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Eurogruppen og ECOFIN
De viktigste punktene i møtene var som følger:






Det var enighet i Eurogruppen om at representantene for
kreditorene skulle vende tilbake til Aten for å søke å ferdigstille
Hellas-programmets andre statusgjennomgang.
ECOFIN vedtok å anbefale Europaparlamentet om å gi
Kommisjonen ansvarsfritak for gjennomføringen av EUs
budsjett for 2015. Nederland, Storbritannia og Sverige stemte
imot.
ECOFIN kom til enighet om regler om hybrid mismatch i
mellom skattereglene i EU-lang og tredjeland. Reglene blir
vedtatt når Parlamentet har kommet med sin uttalelse.
Screeningsprosessen av potensielle ikke-samarbeidende
skattejurisdiksjoner kan starte etter at ECOFIN kom til enighet
om en presisering av kriteriet om nullsats eller lav sats i
selskapsskatten.

Kommende møter
Maltas formannskap
våren 2017
Eurogruppen og
ECOFIN:
20.-21. mars
6.-7. april (uformelt)
22.-23. mai
15.-16. juni
Det europeiske råd:
9.-10. mars
22.-23. juni

Eurogruppen 20. februar 2017
Eurogruppens møte var kort. Sakene på dagsordenen var Hellas’ økonomiske tilpasningsprogram, økonomiske utsikter og tematisk drøfting av hvor lett det er å etablere næringsvirksomhet.
Det økonomiske tilpasningsprogrammet for Hellas
Europakommisjonen (på vegne av eurolandene) undertegnet i august 2015 en intensjonsavtale (MoU) med Hellas om et tredje økonomisk tilpasningsprogram siden 2010. Det nye
programmets varighet er tre år og har en totalramme på 86 mrd. euro. Av dette ble 31,7 mrd.
euro1 utbetalt i løpet av 2015 og 2016.
Den andre statusgjennomgangen, som startet i slutten av oktober, omfatter en rekke spesifiserte reform-/budsjettiltak innen fire hovedpilarer. Disse pilarene er 1) ratifikasjon av den
mellomlangsiktige planen, som blant annet omfatter mål for det rentekorrigerte budsjettoverskuddet (primæroverskuddet) i 2018 og på mellomlag sikt, 2) arbeidsmarkedsreformer i
tråd med beste praksis i EU, herunder når det gjelder gruppeoppsigelser og kollektive forhandlinger, 3) bedre forretningsklimaet gjennom liberalisering av frie yrker, vedta lov om
lisenser, redusere byråkratiske hindre, investeringshindre og andre tiltak for å bedre konkurranseevnen og 4) avklare med kreditorene hvilke statlige eiendeler og foretak som skal bli
overført til det nye privatiserings- og investeringsfondet.
Målet var å ferdigstille statusgjennomgangen på kort tid slik at IMF skulle kunne ta stilling til
finansiell deltakelse innen utgangen av 2016. Timeplanen holdt ikke, og det var tilnærmet

1 Samme dag som Eurogruppen hadde møte betalte Hellas tilbake 2 mrd. euro fra salg av tyrkisk datterselskap til en av bankene som ble
oppkapitalisert ved programmets start i 2015. Totalt ble det brukt 5,4 mrd. av en samlet ramme på 25 mrd. euro til omstrukturering av
greske banker i 2015.
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stillstand i forhandlingene i flere måneder. Kun en tredel av de avtalte tiltakene i statusgjennomgangen er gjennomført hittil. Det har vært betydelig uenighet mellom Hellas og
kreditorene, særlig IMF, og kreditorene imellom. Sistnevnte gjaldt kravet om at EU-siden
måtte gi betydelig gjeldslette for å gjøre den greske gjelden bærekraftig, som er et generelt
kriterium for IMF-deltakelse i økonomiske tilpasningsprogram. Alternativt måtte Hellas vedta
ytterligere strukturell budsjettkonsolidering, men dette var ikke IMFs førstevalg. En viktig
grunn til uenigheten mellom institusjonene er at IMF har klart mer pessimistiske anslag enn
EU-siden over Hellas’ budsjett-utvikling.
I tiden før Eurogruppens februar-møte hadde det vært betydelig møtevirksomhet mellom
partene, hvor også formann Dijsselbloem var aktivt involvert, for å finne en felles plattform
for å drive programmet fremover.

From left to right: Mr Euclid TSAKALOTOS, Greek Minister for Finance; Pierre MOSCOVICI, Member of the European
Commission. Photo: European Union

I Eurogruppens møte 20. februar orienterte representantene for kreditorinstitusjonene
(Kommisjonen, IMF, ESM og ECB) og Hellas’ finansminister Tsakalotos om at det tekniske
arbeidet med den andre statusgjennomgangen kunne gjenopptas. Et viktig ledd i denne
enigheten er at Hellas skal gjennomføre reformer i pensjons- og skattesystemet, som vil få
virkning etter at stabiliseringsprogrammet er slutt i 2018. Innslagspunktet for personskatt skal
reduseres fra dagens meget høye 8600 euro per år, som innebærer at kun om lag halvparten
av lønnsmottakere betaler inntektsskatt. Til sammen skal pensjons- og skattereformene
styrke budsjettet med 2 pst. av BNP: Dette skal sikre at målet om et rentekorrigert budsjettoverskudd (primæroverskudd) på minst 3,5 pst. av BNP på mellomlang sikt nås. Dersom
tiltakene blir lovfestet, øker sjansen for finansiell deltakelse fra IMF.
Tekniske eksperter fra institusjonene skulle gjenoppta forhandlinger i Aten i løpet av uken
etterpå (28. februar) for å søke å komme til enighet med greske myndigheter om skatte- og
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pensjonsreformer samt øvrige følsomme reformtiltak, som i arbeidsmarkedet, energisektoren
og privatiseringer.
Et annet viktig element i pakken som skal utmeisles i Aten, er å gjøre det greske budsjettet
mer vekstorientert, herunder med ekspansive tiltak for å styrke vekstpotensialet i gresk
økonomi dersom det avtalte primæroverskuddet blir større enn det avtalte målet.
Under pressekonferansen etter møtet understreket Eurogruppens formann Dijsselbloem at
det fortsatt gjensto mye arbeid før statusgjennomgangen var gjennomført. Saken ville da
komme tilbake til Eurogruppen for politisk klarering av forhandlingsresultatet og en drøfting
av de siste stadiene i programmet. Det må blant annet tas stilling til spørsmålet om hvor lenge
Hellas skal pålegges å ha et primær-overskudd på 3,5 pst. av BNP.
Dijsselbloem pekte videre på at selv om Hellas ikke står overfor en likviditetsskvis i nær fremtid (store avdragsforpliktelser i juli), hadde alle i møtet en følelse av hastverk – ikke minst av
hensyn til tilliten til gresk økonomi. Ytterