringar vars potentiella fördelar 
möjligtvis inte uppkommer förrän senare. Det kan i praktiken leda till en lägre grad av 
offentliga investeringar i samhället. 
 
5. Pakten bortser från aggregering av den nationella finanspolitik som bedrivs i 
medlemsländerna 
Aggregeringen av medlemsländernas nationella finanspolitik behöver inte medföra en optimal 
politik på den gemensamma nivån, även om de olika länderna bedriver en politik som inte 
strider mot paktens restriktioner. Förhållandet har även att göra med att den monetära 
politiken som bedrivs av ECB och den nationella budgetpolitiken som bedriva av folkvalda 
politiker till viss del agerar utifrån olika mål och begränsningar. Den monetära politiken är 
primärt fokuserade på bevarandet av konstant prisstabilitet, medan den nationella 
budgetpolitiken kan och vanligtvis har bredare hänsynstagande. Det kan således uppkomma 
intressekonflikter mellan olika aktörer av den ekonomiska politiken. 
 
6. Paktens fokus är på kort sikt och den bortser från betydelsen av strukturella 
reformer 
Kritiken innebär bland annat att pakten fokuserar på kort sikt vad gäller till exempel mål för 
budgetunderskott, vilket kan medföra incitament för till exempel kreativ bokföring. Samtidigt 
antas pakten kunna hämma länder att genomföra reformer som kan vara kostsamma på kort 
sikt men där de ekonomiska vinsterna ges på längre sikt.24 

3.2  Andra bedömningar 
Vidare kritiska aspekter kring STP förekommer i en rapport som antogs av det brittiska 
överhuset 2002-03. Rapporten som till viss del berör mer tekniska aspekter diskuterar bland 
annat den politiska trade-off som kan uppkomma i Ekofin i och med att ett medlemsland som 
möjligtvis bryter mot förekommande regler själva är del i den omröstning kring vilket beslut 
som skall tas. Det spekuleras kring att rådet inte har den politiska förmågan att besluta kring 
en varning och/eller en sanktioneringsåtgärd gentemot ett enskilt medlemsland, möjligtvis av 
rädsla för att själv hamna i en likartad situation. En oförmåga i rådet på grund av nationella 
intressen och politiskt förhandlande att vidta åtgärder anses skada stabilitetspaktens 
trovärdighet. 25 
 

                                                           
23 KOM Economic paper. (2003), s 10.  
24 Ibid, s 9-11.   
25 House of Lords. (2002), s 33-34. 
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En annan fråga som diskuteras har att göra med paktens sanktioneringsmöjligheter i form av 
bötesfällande av enskilt medlemsland. Rapporten framför synpunkten att bötesfällande är en 
olämplig sanktioneringsmetod då den vid eventuell praktisering skulle innebära att 
förekommande underskott i ett medlemsland bara ytterligare skulle öka. Fällande av böter 
gentemot ett enskilt medlemsland skulle med andra ord bli kontraproduktivt. En annan aspekt 
som framförs är att det är högst osannolikt att fällande av böter mot ett medlemsland 
verkligen skulle inträffa i praktiken, utan `The fines are really the nuclear option. If any 
country got to the point where the Commission where seriously thinking of imposing fines, 
then the system itself is in danger of breakdown; we would be facing a major political as well 
as an economic crisis”.26 
 
En annan aspekt som allmänt diskuterats kring pakten är att den inte specificerar hur ett 
medlemsland skall söka uppnå budgetbalans, det vill säga den gör ingen skillnad mellan vilka 
utgiftsområden som bör begränsas och/eller vilka investeringar som bör göras. Förhållandet 
har i praktiken kommit att innebära att regeringsmajoriteter som syftar till budgetbalans, men 
som även tar hänsyn till röstmaximeringen har prioriterat reduceringar av de offentliga 
investeringarna framför den offentliga konsumtionen.  
 
Offentliga investeringar bör förstås som utbildning och forskning samt resursallokering till 
den fysiska infrastrukturen. Begränsningar i utgifterna kring dessa verksamheter anses hämma 
ekonomins långsiktiga utveckling på ett mer tydligt än vad begränsningar i den offentliga 
konsumtionen skulle ha gjort. En konsekvens av pakten i situationer med strategiskt beteende 
bland röstmaximerande politiker, som prioriterar aktuella fördelar framför potentiella fördelar 
på längre sikt, är underinvestering som inverkar negativt på ekonomins utvecklingspotential.  
I ett europeiskt perspektiv kan situationen antas vara än mer problematisk med hänsyn till att 
medlemsstaterna har förbundit sig om att söka uppfylla Lissabon-strategin om att unionen 
skall utvecklas till världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska område till 2010.27 

3.3  Kommissionens förslag till förändringar av pakten 
Kommissionen är således av uppfattningen att STP i stort fyller sitt syfte, men utifrån de 
senaste årens diskussion och identifiering av svagheter vid implementeringen av pakten har en 
del justeringar föreslagits. De justeringar som diskuteras anser kommissionen vara 
paretoförbättringar samt att de kan genomföras inom den rådande utformningen. 
Kommissionens förslag till justeringar är följande: 
 
1. Landsspecifika mål vad gäller budgetbalans på medellång sikt 
I syfte att bättre ta tillvara de ekonomiska skillnader som råder mellan olika medlemsländer 
kan målet kring budget i balans på medellång sikt utökas till att omfatta fler dimensioner och 
variera mellan medlemsländerna. Ytterligare dimensioner kan till exempel röra sig om att 
söka ta hänsyn till landets finansiella situation i form av omfattningen av den offentliga 
skulden och/eller en bedömning av den finansiella hållbarheten i de offentliga finanserna i 
förhållande till de förekommande pensionssystemens skyldigheter.  
 
2. Förbättring av öppenheten 
Ökad genomskinlighet vad gäller till exempel medlemsländernas finanspolitiskas syftande åt 
konsolidering kan bidra till en förbättrad bedömning av ländernas situation samt på sikt 
möjligtvis ökad flexibilitet vad gäller implementeringen av reglerna. En ökning av 
genomskinligheten kan uppnås bland annat via tydliggörande av huruvida en åtgärd som 
                                                           
26 House of Lords. (2002), s 35. 
27 De Sousa, H. (2002). 
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vidtagits i ett medlemsland är långsiktigt syftad eller mer av övergående natur. Ett annat 
förslag är att medlemsländerna ytterligare skall bidra med specificerad information vad gäller 
till exempel nationella tillgångar och/eller framtida budgettrender. 
 
3. Agerande vid finanspolitiskt agerande vid positiva ekonomiska perioder 
Ett förslag som diskuterats är att de varningsmekanismer som pakten föreskriver inte bara 
skall gälla vid konjunkturnedgångar, utan även vid ekonomiskt mer positiva perioder då 
avvikelser från de strukturella målen identifierats. Ett relaterat förslag är så kallade rainy-days 
fonder som ”may improve policies in good times. These are reserve funds that would be used 
in times of recession and replenished in upturns”28.  
 
4. Undvikande av en godtycklig implementering av reglerna 
I syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen kring implementeringen av paktens 
sanktioneringsåtgärder samt minimera politiskt kohandlande bör nuvarande beslutsgång 
förändras. I ett första steg bör kommissionen ges möjlighet att besluta kring en första 
rekommendation mot ett medlemsland. I ett andra steg bör rådet på basis av en 
rekommendation som lagts fram av kommissionen besluta kring en andra varning. Slutligen 
bör ett beslut kring inledande av sanktionering av medlemsland beslutas av rådet på basis av 
ett förslag från kommissionen istället för en rekommendation. Skillnaden mot tidigare blir att 
rådet kan välja att avslå förslaget bara med enhällighet till skillnad från den kvalificerade 
majoriteten som krävs om det gäller en rekommendation som kommissionen lagt fram.29 

3.4  Andra förslag till förändringar av pakten 
I tidigare nämnd rapport som antogs av det brittiska överhuset diskuteras även förslag som till 
viss del överensstämmer med de förslag som kommissionen presenterat. Däribland ställer sig 
rapporten positiv till en förstärkning av kommissionens ställning i bemärkelsen att 
kommissionen ges rättigheten att besluta kring en första varning gentemot ett medlemsland. 
Förslaget anses vara i linje med den roll som övervakare som kommissionen redan spelar. 
Vad gäller frågan kring bötesfällande gentemot ett enskilt medlemsland så erkänner rapporten 
de problematiska aspekterna, även om uppfattningen uttrycks att ett avskaffande av 
möjligheten till bötesfällande skulle sända felaktiga signaler till massmedia och marknaderna 
om att budgetdisciplinen inom unionen blir mindre strikt.30 
 
Ett annat förslag som allmänt diskuterats som syftar åt att reducera risken för underinvestering 
är införandet av vad som kallas `Golden Rule of government financing´ och som praktiseras 
kanske främst i en del av USA: s delstater. Innebörden av regeln är att varje ytterligare ökning 
i en förekommande offentlig skuld måste motsvaras av en likartad ökning kring de offentliga 
investeringarna, samtidigt som en sänkning i resursallokeringen till de offentliga 
investeringarna måste motsvaras av en sänkning i den offentliga skulden. Således tillåts inte 
bedrivandet av en politik som innebär en ökning av dagens konsumtion på bekostnad av 
framtidens, varken i form av ökad offentlig skuld eller en minskning i resursallokeringen 
kring de offentliga investeringarna. 31  

4.  Den ekonomiska utvecklingen i Tyskland 
I det här kapitlet beskrivs den ekonomiska utvecklingen i Tyskland från slutet av 1990-talet 
fram till och med slutet av 2003. En period som präglas av såväl återkommande 
                                                           
28 KOM Economic paper. (2003), s 26. 
29 Ibid, s 22-27. 
30 House of Lords. (2002), 34-37. 
31 Dur, R. (1997), s 3ff. 
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förväntningar om en snar ekonomisk återhämtning som fortsatta svårigheter i den tyska 
ekonomin. 

4.1  Oklar ekonomisk utveckling i slutet av 1990-talet  
Den tyska ekonomiska situationen präglades i slutet av 1990-talet av olika tendenser. Det 
fanns faktorer som verkade i en riktning för fortsatt positiv ekonomisk utveckling. Det 
handlar bland annat om den konvergens som skedde kring till exempel ränte- och 
inflationsnivåerna inför ikraftträdandet av EMU, som för Tyskland inneburit låga nivåer. Det 
har därmed stimulerat den ekonomiska aktiviteten. Den låga inflationstakten i landet innebar 
även stigande reala löner, som i sig har positivt påverkat den inhemska konsumtionen.  
De höga arbetslöshetsnivåerna som förekom i landet hade visserligen börjat falla, men de 
förekommande nivåerna bidrog dock till en moderat nominell lönesättning på den tyska 
arbetsmarknaden. Det antas i sig ha bidragit till en stigande sysselsättningsnivå.32  
 
Samtidigt befann sig landet i en världsekonomisk situation där externa risker med direkta 
potentiella effekter för den tyska ekonomin. Inte minst handlade det om de ekonomiska och 
finansiella kriserna i Asien, samt de drastiskt försämrade ekonomiska förhållandena i 
Ryssland och delar av Latinamerika. Kriserna inverkade direkt negativ på den tyska ekonomin 
som är starkt beroende av landets export. En relaterad risk var den depreciering av vissa 
asiatiska länders valutor som följde i de ekonomiska och finansiella krisernas spår, och som 
innebar en förbättring av de asiatiska producenternas internationella konkurrenskraft.  
 
Trots den förekommande riskmiljön så förekom det förhoppningar om en positiv ekonomisk 
utveckling för Tyskland, och det antogs bland annat att ”the situation in the crisis-hit regions 
will not deterioate further, and that in the course of next year a number of countries will 
experience gradual stabilisation. Against this background Europe and the USA are not 
expected to drift inte recession”.33 
 
De finanspolitiska åtagandena i landet under denna period var starkt präglade av arbetet med 
uppfyllandet av de så kallade konvergenskraven och därmed den finanspolitiska 
konsolideringen. En av de åtgärder som vidtogs i syfte att uppnå konsolideringen var att söka 
reducera den relativa andelen av offentliga utgifter som del av BNP. Detta kom konkret bland 
annat att innebära att den tyska regeringen under hösten 1999 presenterade ”an austerity 
package by virtue of which the central government budget is reduced by DM 30 billion in 
2000 and by even higher sums in subsequent years, with the implementation of a sweeting 
range of measures”.34   

4.2  Ekonomisk politik av gemensamt intresse 
I ett led till ökad koordinering till det ekonomisk-politiska bedrivandet i enskilda 
medlemsländer antar Ekofinrådet på rekommendation från kommissionen sedan slutet av 
1990-talet ekonomiska riktlinjer för såväl medlemsländerna som gemenskapen i sin helhet. 
Riktlinjerna består generellt av en beskrivning av den rådande ekonomiska situationen samt 
genomgång kring olika ekonomiska teman som till exempel löneutveckling, behovet av 
strukturreformer, möjligheterna kring uppfyllandet av målet kring prisstabilitet. Riktlinjerna 
har genom åren kommit att bli allt mer specificerade, och har även kommit att omfatta allt 
tydligare landsrelaterade rekommendationer. 
 
                                                           
32 OECD economic survey. (1999), s 45ff. 
33 DIW hösten 1998. 
34 DIW hösten 1999. 
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De ekonomiska riktlinjer som antogs 1998 är givetvis präglade av den då kommande 
tillkomsten av EMU, och en tillfredsställelse över bland annat att de så kallade 
konvergenskriterierna bidragit till en relativt jämn inflationsutveckling bland de enskilda 
medlemsländerna. I övrigt betonas vikten av en ökad förståelse för betydelsen av lönesättning 
samt genomförandet av olika typer av strukturreformer i syfte att främja den ekonomiska 
utvecklingen. De rekommendationer som i huvudsak ges till Tyskland är att även framledes 
verka för en reducering av underskottet i statsbudgeten, bland annat genom att ersättningar 
och finansiella överföringar till hushåll bör skäras ned. Samtidigt betonas vikten av den 
förekommande offentliga skuldnivån fortsätter att sjunka för att så småningom kunna 
understiga referensvärdet på 60 av BNP %.35 
 
De antagna riktlinjerna för nästkommande år konstaterar den framgångsrika födelsen av den 
gemensamma valutan euron den förste januari samma år som en milstolpe i den europeiska 
integrationen. Samtidigt betonas att de utmaningar som den förekommande situationen 
innebär och att ”The durable success of economic and monetary union will demand discipline 
from all policy actors, including the social parters, as well as well-functioning labour, product 
and capital markets, a deepend and adequate coordination of economic policies and a 
continuous and fruitful dialouge between the Council and the ECB”.36  
 
I de aktuella rekommendationerna tydliggörs även innebörden av finanspolitisk konsolidering 
som anges utgöras av följande aspekter; 
 
- Förbättring av förekommande budgetsituation hellre genom neddragningar i utgifterna än 

ökning i skattenivåerna. 
- Justering av förekommande pensions- och hälsosystem för att på sikt kunna hantera den 

finansiella börda som en åldrande befolkning innebär. 
- Motverka den utveckling som sker och som innebär en reducering av de offentliga 

investeringarna. 
- Ökade investeringar i humankapital 
- Sänkning av den generella skattenivån och en ökad effektivitet i de förekommande 

skattesystemen. 
- Bedrivandet av en koordinering av skattepolitiken så att en osund skattekonkurrens inte 

uppkommer på den enskilda marknaden.37 
 
I den landsspecifika rekommendationen till Tyskland resoneras det kring att riskerna för en 
nedgång i den tyska ekonomin kan vara större än en del av de övriga medlemsländerna. Det 
antas bero på att landet är mer känsligt för nedgång i den internationella handeln än andra 
länder. I övrigt liknar rekommendationen föregående års, även om ett starkare fokus 
förekommer kring strukturreformer på produkt, kapital samt arbetsmarknaden.38 
 
I det uppdaterade stabilitetsprogram som det tyska parlamentet antog i slutet av 1999 
tydliggörs det att de ekonomiska utsikterna för de kommande åren är relativt positiva, och det 
sägs bland annat att ”The growth rate of about 2 % in real terms assumed in the medium-term 
projection up to 2003 is roughly one half of a percentage point above average growth in the 
past few years”39. Vad gäller det finanspolitiska bedrivandet betonas vikten av låga underskott 

                                                           
35 Allmänna ekonomiska riktlinjer. (1998), s 22ff. 
36 Allmänna ekonomiska riktlinjer. (1999), s 9. 
37 Ibid, s 20. 
38 Ibid, s 35-36. 
39 Tysklands uppdaterade stabilitetsprogram. (1999), s 7. 
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i de offentliga finanserna samt hög trovärdighet kring den ekonomiska politiken i de enskilda 
medlemsländerna för att möjliggöra en ”conflict-free interaction with monetary and wages 
policies”40. 
 
                     1997              1998             1999             2000             2001             2002             2003 
Real BNP- 
Tillväxt 

1.4 2.0 2.0 2.9 0.8 0.2 0.0 

Inflation 
1.5 0.6 0.6 1.4 1.9 1.3  

Totalt 
antal 
sysselsatta 

-0.2 1.1 1.2 1.8 0.4 -0.6  

Arbetslös-
het 

9.7 9.1 8.4 7.8 7.8 8.6 9.3 

Offentliga  
finanserna 

-2.7 -2.2 -1.5 1.3 -2.8 -3.5  

Offentliga 
skulden 

61.0 60.9 61.2 60.2 59.5 60.8  

4.3  Positiva förhoppningar 
Tendensen för den tyska ekonomiska utvecklingen ansågs allmänt vara positiv, vilket klarast 
kom till uttryck under år 2000. Under detta år fanns det starka förhoppningar om att den 
uppåtgående trend som förväntats i landet i flera år, men som hämmats av olika typer av 
störningar, äntligen skulle komma att bli kraftig och långvarig. Den tyska ekonomiska 
utvecklingen kommer även under år 2000 att uppvisa fler märkbart positiva kännetecken, med 
såväl en ökande produktion som en stigande sysselsättningsnivå. Den främsta orsaken till den 
ekonomiska uppgången i Tyskland var ökningen av exporten, som främjats av både en positiv 
ekonomisk utveckling i USA och västra Europa, samt hade deprecieringen av euron bidragit 
till en förbättring av landets internationella konkurrenskraft; 
 

The German economy has rebounded from a growth pause that ended in mid-1999 largely due to 
strongly accelerating exports. While this recovery was largely driven by the rapid expension in 
world trade, German exporters also gained market share. This reflected a market improvement in 
the country's competitiveness due to the depreciation of the euro in 2000 and the year before, as 
well as roughly constant unit labour costs" 41 

 
Samtidigt hade den inhemska efterfrågan i landet främjats av den fortsatt expansiva 
penningpolitik som bedrivits av den Europeiska Centralbanken. Det förekom även 
förhoppningar om att även finanspolitiken skulle bli expansiv; ”a reduction in the tax burden 
of around DM 45 billion will take effect as early as 2001; this is equivalent to more than one 
percentage point of GDP. This will give a significant boost to private consumption, in 
particular. All in all, fiscal policy will be decidedly expansionary in the coming years”.42 En 
konsekvens av den expansiva finanspolitiken var att underskotten i de offentliga finanserna 
skulle kunna komma att öka, men dessa effekter sågs som temporära och mot den bakgrunden 

                                                           
40 Ibid, s 17. 
41 OECD economic survey. (2001), s 10. 
42 DIW våren 2000. 

Tabell 3.1 – Ekonomiska parametrar: Tabellen påvisar 
den relativa förändringen vad gäller sex ekonomiska 
parametrar i Tyskland mellan 1997-2003. Källa: Eurostat



 
16 
 
 
 

att förekommande underskott i landet på omkring 1 % av BNP var de lägsta under en lång 
period.43 
 
Den främsta negativa faktorn under denna period var den ökning som skett i det 
internationella oljepriset. Dessa ökningar i kostnader för konsumenter och producenter antogs 
dock skulle komma att balanseras av justeringarna i förekommande skattenivåer. 
Sammantaget gjordes bedömningen att ”The prospects for the German economy are currently 
more favourable than they have been for many years”44. 
 
I de allmänna ekonomiska riktlinjer som antogs år 2000 konstateras det att trots att EU under 
1990-talet upplevt en påfallande ökning av den ekonomiska integrationen, bland annat i form 
av förbättringar för den inre marknadens funktionssätt, införandet av euron samt 
samordningen av den ekonomiska politiken så har ekonomin i EU inte utvecklats så de 
tidigare föreskrivna målsättningarna. Det sägs bland annat ”Att förbättringarna av de 
ekonomiska grundförutsättningarna inte avspeglas i större ekonomiska framgångar visar hur 
allvarliga de makroekonomiska obalanserna och strukturella hindren var i början av 
årtiondet”.45 
 
De utmaningar inför framtiden som det resoneras kring i riktlinjerna är bland annat återgång 
till full sysselsättning, ett främjande av utvecklingen mot en kunskapsstyrd ekonomi, en 
förberedelse inför den kommande situationen med en åldrande befolkning samt en förbättrad 
social sammanhållning. I strategin som anges för hanteringen av de framtida utmaningarna 
ingår påskyndande av pågående finanspolitisk konsolidering som en central del, bland annat 
för att ”prognoserna för medlemsstaternas offentliga finanser inte visar på några förbättringar 
av underliggande saldon för EU som helhet”.46 
 
I rekommendationen till Tyskland konstateras det att den ekonomiska aktiviteten i landet har 
ökat, och att utsikterna för ett fortsatt positiv ekonomisk utveckling är goda. Även den 
finanspolitiska konsolideringen antas ha utvecklats på ett positivt sätt, vilket bland annat 
inneburit att ”det offentliga underskottet minskade till 1,1 % av BNP jämfört med målet 2 % i 
det ursprungliga stabilitetsprogrammet”.47 I övrigt föreslås likt tidigare genomförandet av 
strukturreformer på olika marknader i syfte att förbättra de respektive marknadernas 
funktionssätt. Vad gäller arbetsmarknaden så är de förändringar som anges bland annat en 
fortsatt sänkning av skatter och socialförsäkringsavgifter i syfte att uppnå en minskning av 
arbetskraftskostnaderna samt förändringar kring incitamentsstrukturen på arbetsmarknaden 
som idag antas hämma till exempel äldre arbetstagare deltagande i arbetslivet. 
 
I landets uppdaterade stabilitetsprogram som presenteras under hösten att den redan påbörjade 
strikta finanspolitiska konsolideringen kommer att gälla även framledes. I programmet 
beskrivs dock den betydande skattereform som genomfördes under året som ett nödvändigt 
villkor för främjandet av ökad ekonomisk tillväxt och antal sysselsatta. Reformen har bland 
annat inneburit sänkta inkomstskatter för företagen samt skattelättnader för företagen. 
Åtgärderna syftar bland annat åt att öka inkomsterna för såväl företag som hushållen för att på 
sikt uppnå en ökad konsumtion och sparande. Vad gäller hur skattereformen påverkar de 
offentliga finanserna sägs det att ”The decision now made on tax cuts aim at the promotion of 

                                                           
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Allmänna ekonomiska riktlinjer. (2000), s 13. 
46 Ibid, s 20. 
47 Ibid, s 41. 
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growth and employment in Germany on a long-term basis. Therefore a temporary increase in 
the deficit to -1, 5 % of GDP in the coming year is acceptable”48. 

4.4  Falska förhoppningar 
Den faktiska ekonomiska utvecklingen i landet kom dock inom kort tid att skilja sig ifrån de 
förhoppningar som uttryckts om desamma. Den cykliska ekonomiska uppgången i Tyskland 
kom att hämmas redan i slutet av 2000, varav de främsta orsakerna var att oljeprisökningen 
inverkade mer negativt på landets inhemska efterfråga än förväntat, samt bedrivandet av en 
mer restriktiv penningpolitik såväl i USA som i euroområdet. Det skedde således en 
försvagning kring både den interna och externa efterfrågan i landets ekonomi. Vad gäller de 
förekommande underskotten i landets offentliga finanser så kom de att stiga, samtidigt som 
det konstaterats att ”forecasts of the budget deficit are currently subject to substantial risks. 
Apart from the risks to economic growth, there is considerable uncertainty concerning the 
estimates of the fall in tax receipts due to the Tax reform 2000”49. 
 
Den ekonomiska försvagningen som förekom under denna period kom ytterligare att 
förstärkas av terroristattackerna i USA den 11e september 2001, som bidrog till en ytterligare 
reduktion av amerikansk efterfrågan av bland annat tyska produkter. Samtidigt ansågs det att 
den typen av händelser som inträffade i USA allmänt bidrog till en lägre benägenhet för 
konsumtion och investeringar bland aktörer även i Tyskland. Den stigande arbetslöshetsnivån 
i landet bidrog ytterligare till en försvagning av den inhemska efterfrågan. Den negativa 
ekonomiska utvecklingen innebar även effekter för underskotten i de offentliga finanserna, 
och det kalkylerades kring att ”The government´s budget deficit is likely to amount to DM 
101 billion or 2,5 % of GDP this year – much higher than assumed in the stability 
programme”.50  
 
Under den här perioden förekom en press på inflationstakten både i Tyskland och 
euroområdet i sin helhet, som till viss del berodde på fortsatt höga internationella priser vad 
gäller olja. Men det handlade även om att matpriserna hade drabbats av två signifikanta 
chocker under det senaste året. Den första chocken var epidemin kring livsmedel som 
inträffade under våren 2001 och som gav upphov till stigande priser vad gäller kött och 
mjölkprodukter. Den andra chocken handlade om de dåliga väderförhållanden som rådde i 
början av 2002 och som innebar stigande priser för frukt och grönsaker. De här 
prisförändringarna bedömdes dock som temporära av ECB och ingen specifik åtgärd 
vidtogs.51  
 
I de rekommendationer som antogs i Göteborg under juni månad 2001 betonas att den 
världsekonomiska situationen blivit betydligt mindre gynnsam, vilket bland annat ansågs 
komma i uttryck av stigande oljepriser, kraftig ekonomisk avmattning i USA och Japan samt 
stor instabilitet på världens aktiemarknader. Trots dessa negativa faktorer bedöms 
utvecklingen inom euroområdet vara tämligen positiv. Detta till trots så antas EU och 
euroområdet stå inför betydande utmaningar på såväl kort, medellång samt lång sikt. På kort 
sikt är utmaningen främst att bibehålla den finanspolitiska konsolideringen samt 
genomförandet av strukturreformer. På medellång sikt antas de primära utmaningarna vara ett 
bättre utnyttjande av förekommande humankapital samt ett främjande av en ökning av 

                                                           
48 Tysklands uppdaterade stabilitetsprogram. (2000), s 27. 
49 DIW våren 2001. 
50 DIW hösten 2001. 
51 Ibid. 
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arbetskraftsutbudet. Slutligen sägs utmaningarna på lång sikt handla om att skapa en 
beredskap för en utveckling med allt åldrande befolkning i medlemsländerna.  
 
I de aktuella rekommendationerna berörs för första gången aspekten kring procyklisk 
finanspolitik, och det sägs att ”det är viktigt att undvika att finanspolitiken blir procyklisk, 
eftersom det skulle innebära att svängningarna i den ekonomiska aktiviteten förvärras, att det 
strukturella saldot blir ohållbart och att den gemensamma penningpolitiken belastas”.52 I 
rekommendationerna sägs det även att arbetsmarknaderna inom EU står inför stora 
utmaningar, vilket bland annat har att göra med att arbetslösheten antas vara allt för hög i 
vissa regioner. Det sker även ett tydliggörande kring vilka åtgärder som anses bör prioriteras 
inom de närmaste åren. De beskrivna åtgärderna utgörs bland andra av följande; 
 
- Främja ökat arbetskraftdeltagande, bland annat genom att skapa lika möjligheter för 

samtliga arbetstagare. 
- Uppnå förändringar av förekommande skatte- och bidragssystem som innebär att det är 

lönsamt att arbeta 
- Undanröja de hinder som idag hämmar arbetskraftens rörlighet över medlemsländernas 

gränser. 
- Underlätta för arbetskraften att röra sig mellan olika branscher.53 
 
Vad gäller situationen i Tyskland så förväntas den ekonomiska tillväxten avta något på kort 
sikt, och det konstateras att landet inte lyckats med att uppnå en inhemsk tillväxtsprocess. Det 
bedöms även att underskottet i Tyskland offentliga finanser kommer att sjunka, för att nå ett 
jämviktsläge 2004. De rekommendationer som handlar om bedrivandet av landets 
finanspolitik handlar bland annat om underskottet i de offentliga finanserna bör högst ligga på 
1½ % 2001 samt att det bör ske en planerad minskning av underskottet till 1 % av landets 
BNP inför kommande år.54  
 
I landets stabilitetsprogram för 2001 bekräftas bilden av en försämrad ekonomisk utveckling 
på kort sikt, även om utvecklingen på medellång sikt antas vara positiv, bland annat beroende 
av stabila lönekostnadstrender samt en fortsatt låg inflationsnivå. I programmet framgår även 
att målet kring balans i budgeten för 2004 antas fortfarande gälla, även om det betraktas som 
ambitiöst. Men det sägs även att i det fall den ekonomiska utvecklingen blir sämre än 
förväntad kan utsatta mål nås ”only by making more extensive cuts on the expenditure side. 
But in a cyclically difficult phase this method of”saving the way in” would be 
counterproductive”55. 
 
I programmet berörs vidare frågan kring de offentliga investeringarna, och det konstateras 
bland annat att ”Standing at 2.9% of GDP in 1992, the investment ratio declined up to 1997 to 
1.9% of GDP. The ratio stod at 1.8% in 2000”56. Det konstateras dock att en relativ nedgång 
av de offentliga investeringarna i landet inte direkt kan kopplas till den finanspolitiska 
konsolideringen av de offentliga utgifterna, och att lägre offentliga investeringarna i vissa fall 
kompenserats av ökningar i de privata investeringarna. På ett allmänt plan sägs det att en 
förbättring av de underliggande villkoren för privata investeringar är en central del av en 
politik som syftar år att öka investeringsgraden i landet. 

                                                           
52 Allmänna ekonomiska riktlinjer. (2001), s 13. 
53 Ibid, s18. 
54 Ibid, s 32-33. 
55 Tysklands uppdaterade stabilitetsprogram. (2001), s 18. 
56 Ibid, s 22. 
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4.5  Ytterligare försvagning av den tyska ekonomin 
Under 2002 kom ytterligare negativa faktorer att uppkomma som inverkade direkt negativt på 
den ekonomiska utvecklingen i Tyskland. En faktor som var relativt landsspecifik är de 
översvämningar som inträffade i centrala och östra Europa under sommaren 2002, som även 
kom att drabba Tyskland. De översvämningar som skedde kring floderna Donau och Elbe har 
upphov till betydande materiell och ekonomisk förstörelse, vad gäller till exempel fastigheter 
och den fysiska infrastrukturen. Ytterligare negativa faktorer, som är mer externa till sin 
karaktär, är den värdeminskning som skedde på de internationella aktiemarknaderna och som 
reducerade privata förmögenheter och inverkade negativt på konsumtionsförmågan. 
Därutöver oron kring en kommande militär konflikt i Irak som innebar fortsatt höjning av de 
internationella oljepriserna samt apprecieringen av euron som innebar en försämring av 
euroområdets internationella konkurrenskraft.57 
 
De här händelserna bidrog till en ytterligare försvagning av den tyska exporten av produkter. 
Förändringarna på de internationella aktiemarknaderna i samband med ökningen av 
arbetslöshetsnivån bidrog även till en fortsatt svag privat konsumtion. Tysklands svaga 
ekonomiska utveckling medför även effekter för underskotten i landets offentliga finanser. 
 
I början av 2002 valde den tyska regeringen revidera tidigare mål som angetts i 
offentliggjorda stabilitetsprogram vad gäller den ekonomiska tillväxten från 1,25 % till 0,75 
%. Samtidigt ökades den utsatta prognosen vad gäller underskott i landets offentliga finanser 
med en halv procent till 2,5 % av BNP, även om målet kring budgetbalans antas gälla för 
2004. Den tyska regeringen lyckades vid ett möte med Ekofin i februari 2002 undvika att ett 
beslut om tidig varning togs, och den tyske finansministern Hans Eichel gav istället sitt lands 
löfte om en fortsatt strikt finanspolitisk konsolidering.58 
 
I de allmänna ekonomiska riktlinjer som antogs 2002 framgår det att den ekonomiska 
återhämtningen förväntas under året. De utmaningar som berörts i tidigare års riktlinjer antas 
fortfarande bära giltighet, men i de aktuella riktlinjerna sker en specificering kring vilka 
åtgärder som anses vara primärt angelägna; 
 
 Åtgärderna måste inriktas på fyra områden: i att bevara och ytterligare stärka det ekonomiska 
 ramverket, ii verka för fler och bättre jobb, iii att öka förutsättningarna för en hög 
 produktivitetstillväxt och iv att främja en hållbar i dagens och morgondagens medborgares 
 intresse.59 
 
I riktlinjerna beskrivs även hur en förbättring av de offentliga finansernas kvalitet och 
hållbarhet kan uppnås, och som bland annat utgörs av följande aspekter: 
 
- Uppnå ett skatte- och bidragssystem som är sysselsättningsvänligt, vilket bland annat 

innebär en sänkning av den totala förekommande skattenivån. 
- Uppnå en förbättring av de offentliga utgifternas kvalitet genom en allokering av resurser 

till humankapital samt investeringar i forskning och utveckling. 
- Utveckla institutionella ramar och/eller mekanismer för utgiftsbedömning samt 

utgiftsbegränsning. 
- Uppnå en reformering av förekommande pensionssystem som medför långsiktig finansiell 

hållbarhet. 

                                                           
57 DIW hösten 2002. 
58 OECD economic survey. (2002), s 57. 
59 Allmänna ekonomiska riktlinjer. (2002), s 6. 
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- Uppnå samordnad skattepolitik i syfte att undvika skadlig skattekonkurrens.60 
 
I den specifika rekommendationen till Tyskland konstateras det att underskotten i landets 
offentliga underskott, trots förhoppningar i tidigare års riktlinjer, steg till 2,7 % av BNP för 
2001. Orsakerna till det växande underskottet sägs bland annat vara genomförandet av en 
nationell skattereform samt den fortsatta ekonomiska nedgången. Den primära uppgiften för 
att uppnå ett ökat utnyttjande av landets tillväxtspotential anges vara ett snabbare 
genomförande av strukturreformer.61  
 
Även i landets konvergensprogram för 2002 som antogs i slutet av året framkommer såväl 
beskrivningar av en allmänt besvärlig ekonomisk situation som förväntningar på en 
kommande ekonomisk återhämtning. Vad gäller det beslut som Ekofinrådet tog i februari 
2002 om att inte utfärda en varning med adress till Tyskland på grund av svårigheterna med 
de fortsatta underskotten, så betraktar Tyskland beslutet som en kvalificerad förbättring av 
stabilitetspakten. Det beror på att rådet antas ha tagit hänsyn till de utfästelser som Tyskland 
gjort kring en fortsatt finanspolitisk konsolidering och en allvarlig strävan efter att uppfylla 
kraven kring underskott i de offentliga finanserna.  
 
De tyska utfästelserna samt strävanden har bland annat tagit sig form av införandet av en 
nationell stabilitetspakt, vilket innebär att ”public budgets at all levels have in effect 
acknowledged their responsibility för implementation of medium-term consolidation 
objectives”62. Därutöver anses det att Tyskland i enlighet med de allmänna ekonomiska 
riktlinjerna verkat och verkar för genomförandet av strukturreformer i syfte att uppnå en 
förbättrad ekonomisk tillväxt. 
 
Vad gäller dock den besvärliga ekonomiska situationens betydelse för den finanspolitiska 
konsolideringen konstateras följande; 
 

All this operates as a burden on both the implementation of the federal budget 2002 and the 
creation of the federal budget 2003. Tax shortfalls and additional expenditure in relation to the 
labour market, owing to the cyclical decline in employment; create an additional burden of 13.5 
billion euro in the federal budget 2002. As far as the year 2002 is concerned, these additional 
burdens must be offset by a corresponding increase in the federal budget”63 

 
De sjunkande skatteintäkterna i kombination med en ökning av de offentliga utgifterna 
medför att underskotten i statsbudgeten för 2002 kommer att överstiga referensvärdet på 3 % 
av BNP, och kommer därmed att komma i konflikt med det underskottsmål som stadgats i 
Maastrichtfördraget. Med hänsyn till den förekommande situationen medges det även i 
konvergensprogrammet att målet kring balans i budgeten för 2004 inte kommer att nås. 
Därutöver konstateras det att det landets offentliga skuld ”will climb to 61 % of GDP”64, 
vilket innebär att inte heller stabilitetspaktens mål om omfattningen av den offentliga skulden 
kommer att uppnås. 
 
Den finanspolitiska konsolideringen angivs att gälla även framöver och de områden som 
huvudsakligen kommer att prioriteras är följande; 
 

                                                           
60 Allmänna ekonomiska riktlinjer. (2002), s 14-15. 
61 Ibid, s 33-35. 
62 Tysklands uppdaterade stabilitetsprogram. (2002), s 14. 
63 Ibid, s 19. 
64 Ibid, s 33. 
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- Samtliga finanspolitiska åtaganden måste vara fullt finansierade, det vill säga att 
eventuellt ökade utgifter måste innebära en omdisponering av andra budgetposter. 

- En fortsatt reducering av de offentliga utgifterna. 
- Selektiv privatisering, ökade intäkter från privatisering av offentlig egendom skall inte 

nyttjas till finansiering av sänkning av skattenivån och/eller ökning av de offentliga 
utgifterna.65 

 
I övrigt betonas likt tidigare vikten av genomförandet av olika typer av strukturreformer i 
syfte till en förbättring av den ekonomiska situationen. Det handlar bland annat införandet av 
marknadssystem i tidigare statliga monopol vad gäller till exempel postdistribution, samt en 
liberalisering av finans- och kapitalmarknaderna.66 
 
I september 2002 föreslår kommissionen att målet vad gäller balans i budget för de 
medlemsländer bestående av Portugal, Italien, Frankrike samt Tyskland som har de största 
svårigheterna med uppfyllandet av paktens krav skall skjutas fram till och med 2006. 
Kommissionen förslår emellertid även att länderna skall precisera sina åtagande vad gäller 
den finanspolitiska konsolideringen, samt att länderna uppmanas med att reducera sin 
strukturella underskott med 0,5 % av BNP per år.67 
 
Två månader senare antar kommissionen en rapport med avseende på Tyskland som ett första 
steg vid förfarandet vid alltför stora underskott enligt artikel 104.3 i fördraget. Kommissionen 
gör bedömningen att underskottet i de offentliga finanserna kommer att överstiga såväl 
referensvärdet på 3 % som tidigare beräkningar. Ökningarna i underskotten antas dock inte ha 
orsakats av extraordinära händelser utanför Tysklands kontroll. Under samma månad antar 
rådet rapporten och varnar Tyskland för risken med de fortsatta höga underskotten, samtidigt 
som det signaleras att om inte tillräckliga åtgärder vidtages så kommer det ge allvarliga 
återverkningar längre fram.68 

4.6  Nya förhoppningar 
Den fortsatta oron kring en eventuellt kommande konflikt i Irak bidrog till fortsatt svag 
ekonomisk utveckling i Tyskland under våren 2003, bland annat beroende på de fortsatt höga 
internationella oljepriserna. De fortsatta svårigheterna för den finanspolitiska konsolideringen 
i landet har bidragit till ett ökat externt tryck för att uppfylla paktens krav, vilket konkret 
bidragit till planer på höjningar i såväl skatter som avgifter i landet.  
 
Den fjortonde mars presenterade den tyske förbundskanslern Gerhard Schröder det interna 
reformprogrammet 2010 som syftar åt att vitalisera den stagnerande tyska ekonomin. Agenda 
2010 berör huvudsakligen fyra områden; försvagning av regelverket som gäller för 
avskedande av arbetskraft i samröre med genomförandet av andra reformer på 
arbetsmarknaden, modernisering av välfärdsstaten, reducering av byråkratin för landets 
småföretagare samt erbjudande av lån med låga räntor till lokala myndigheter. Programmet är 
präglat av arbetet i EU om uppfyllandet av Lissabon-strategin och består av en rad reformer 
som antas genomföras till år 2010.69 
 

                                                           
65 Tysklands uppdaterade stabilitetsprogram. (2002), s 39. 
66 Ibid, s44-45. 
67 De Sousa, H. (2002). 
68 Pressmeddelande från kommissionen. (2002), IP/02/1705. 
69 Funck, L. (2003). 
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Den ekonomiska återhämtning som delvis skett i USA under 2003 har även ökade utsikterna 
för en återhämtning i Tyskland, även om den tyska återhämtningen hämmades av såväl den 
fortsatta apprecieringen av euron som en fortsatt restriktiv finanspolitik. Den fortsatt höga och 
i sig växande arbetslöshetsnivån har bidragit till en fortsatt begränsad privat konsumtion. Men 
det förekom även förhoppningar om att tidigare genomförda förändringar i skattesystemen 
kommer att ge reell effekt under året och där stigande inkomster kan inverka positivt på den 
privata konsumtionen. Även förväntningar bland konsumenter och företag har utvecklats 
positivt under året.70 
 
Under året har den tyska regeringen verkat för en reduktion av underskotten i de offentliga 
finanserna; 
 
 The German government decided to to significantly reduce the budget deficit this year. The 
 structural deficit was indeed reduced by almost one percentage  point via spending cuts and 
 hefty increases in taxes and social contributions, but Germany's finances did not  improve. On 
 the contrary, the Institute estimate the national deficit on national accounting definitions at 85 
 billions euro or 4 % of nominal GDP. The increase in the deficit ratio reflects the effect of the 
 automatic stabilisers as a consequence of the weak state of economy.71 

4.7  Kommissionen agerar 
Den åttonde januari 2003 meddelar kommissionen att de dragit slutsatsen att ett allt för stort 
underskott i de offentliga finanserna för 2002 förekommer i Tyskland. Kommissionen säger 
även att referensvärdet för landets offentliga skuld kommer att överskridas. Därför uppmanar 
kommissionen rådet att anta en rekommendation som konstaterar att ett allt för stort 
underskott existerar i Tyskland, samt en uppmaning till landet att snarast vidta åtgärder för att 
uppnå en förändring av situationen.72 
 
Ungefär två veckor senare, den 21 januari, väljer rådet att anta en rekommendation till 
Tyskland efter uppmaningen från kommissionen. Den säger att ett allt för stort underskott 
existerar i Tyskland och att landet snarast bör vidta åtgärder för att reducera förekommande 
underskott i de offentliga finanserna till 2,75 % av BNP. Deadlinen för vidtagande av åtgärder 
sätts till den 21 maj 2003. Dessutom uppmanar rådet Tyskland att försätta arbetet med 
genomförandet av strukturreformer samt den finanspolitiska konsolideringen.73 
 
Den 18 november 2003 väljer kommissionen att anta ytterligare två förslag till 
rekommendationer för rådet. Den ene rekommendationen handlar om en bedömning om att 
det åtgärder som Tyskland valde att vidta fram till den 21 maj inte var tillräckliga för att 
uppnå en reduktion av underskotten. Den andra rekommendationen handlar om att uppmana 
Tyskland att vidta nya åtgärder för att uppnå en förbättring av situationen till senast 2005. 
Bedömningen av den tyska situationen är bland baserade på beräkningar gjorda i 
kommissionen tidigare under hösten om att underskotten i Tysklands offentliga finanser 
kommer att överstiga 4 % under 2003, och att problem högst sannolikt kommer att bestå 
under 2004. De specifika åtgärder som kommissionen föreslår att rådet skall uppmana 
Tyskland till att vidta är; 
 
 a) put an end to the present excessive deficit situation as rapidly as possible and at the latest by 
 2005; 

                                                           
70 OECD economic outlook 74. (2003), s 85. 
71 DIW hösten 2003. 
72 Pressmeddelande från kommissionen. (2003), IP/03/12. 
73 Rådets rekommendation, 21/1-2003. 
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 b) achive in 2004 an annual reduction in the cyclically-adjusted balance by 0.8 percentage 
 points of GDP; 
 c) achieve in 2005 a further reduction in the cyclically-adjusted deficit by at least 0.5 percentage 
 points of GDP or by a larger amount so as to ensure that the general government deficit is well 
 below 3 % of GDP; and 
 d) allocate any higher-than-expected revenue to deficit reduction and, should the recovery in 
 economic activity be stronger than currently expected, accelerate the reduction in 
 the cyclically-adjusted deficit.74 
 
En knapp vecka senare samlas EU: s finansministrar åter till ett möte med Ekofin för att bland 
att ta ställning till huruvida de önskar rekommendera Tyskland och Frankrike till skarpare 
åtgärder för att komma till rätta med de förekommande underskotten i de båda länderna. För 
Tysklands del önskade kommissionen att landet skulle reducera sitt underskott med 0,8 % 
under nästkommande år. Vid ett eventuellt misslyckande för Tysklands del hade ett nästa steg 
varit att ta ställning till huruvida sanktionering av landet i form av bötesfällande skulle 
inledas. Ekofin valde dock att inte att anta de aktuella rekommendationerna och nöjde sig 
utfästelser kring de både ländernas politiska åtagande om att reducera förekommande 
svårigheter. Enbart finansministrarna från Österrike, Finland, Nederländerna och Spanien 
stödde kommissionens förslag om att anta rekommendationen.75  
 
Dagen efter kommenterar Gerhard Schröder beslutet i Ekofin i en debatt i det tyska 
parlamentet där han anser att det beslut som togs egentligen är det ekonomiskt enda riktiga. 
Alternativet anses vara en ytterligare belastning för det pågående arbetet med att främja den 
ekonomiska tillväxten och öka sysselsättningsgraden. Samtidigt meddelar Schröder att 
åtagandet med finanspolitisk konsolidering kommer att fortsätta.76 
 
Den Europeiska Centralbanken ECB kommenterar i sin ekonomiska bulletin för december 
månaden rådets beslut. ECB beklagar att rådet inte antog den rekommendation som 
kommissionen föreslagit, och konstaterade att de fortsatta problemen i medlemsländernas 
offentliga finanser utgör en risk för bankens arbete och hela euroområdets makroekonomiska 
stabilitet. Därutöver tydliggjordes ”the regret of the ECB with regard to this outcome and calls 
for governments to live up to their responsibilities with effective action so as to limit negative 
effects on confidence”.77  

4.8  Framtida riktlinjer 
I de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som antas under 2003 har 
tidsperspektivet förändras och dessa riktlinjer anses vara vägledande under perioden fram till 
och med 2005. I riktlinjerna konstateras det att den ekonomiska utvecklingen har varit mycket 
svagare än förväntat de senaste åren, vilket huvudsakligen anges bero av geopolitiska 
spänningar, minskande extern efterfrågan samt en bristande förmåga att klara de ekonomiska 
påfrestningarna. Det uttrycks dock förhoppningar om att den ekonomiska återhämtningen 
kommer att uppkomma under den aktuella tidsperioden.  
 
I riktlinjerna sägs vidare att vid bedömning av medlemsländernas uppfyllande av kraven kring 
budgetbalans skall särskild vikt läggas vid landsspecifika omständigheter, så att tillräckliga 
säkerhetsmarginaler bibehålls och bedrivandet av en procyklisk politik som förvärrar 
konjunkturcykeln undviks. Frågan kring offentliga investeringar berörs även, och det sägs att 
den typen av investeringar bör genomföras med hänsyn till förekommande budgetrestriktioner 
                                                           
74 Pressmeddelande från kommissionen. (2002), IP/03/1560. 
75 Deutche Welle, 25/11. (2003).  
76 Deutche Welle, 26/11. (2003). 
77 ECB:s månadsbulletin i december. (2003), 54-55. 
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främst i syfte att främja privata investeringar. Politiken bör således huvudsakligen syfta till en 
förbättring av de ekonomiska villkoren. 
 
I den specifika rekommendationen till Tyskland uppmärksammas de fortsatta ekonomiska 
svårigheterna för landet, och det sägs bland annat; 
 
 Under 2003 är det mycket troligt att tillväxten av BNP för tredje året i rad stannar under 1 %. 
 Tysklands låga tillväxtpotential på cirka 1,5 % (vilket skall jämföras med 2,25 % för resten av 
 EU) är en följd av strukturella anpassningar under tiden efter återföreningen, och stelheter i 
 arbetsmarknadens funktionssätt och hämmande lagstiftning, och den förklaras också av en 
 mycket låg befolkningsökning. Låg tillväxt är ett problem i sig som också påverkar de offentliga 
 finanserna där sjunkande skatte- och socialförsäkringsintäkter har lett till att Tyskland brutit mot 
 fördragets kriterium om underskott i de offentliga finanserna.78 
 
Rekommendationen uppmanar även Tyskland till att snarast genomföra strukturreformer 
ibland arbetsmarknaden men även de sociala trygghetssystemen. Ett sådant agerande antas 
öka landets tillväxtspotential vilket utgör ett relevant villkor för att landet skall nå framgång 
med de förekommande svårigheterna i de offentliga finanserna. 

                                                           
78 Allmänna ekonomiska riktlinjer. (2003), s 46ff. 
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5.  Intervjuer 
I det här kapitlet kommer en del av de synpunkter och uppfattningar som framfördes under 
intervjuerna att presenteras. Det kommer även att ske ett tydliggörande av de likheter och 
skillnader som kunde observeras i intervjuerna mellan de olika ledamöterna.79 

5.1 Presentation av ledamöterna 
Thomas Mann är EU-parlamentariker sedan 1999, och tillhör parlamentets konservativa grupp 
EPP. Manns tyska parti är CDU, där han varit engagerad sedan slutet av 1970-talet. I EU-
parlamentet har Thomas Mann i huvudsak arbetat med ekonomiska och monetära frågor samt 
med frågor kring sysselsättning. 
 
Helmuth Markov representerar det tyska vänsterpartiet PDS, som först fick mandat i EU-
parlamentet i och med valet 1999. Markov är utbildad civilingenjör, och har i EU-parlamentet 
arbetat mycket med regionalpolitik förutom arbetet i utskottet för ekonomiska och monetära 
frågor. 
 
Bernhard Rapkay är tysk socialdemokrat, och tillhör parlamentets socialistiska grupp ESP. 
Även Rapkay har varit EU-parlamentariker sedan 1999, och har specialiserat sig på frågor 
kring industripolitik samt ekonomi. 
 
Samtliga ledamöter är i åldern mellan 50 och 60 år, och har blivit återvalda till EU-
parlamentets sjätte valperiod 2004-2009. 

5.2  Allvarliga problem och paktens möjliga inverkan 
Den första frågan utgår ifrån det faktum att Tyskland under en lång period haft betydande 
ekonomiska problem, och frågan till ledamöterna är vilka möjligheter och/eller begränsningar 
som de ansett att stabilitetspakten haft för bedrivandet av stabiliseringspolitik i Tyskland. 
 
Ledamöterna är relativt överrens om att stabilitetspakten inte bär det huvudsakliga ansvaret 
för den situation den tyska ekonomin befinner sig i, eller bedrivandet av den ekonomiska 
politik som förekommit i landet de senaste åren. Däremot skiljer de sig åt i vilka de främsta 
orsakerna är. Både Bernhard Rapkay och Thomas Mann menar att såväl återföreningen av 
östra och västra Tyskland som långvariga obalanser i bland annat socialförsäkringssystemen 
är de främsta skälen till den ekonomiska utvecklingen i Tyskland.  
 
Helmuth Markov menar å sin sida att den omfattande sänkning av skatterna för storföretagen 
som genomfördes under år 2000 är den huvudsakliga orsaken till de senaste årens svaga 
ekonomiska utveckling i landet. Skattesänkningarna innebar markanta nedgångar i den tyska 
statens skatteintäkter, vilket medförde nedskärningar i den sociala välfärden. Detta agerande 
ledde i sin tur till sjunkande disponibla inkomster för den tyska befolkningen, vilket bidrog till 
en lägre privat inhemsk efterfråga. Markov menar att den tyska regeringen har förklarat sitt 
agerande de senaste åren utifrån pakten, men att det centrala är vilka syften de haft med sin 
ekonomiska politik. Utifrån diverse intressen och preferenser har de genomför politiken på ett 
sätt som både skadat den ekonomiska utvecklingen och situationen för många tyskar.  
 
Markov menar dock att det krävs en stabilitetspakt nu när EMU existerar, annars riskerar hela 
systemet att fallera. Men han menar att dagens system inte är hållbart, och att finanspolitiken 
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likt penningpolitiken borde harmoniseras. Thomas Mann resonerar i liknande termer, och 
menar att den nuvarande uppdelningen av den ekonomiska politiken mellan en överstatlig och 
nationell nivå är unik. Mann menar att implementeringen av penningpolitiken skulle vara 
enklare om även finanspolitiken vore centraliserad till den europeiska nivån. 

5.3  Kritiska aspekter och giltigheten för Tyskland 
Den andra frågan utgår ifrån de kritiska aspekter som kommissionen presenterat vid 
implementeringen av pakten som tidigare diskuterats, och frågan till ledamöterna är huruvida 
de anser att dessa aspekter och/eller övriga aspekter varit giltiga i Tyskland.  
 
Ledamöterna är i stort överrens även i denna fråga kring aspekternas giltighet, även om det 
förekommer en variation kring vilka aspekter som anses mest framträdande. Helmuth Markov 
menar att den kritik som kommissionen framför lika väl kunde ha framförts av en 
vänstertidning i Tyskland. De aspekter Markov anser vara mest allvarliga är likt tidigare den 
bristande harmoniseringen av finanspolitiken i Europa, som idag medför ”att det förekommer 
en aggregerad nedskärningspolitik i stora delar av Europa”, som anses bidra till den 
ekonomiska stagnationen. Den andra aspekten som Markov tycker är framträdande är att 
pakten hämmar de offentliga investeringarna för till exempel utbildning och insatser för 
produktivitetshöjningar, vilket Markov menar inverkar direkt negativt på såväl den 
ekonomiska tillväxten som den sociala utvecklingen i landet. Dennes slutsats är att det krävs 
betydande investeringar för ökade resurser till utbildning. 
 
Bernhard Rapkay anser att de kritiska aspekterna i stort är giltiga. Däremot är han kritisk till 
aspekten om att pakten inte sanktionerar politiskt motiverad finanspolitik, då han menar att all 
finanspolitik är motiverad utifrån politiska preferenser. I annat fall ser Rapkay en risk för en 
ytterligare teknokratisering av den ekonomiska politiken, där byråkrater tekniskt styr politiken 
istället för folkvalda politiker. Aspekterna kring att pakten hämmar offentliga investeringar, 
bortser från aggregering på europeisk nivå samt huvudsakligen fokuserar på kort sikt anser 
Rapkay vara mest allvarliga, och bidrar till hans uppfattning att stabilitetspakten inte är 
hållbar i sin nuvarande form, då dessa aspekter märkbart inverkar negativt på ekonomins 
långsiktiga utveckling.  
 
Rapkay menar vidare att utformningen och implementeringen av stabilitetspakten allt för 
mycket prioriterat stabiliteten, och mindre kraft har bland annat lagts på att främja den 
ekonomiska tillväxten. Rapkay menar att tanken om ”one size fits all” som präglar pakten är 
inte realistisk, utan en mer flexibel pakt skulle innebära att större hänsyn togs till ett visst 
lands utveckling eller situation. Det kan till exempel handla om storleken på ett lands 
offentliga skuld. Enligt Rapkay bör det även finnas en större acceptans kring underskott på 
kort sikt om de nyttjas för produktiva investeringar eller för att stimulera en ekonomi i 
recession. Däremot ser han ett starkt behov av att bevara mål kring budgetbalans på 
medellång sikt.  
 
Thomas Mann delar inte Rapkays kritik om sanktionering av politisk-motiverad finanspolitik, 
då han utifrån public-choice resonemang ser risken för politiska konjunkturcykler som kan 
påverka den ekonomiska utvecklingen negativt. Mann efterfrågar en förändring av pakten så 
att ett sådant beteende kan motverkas. I övrigt menar Mann att även om pakten kan antas 
medföra en risk för minskad budgetflexibilitet, är det väsentligt att det inte sker en förändring 
kring begränsning om underskott på kort sikt, då det symboliskt skulle kunna uppfattas som 
en uppluckring av en del av det ekonomiska ramverk som omsvävar EMU. Stabilitetspakten 
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uppkom som ett medel för att försäkra om att de krav som gällde för medlemsländerna inför 
ett eventuellt inträde i EMU skulle gälla även efter det att projektet påbörjats.  
 
Dessa krav menar Mann fortfarande är fullt giltiga för att centralbankens arbete för 
prisstabilitet inte skall försvåras. Thomas Mann menar dock även att det är problematiskt att 
pakten inte kan ta hänsyn till de kostnader som kan uppkomma på kort sikt av nödvändiga 
strukturreformer och där fördelarna framträder på längre sikt. Enligt Mann hämmar denna 
ordning de väsentliga reformer som måste genomföras bland annat i Tyskland för att 
förutsättningarna för den ekonomiska utvecklingen skall förbättras. 

5.4  Möjliga justeringar och reformering för bättre tillämpning 
Den tredje frågan utgår ifrån de aspekter som kommissionen presenterat kring eventuell 
justering av pakten, och frågan till ledamöterna är huruvida en justering kring dessa aspekter 
och/eller övriga aspekter skulle vara positiv utifrån den tyska situationen. 
 
Helmuth Markov menar att de aspekter som kommissionen presenterat kring justeringar i är 
nödvändiga, men kommer inte att lösa några grundläggande problem. Enligt Markov kommer 
justeringarna i bästa fall ”att motverka symptomen utan att komma till rätta med sjukdomen”. 
Sjukdomen utgör enligt Helmuth Markov den liberala teori som omsvävar konstruktionen av 
EMU och stabilitetspakten, samt en bristande harmoniseringen av finanspolitiken. En 
förändring som Markov önskar se är att målet om prisstabilitet som präglar den ekonomiska 
politiken inom unionen breddas, som till exempel skall ta starkare hänsyn till mål om full 
sysselsättning och social utveckling. De förslag till justeringar som framförts av 
kommissionen ses främst som en respons på den kritik som framförts från medborgare och 
den offentliga debatten. 
 
En annan konkret justering som Helmuth Markov efterfrågar är att utgifter för produktiva 
investeringar skall undantas från ett medlemslands beräkningar kring underskott. Enligt 
Markov finns det inget ekonomiskt problem med underskott som härstammar från 
investeringar då det kommer visa att kostnaderna bara är temporära.  
 
Bernhard Rapkay anser att det första förslaget kring justering om nationella budgetmål skall 
ses utifrån de kritiska aspekter som tidigare diskuterats om vad gäller risken för reducerad 
budgetflexibilitet samt att pakten bortser långsiktigt syftande strukturreformer som ger 
upphov till kostnader på kort sikt. Med en variation vad gäller begränsningar för underskott på 
kort sikt mellan medlemsländer samt ett starkare fokus på mål kring budgetbalans på 
medellång sikt menar Rapkay att en mer flexibel pakt skulle kunna uppnås. Detta i samband 
med en ökad transparens vad gäller till exempel ländernas ekonomiska utveckling kan borga 
för ökade kunskaper samt att den mer flexibla implementeringen genomförs förnuftigt.  
 
Rapkay anser vidare att justering kring pakten om att kunna motverka ”dåligt” beteende i 
ekonomiska uppgångar är intressant, men problematisk. Problematiken ligger i att om ett land 
i en positiv konjunkturcykel skall fondera en del av till exempel de skatteintäkter som 
uppkommer så krävs det sannolikt en form av automatik för att så verkligen skall ske. Annars 
kan regeringar i ett medlemsland använda den positiva situationen för att till exempel stärka 
sin position inför ett kommande val. För att undvika den typen av politiska konjunkturcykler 
är det troligt att det krävs att kommissionen involveras, vilket kan komma att betraktas som en 
märkbar inskränkning i landets nationella suveränitet.  
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Vad gäller det sista förslaget kring justering om en ickepartisan implementering av 
förekommande regler menar Bernhard Rapkay att det kan finnas fog för en förstärkning av 
kommissionens position. Men detta förutsätter att det sker en reformering av pakten och att 
den görs hållbar på både kort och lång sikt. 
 
Thomas Mann menar å sin sida att en förstärkning av kommissionens position är nödvändig, 
både för att undvika ”tveksamt och opportunistiskt beteende” i ekonomiska uppgångar, men 
även för att tillförsäkra att paktens regler respekteras i kritiska situationer. Det gemensamma 
intresse som sagts prägla medlemsländernas bedrivande av den ekonomiska politiken bedöms 
ännu så länge som allt för begränsat.  Mann menar att pakten visserligen inte är ett mål i sig, 
utan ett medel. Men om inte medlet nyttjas på ett ordentligt sätt, kommer målet inte att kunna 
uppnås. Utan tvärtom hamnar man i den situation som idag råder där vissa länder har kommit 
att dominera och reglerna följs inte som de borde. 
 
Kommissionen utgör redan fördragens väktare, och enligt Mann bör de även ges rollen att 
vakta och värna gemensamt formulerade regler på ett tydligt sätt. Utöver denna förstärkning 
vill Mann formulera tydligare varningsmekanismer om ett land riskerar att få en sämre 
ekonomisk utveckling och där paktens mål kan komma brytas, så att kommissionen ges 
verklig möjlighet att utfärda tydliga rekommendationer om vilka åtgärder som skall vidtagas. 
 
Mann menar att pakten bidragit till en nödvändig övervakning av medlemsländernas 
ekonomiska utveckling, samt som ett externt tryck för att länder skall bedriva en sund 
budgetpolitik samt undvika underskott i de offentliga finanserna. Detta anses inte minst 
viktigt utifrån de kommande utmaningarna i Europa med bland annat en allt åldrande 
befolkning. 

5.5  Regelbrott och sanktionering 
Sista frågan utgår ifrån det beslut som Ekofin tog vid möte i november om att inte följa 
rekommendation från kommissionen kring vidtagande av åtgärder i Tyskland och Frankrike, 
och frågan till ledamöterna är huruvida de anser att den sanktioneringsprocedur som är 
stadgad i stabilitetspakten är ändamålsenlig. 
 
Samtliga ledamöter beklagar det beslut som finansministrarna tog i november, och menar att 
det bara flyttar fram nuvarande problem i framtiden. Enligt Markov har beslutet dock bidragit 
till en medvetenhet om de allvarliga problem som omsvävar paktens nuvarande utformning. 
Vag gäller sanktioneringsproeduren som kan innebära utkrävande av böter hos medlemsland 
menar Markov att det är ”ekonomiskt dårskap”, som är i praktiken omöjliga att nyttja. Enligt 
Markov tillkom de under en positiv ekonomisk period och som i stort skulle ha ett symboliskt 
värde i avskräckande syfte.  
 
Även Rapkay menar att sanktioneringsproceduren i praktiken är omöjligt. Enligt honom 
kommer en reformering av pakten som gör reglerna mer flexibla göra behovet av en 
avskräckande komponent att minska. Thomas Mann menar å sin sida att 
sanktioneringsproceduren är nödvändig, då den utgör det enda verktyg som finns för att 
tillförsäkra att medlemsländerna följer reglerna. Även här ser Mann behovet av en 
förstärkning av kommissionens roll, för att undvika politiskt kohandlande i rådet som 
försvagar trovärdigheten. Möjligen kan Mann se behovet av en förändring när och i vilken 
utsträckning böter skall kunna krävas, men i grunden måste proceduren bevaras. Annars 
kommer reglerna aldrig komma att följas. 
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6.  Analys 
I det här kapitlet analyseras den kritik som framförts samt de justeringar kring pakten som 
förslagits. 

6.1  Det bleka minnet av Europas ekonomiska motor 
Det fanns en period då Tyskland var Europas ekonomiska motor. Med en betydande inhemsk 
marknad, snabb teknologisk utveckling och en ekonomisk politik som vanligtvis bedömdes 
som sund stödde och visade Tyskland vägen för andra länder i Europa. Men minnet av denna 
period känns säkerligen blek för flertalet tyskar i jämförelse med den svaga ekonomiska 
utveckling som förekommit i landet åtminstone sedan mitten av 1990-talet.  
 
Under de senaste åren har antalet arbetslösa uppgått till över fyra miljoner, omfattande 
reformer har genomförts i de allmänna välfärdssystemen och den ekonomiska tillväxten har 
från och till varit negativ. Den tyska ekonomin utgör trots allt Europas största, vilket innebär 
att dess tillstånd och utveckling är ett intresse inte bara för tyskarna själva utan däremot för 
unionen i sin helhet. Inte minst för övriga medlemsländer som i enlighet med Lissabon-
strategin strävar efter att utveckla Europa till världens mest dynamiska och kompetensstarka 
område till år 2010. 
 
Vilka orsakerna är till den långvariga ekonomiska stagnationen och till den förekommande 
situationen varierar från en bedömare till en annan. En del pekar på den instabilitet som 
orsakades av den asymmetriska chock som inträffade i landet i början av 1990-talet i och med 
den nationella föreningen av östra och västra Tyskland. Andra talar om för höga skattenivåer 
och inflexibla arbetsmarknader. En tredje bedömare väljer kanske att tala en sviktande 
världsmarknad. 
 
Fokus för denna uppsats har inte varit att finna orsakerna till den svaga ekonomiska 
utveckling som förekommit i Tyskland. Däremot har fokus varit att beskriva den utveckling 
som förekommit en längre period och som mynnar ut i den nuvarande situationen, samt att 
beskriva och analysera stabilitetspakten och dess potentiella betydelse för Tyskland att åter 
finna vägen till en ekonomisk utveckling med hög tillväxt och en sjunkande andel av 
arbetslösa. 

6.2  Samordningen av den ekonomiska politiken 
Den ekonomiska politiken inom EU och EMU bedrivs på olika nivåer, med den gemensamma 
penningpolitiken via den överstatliga institutionen ECB, och nationell finanspolitik som 
bedrivs via av nationella regeringsmajoriteter i medlemsländerna. Redan från början av det 
ekonomiska samarbetet var denna ordning starkt kritiserad, då en del bedömde att riskerna för 
en bristande samordning mellan penning- och finanspolitiken kunde medföra betydande 
ekonomiska bekymmer. En del drog därmed slutsatsen att även finanspolitiken borde vara 
gemensam, så att en fulländad samordning av den ekonomiska politiken kunde uppnås inom 
unionen. 
 
Det var dock ett steg som flertalet medlemsländer inte var reda att ta, bland annat för att 
finanspolitiken ansågs vara ett av nationalstatens absoluta suveräna områden. Från 
ekonomiskt håll talades det även bland annat om en decentraliserad finanspolitik bättre skulle 
förmå hantera de nationella och regionala ekonomiska störningar som kunde uppkomma i och 
med bildandet av EMU än en gemensam finanspolitik. 
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Däremot upplevde medlemsländerna ett tryck från unionens övriga institutioner kring en ökad 
samordning och harmonisering av den nationella finanspolitiken som medlemsländerna 
fortfarande bar det huvudsakliga ansvaret för. 
 
Därför accepterade medlemsländerna de regler som utifrån Maastrichtfördraget formulerades i 
stabilitets- och tillväxtpakten om krav på underskott i statsbudgeten samt den offentliga 
skulden. Reglerna formulerades i en period då stora delar av Europa upplevt såväl reduktioner 
i underskotten i statsbudgeten, eller rent av överskott, som en lägre offentlig skuld. Samtidigt 
hade inflationen i flera medlemsländer sjunkit och höll sig på en låg nivå, däribland i 
Tyskland. Utifrån den situation som rådde i mitten av 1990-talet bedömde medlemsländerna 
att de mål som formulerades i skrivningarna kring pakten var fullt realistiska och 
genomförbara. Det har dock visat sig vara ett felaktig antagande bland medlemsländerna. 
 
Situationen tydliggör det grundläggande problem som existerar kring regler för den 
ekonomiska politiken, då de oundvikligen blir präglade av den ekonomisk-politiska och 
ekonomisk-teoretiska kontext som råder i en viss situation. Ju mer rigida och kontextuellt 
beroende vissa regler är, desto mer ökar sannolikheten att de behöver justeras under en annan 
period. Därav de många ropen för flexibilitet som förekommer i diskussionen kring pakten. 
Samtidigt kan trovärdigheten för mål och medel kring ett visst arrangemang antas sjunka vid 
återkommande justeringar av förekommande regler. 
 
Som framgår av intervjuerna finns det fortfarande aktörer som efterfrågar och/eller verkar för 
en göra även finanspolitiken gemensam, och Helmuth Markov menar till exempel att den 
ekonomiska politiken inom unionen aldrig kommer bli framgångsrik så länge som den 
nuvarande ordningen består. Hur det än är med den saken, så är det i dagens situation 
osannolikt se att finanspolitiken kommer att centraliseras till europeisk nivå i någon 
avgörande mening under överskådlig tid. 

6.3  Den nuvarande situationen 
Den situation som idag råder är att flera medlemsländer, däribland Tyskland, inte följer de 
krav kring den ekonomiska politiken som är formulerad kring stabilitetspakten. Vidare har 
kommissionen dragit medlemsländerna inför EG-domstolen kring beslutet på Ekofin-mötet i 
november 2003 där medlemsländerna valde att ej rösta i enlighet med de regler de själva 
beslutat om. Ett beslut som kritiserats hårt av bland annat kommissionen och den Europeiska 
Centralbanken. Det är sannolikt att anta att irritationen är påtaglig på flera håll kring den 
nuvarande ordningen och de agerande som omsvävat desamma.   
 
Orsakerna till varför den tyske finansministern kom att agera som han gjorde på Ekofin-mötet 
i november utgörs troligen av politiska, ekonomiska samt emotionella skäl. Tyskland har 
under en längre tid utgjort en dominerande kraft i EU, och framgången i Ekofin kom på kort 
sikt att stärka såväl landets som ministerrådets ställning i förhållande till kommissionens. 
Samtidigt hade ett formellt antagande av kommissionens rekommendation kring den tyska 
situationen och uppmaningen till åtgärder dels ställt landet inför bindande krav, dels på sikt 
möjliggjort en inledning på faktisk sanktionering av landet i den mån de förkommande 
problemen inte kom att åtgärdas. Den rekommendation som Ekofin antog på eget initiativ 
innehöll mildare uppmaningar, samt desto viktigare var inte bindande till sin karaktär.  
 
En samlande punkt i den pågående diskussionen kring paktens utformning bland olika aktörer 
och parter är dock behovet av att göra densamma mer flexibel. Det är sannolikt få som önskar 
bevara pakten i dess nuvarande form. Men även om många kan acceptera att pakten bör 
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förändras och göras mer flexibel infinner sig många oklarheter. Det handlar om hur pakten 
skall göras flexibel, om form och innehåll, om djup och bredd. Samtidigt skall pakten inte 
göras så flexibel att den saknar all trovärdighet, och talet om samordning av den nationella 
finanspolitiken knappt är värt papperet det är skrivet på. 
 
I samband med diskussionen om ökad flexibilitet av pakten talas det ofta också om en 
striktare tillämpning av förändrade regler. Pakten bör således utvecklas till en situation med 
flexibla regler som tolkas strikt från det nuvarande läget med strikta regler som tolkas 
flexibelt. Dessa två aspekter torde höra samman; ju högre trovärdigheten är för att ett visst 
system är hållbart och att reglerna efterlevs, desto mer flexibla kan reglerna göras. 
 
Vad gäller de kritiska aspekter som kommissionen presenterat som tidigare diskuterats samt 
kring beskrivningen av den tyska ekonomiska utvecklingen så torde två aspekter vara mest 
framträdande. Det handlar om att pakten reducerar budgetflexibiliteten samt att den hämmat 
offentliga investeringar. De torde utgöra två mycket avgörande aspekter för ett lands 
ekonomiska utveckling, då det dels handlar om att på kort sikt tillåta expansiv offentlig 
konsumtion som komplement till svag privat konsumtion, dels att via offentliga investeringar 
i syfte till förbättring av utbildning och humankapital på lång sikt förbättra landets 
ekonomiska förmåga.  
 
I sammanhanget kan även aspekten kring eventuella begränsningar för nationell finanspolitik 
diskuteras. I ekonomisk teori nämns bland annat olika typer av tidsfördröjningar, vilket 
innebär att den tid det tar från analys av en viss situation till beslut kring finanspolitisk åtgärd 
och därefter effekt kan i praktiken komma att destabilisera ekonomin istället för motsatsen.  
Det talas bland annat även om svårigheterna med finjustering via den nationella 
finanspolitiken av samhällsekonomin som till sin karaktär är mycket komplex och ständigt 
föränderlig. 
 
Samtidigt har den nationella finanspolitiken i de medlemsländer som deltar i EMU givits det 
primära stabiliseringspolitiska ansvaret inom det egna landet. För länder som tillhör EMU 
torde finanspolitiken bli mer kraftfull, eftersom effekterna inte kommer att begränsas av 
motverkande effekter som till exempel rörlig växelkurs eller inhemsk styrränta. Men nationell 
finanspolitik inom ett medlemsland torde även vara beroende av hur andra medel av den 
ekonomiska politiken fungerar, som till exempel arbetsmarknadspolitiken. 
  
Men i samband med en möjlig förstärkning av den nationella finanspolitiken i ett 
medlemsland torde även risken för politisk opportunism öka. Utifrån till exempel ett public 
choice perspektiv bedöms agerandet även bland politiska partier och regeringsmajoriteter 
utifrån en nyttomaximeringsprincip, i detta fall viljan att maximera antalet röster i kommande 
val. Därmed kan så kallade politiska konjunkturcykler antas uppkomma, vilka kan inverka 
negativt på ekonomins långsiktiga utveckling. 
 
Inom EU motverkas dock dylika tendenser bland annat genom den gemensamma 
övervakningen av den nationella ekonomiska utvecklingen och bedrivandet av den 
ekonomiska politiken. Även de gemensamma ekonomiska riktlinjerna som uppdateras 
kontinuerligt syftar åt att undvika en ekonomisk politik i ett enskilt medlemsland som kan 
antas skada den gemensamma ekonomiska utvecklingen. Både den gemensamma 
övervakningen och riktlinjerna har under åren allt mer förstärkts, vilket kan antas minska 
risken för politisk opportunism. Även en förändring av stabilitetspakten i en mer hållbar 
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riktning, som innehåller såväl morötter som piskor för medlemsländerna, kan komma att 
motverka politisk opportunism. 
 
En övrig kritisk aspekt som kommissionen presenterat är att pakten bortser från 
strukturreformer som är kostsamma på kort sikt. Befinner sig ett land i ekonomisk stagnation 
där de har eller riskerar att inte uppfylla paktens krav, är sannolikt såväl den offentliga som 
privata konsumtionen ansträngd. Om landet samtidigt undviker att genomföra diverse 
strukturreformer som ger upphov till kostnader på kort sikt med ekonomiska vinster på längre 
sikt, på grund av att förekommande underskott inte skall förvärras ytterligare, är 
möjligheterna till förändring av den rådande situationen klart begränsande.  
 
Utöver dessa aspekter är det tydligt att formen för sanktionering av länder som inte uppfyller 
kraven inte är hållbar, av den enkla anledningen all medlemsländerna, däribland Tyskland, 
inte valt att följa reglerna. För medlemsländerna bör det vara tydligt att ett eventuellt 
bötesfällande vid icke uppfyllande av reglerna skulle verka direkt kontraproduktivt vad gäller 
en viss ekonomisk situation, och att reglerna kring sanktionering mest haft betydelsen som 
hot. Tydligen har det potentiella hotet ej inneburit tillräckliga incitament för att strikt följa 
stabilitetspaktens regler. 

6.4  Justeringar av pakten 
Utifrån de justeringar kring pakten som kommissionen presenterat som tidigare diskuterats i 
uppsatsen torde huvudsakligen tre aspekter vara gällande utifrån den tyska situationen. Det 
handlar om landsspecifika mål kring budgetbalans på medellång sikt, förbättring av 
transparensen samt motverkandet av en godtycklig implementering av förekommande regler.  
 
Den första aspekten handlar om ökad flexibilitet kring budgetpolitik på medellång sikt. Ett 
konkret förslag som diskuterats i det perspektivet är att ett land med en lägre offentlig skuld 
skall tillåtas ha annat mål än strikt budgetbalans på medellång sikt. Det skulle medföra att ett 
medlemsland kan genomföra till exempel strukturreformer som kan vara kostsamma på kort 
sikt, men där de ekonomiska vinsterna framträder på längre sikt. Det skulle även kunna 
handla om mer expansiva satsningar på infrastrukturen eller utbildning av humankapitalet. 
Det skulle innebära att den kritik som Bernhard Rapkay om "one size fits all"-politiken skulle 
bemötas.  
 
Däremot berörs i aspekten inte frågan om budgetmålet på kort sikt, som får antas även i 
fortsättningen vara maximalt tre procent i underskott. En justering av denna begränsning är 
svårbedömd, då en justering av denna begränsning skulle ses som en tydlig uppluckring av 
stabilitetspakten, samt att den förekommande restriktionen i sig medför att medlemsländerna 
antar försiktighet i bedrivandet av den ekonomiska politiken.  
 
Å andra sidan återstår fortfarande risken att det strikta målet om visst underskott kan tvinga 
ett land att bedriva en kontraproduktiv politik i en redan stagnerad ekonomisk situation. En 
eventuell förändring av denna begränsning skulle kunna vara införandet av en möjlighet till 
variation på till exempel tre till fem procent, där medlemsländerna i samråd med varandra och 
kommissionen skulle gemensamt finna nationella nivåer för olika länder.  
 
Ett land med till exempel en relativt större offentlig sektor skulle kunna ges möjlighet till ett 
större underskott än ett land med en mindre offentlig sektor. Samtidigt bör det skapas 
incitament för att medlemsländerna väljer låga begränsningar kring underskott, vilket skulle 
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kunna ta sig uttryck i premiering av en ökad andel av till exempel medel från unionens 
strukturfonder till dylika medlemsländer. 
 
En vidare möjlighet till förändring vore en justering av när en situation skall anses vara 
extraordinär och då reglerna inte längre skall gälla. I de nuvarande reglerna kan en situation 
bedömas som extraordinär om det skett ett fall i real BNP på minst 0,75 %. En förändring 
skulle kunna innebära att en situation skall bedömas som extraordinär redan då ingen positiv 
ekonomisk tillväxt äger rum. 
 
En annan möjlighet till ökad flexibilitet i implementeringen av reglerna är införandet av en 
typ av tidsvariabel. Ett land som under en viss period haft underskott i de offentliga 
finanserna utan att överskrida de krav som pakten ställer skulle ges möjlighet till temporärt 
högre underskott för att möjliggöra en mer expansiv finanspolitik. Det skulle innebära en 
lättnad för medlemsländer som befinner sig i en långvarig recession istället för en direkt 
djupgående.  
 
Den andra aspekten som kommissionen diskuterat kring ytterligare transparens torde vara 
välkommen. Ökad kunskap och utvärdering av den ekonomiska politiken och utvecklingen i 
de olika medlemsländerna skapar i sig utrymme för möjligheter till flexibilitet i 
implementeringen av reglerna, och om till exempel ett visst medlemsland under en viss period 
skall tillåtas temporärt högre underskott i de offentliga finanserna eller ej. 
 
Aspekten kring undvikandet av godtycklig implementering av reglerna är problematisk. Det 
förslag som diskuteras är att stärka kommissionens roll vid eventuell sanktionering av 
medlemsland som inte uppfyller kraven i syfte att motverka politiskt kohandlande i rådet. En 
förstärkning av kommissionens roll skulle visserligen öka hotbilden för medlemsländerna och 
möjligtvis även minska deras incitament att inte följa reglerna eller att godtyckligt 
implementera dem. Samtidigt återstår grundproblemet att faktisk sanktionering motverkar 
sina egna mål, både ekonomiskt med förekommande underskott i de offentliga finanserna, 
men troligtvis även politiskt i form av missnöje bland medlemsländerna och deras 
befolkningar. 
 
I den mån sanktioneringsförfarande skall bevaras torde det finnas ett behov kring justering av 
hotbilden. En möjlighet är att länder som inte uppfyller kraven får en kontinuerligt sjunkande 
andel av medel från unionens strukturfonder. Ett sådant hot skulle varken direkt inverka 
negativt på ett lands offentliga finanser, samtidigt som det är fullt realiserbart. Det skulle även 
kunna skapa ett internt tryck bland de delar av befolkningen som ansöker om medel från 
fonderna i medlemsländer om att det egna landet inte skall bryta mot förekommande krav 
kring underskott i de offentliga finanserna. En sanktioneringsmöjlighet som inte är lika hård 
som den idag stadgade, men däremot kanske mer realiserbar. 
 
I den mån medlemsländerna även finner en samsyn kring hur pakten bör reformeras och göras 
mer flexibel kan även kommissionens position komma att förstärkas. Om flexibilitet i 
implementering av reglerna råder och ett medlemsland dock inte lyckas uppfylla desamma, 
kan kommissionen på eget initiativ inleda någon form av sanktioneringsprocedur. En sådan 
förändring skulle reducera risken för godtycke. Det skulle även medföra att samtliga 
medlemsländer behandlade lika, istället för som i den nuvarande situationen med viktad 
röstning i rådet som gynnar de större medlemsländerna för kohandel. 
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En relaterad aspekt vore att söka avpolitisera processen till förmån för en strikt juridisk 
process. Det skulle till exempel kunna innebära att kommissionen ges rätten att dra 
medlemsländer som uppvisar allt för stora underskott inför EG-domstolen för prövning i 
frågan om eventuell sanktionering. En sådan förändring skulle i praktiken omöjliggöra 
godtycke mellan medlemsländerna. 
 
En aspekt som kommissionen inte presenterat kring eventuell justering är frågan om de 
offentliga investeringarnas sjunkande andel. Det är en aspekt som Helmuth Markov väldigt 
starkt pläderar för, och som skulle kunna innebära att utgifter för investeringar i till exempel 
utbildning skulle undantas för den normala beräkningen av underskott i de offentliga 
finanserna. Då vinsterna av denna typ av investering ges under en lägre period kan det även 
vara rimligt att kostnaderna fördelas över en längre period. Den kritiska frågan kring en 
eventuell justering av aspekten är hur vissa utgifter skall särskiljas från andra. 
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7.  Slutsatser och avslutning 
 
Framtiden är aldrig på förhand given. Påståendet gäller inte minst det europeiska samarbetet 
som är starkt präglat av dynamik och pågående förändring. En gemensam strävan bland alla 
de aktörer som agerar inom unionen kan möjligtvis vara att skapa ett samarbete kring form 
och innehåll på ett sådant sätt så att ett maximalt antal av parter blir nöjda. Organiseringen av 
stabilitet och tillväxtpakten kan tveksamt sägas ha uppfyllt denna strävan, då den nuvarande 
formen har bidragit till missnöje och irritation bland flertalet aktörer som sannolikt även 
spridit sig till andra politikområden av det samarbete som äger rum inom ramen av den 
Europeiska Unionen. 
 
Stabilitet och tillväxtpakten tillkom under mitten av 1990-talet som ett kommande 
komplement till den gemensamma penningpolitiken i och med ikraftträdandet av EMU. 
Pakten stipulerar regler kring underskott i de offentliga finanserna samt ett lands offentliga 
skuld. Därutöver innebär den former för övervakning av medlemsländernas ekonomiska 
utveckling och förfarande vid sanktionering av medlemsland som inte uppfyller paktens krav. 
 
Tyskland som utgör Europas största ekonomi har haft tydliga problem med att uppfylla de 
krav pakten ställer. Den tyska ekonomin har utvecklats svagt sedan åtminstone mitten av 
1990-talet, och trots återkommande förhoppningar om en vändande konjunktur har den tyska 
ekonomin ännu inte upplevt en återhållande uppgång. Under de första åren på 2000-talet har 
ekonomin tidvis sjunkit samtidigt som arbetslöshetsnivån vuxit sig allt större. Situationen har 
inneburit att den tyska regeringsmajoriteten genomfört framförallt betydande reformer av 
landets arbetsmarknad samt olika socialförsäkringssystem. 
 
Bedrivandet av den ekonomiska politiken i Tyskland via finanspolitiken har präglats av EU 
bland annat i form av stabilitetspakten, men även de ekonomiska riktlinjerna. Pakten kan 
framförallt sägas ha haft betydelse för Tyskland i form av strävan att inte överskrida 
underskottsbegränsningen kring tre procent samt utvecklingen mot en sjunkande andel av 
offentliga investeringar. Den tyska regeringsmajoriteten bär visserligen det huvudsakliga 
ansvaret för den inhemska ekonomiska politiken, men de gör detta inte utan intryck av externa 
faktorer. 
 
Utifrån den tyska situationen skulle en justering av pakten främst vara angelägen kring ökad 
flexibilitet vid budgetmålen på såväl kort som medellång sikt, samt förhållanden för offentliga 
investeringar i till exempel utbildning. Därutöver är det tydligt att det krävs förändring av den 
sanktioneringsprocedur som idag är existerar, då den är kontraproduktiv och ej politiskt 
hållbar. Det krävs en pakt som både uppvisar flexibla regler samt en strikt tillämpning.  
 
Det finns ett trängande behov kring justering av stabilitet och tillväxtpakten. Det förhållandet 
erkänner medlemsländerna, kommissionen och flertalet övriga bedömare. Men den kritiska 
frågan kring hur pakten skall förändras återstår. I den situation som idag råder med en svag 
ekonomisk utveckling i flera av unionens medlemsstater samt en påtaglig irritation i och 
mellan institutionerna är det troligt att det kommer att dröja innan någon form av förändring 
kommer komma till stånd. Och till dess får Europa leva med en pakt för stabilitet och tillväxt 
där få lyckas uppfylla kraven samt där reglerna tolkas utifrån medlemsländernas godtycke.  
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Bilaga 1 med intervjufrågorna 
I bilaga 1 presenteras de fyra frågor som ställdes till EU-parlamentarikerna under 
intervjuerna. 
 
A. Den tyska ekonomin har under lång tid haft allvarliga problem, med bland annat låga 
nivåer av ekonomisk tillväxt samt höga arbetslöshetsnivåer. Vilka möjligheter/begränsningar 
anser ni att STP inneburit för bedrivandet av stabiliseringspolitik i Tyskland? 
 
B. I ett av sina ekonomiska papper redogör kommissionen för sex olika aspekter som de 
identifierat vara problematiska vid implementeringen av SGP i medlemsländerna. Dessa 
aspekter är följande; 
- STP reducerar budgetflexibilitet 
- STP verkar assymetriskt 
- STP sanktionerar inte politiskt motiverad finanspolitik 
- STP hämmar offentliga investeringar 
- STP bortser från aggregering av den nationella finanspolitik som bedrivs i 

medlemsländerna  
- STP:s fokus är på kort sikt och den bortser från betydelsen av strukturella reformer.  
 
Anser ni att någon eller några av dessa aspekter har gällt i Tyskland vid landets 
implementering av pakten? 
 
Finns det andra aspekter utifrån den tyska erfarenheten som kommissionen inte förmått 
identifiera? 
 
C. Kommissionen har även identifierat ett antal aspekter där man anser att pakten bör 
reformeras för att uppnå en bättre tillämpning av desamma. Dessa aspekter är följande; 
- Krävs landsspecifika mål vad gäller budgetbalans på medellång sikt 
- Krävs förbättring av öppenheten 
- Krävs agerande vid finanspolitiskt agerande vid sämre ekonomiska perioder  
- Krävs undvikande av en godtycklig implementering av reglerna.  
 
Utifrån den tyska erfarenheten, anser ni att en reformering kring dessa aspekter skulle 
innebära en bättre tillämpning av pakten i Tyskland?  
 
Finns där andra aspekter utifrån den tyska erfarenheten där en reformering vore önskvärd, 
som kommissionen inte förmått identifiera? 
 
D. Vid Ekofin:s möte i november 2003 beslutade medlemsländerna att inte följa 
rekommendation om ekonomiska åtgärder i Tyskland och Frankrike. Ett agerande som så 
småningom lett till att kommissionen dragit ministerrådet inför EG-domstolen för rättslig 
prövning. Det finns en kritik mot att proceduren kring sanktionering av länder som ej 
uppfyller paktens krav ej är ändamålsenlig. Bör denna procedur, som är en av 
stabilitetspaktens centrala komponenter, förändras? 
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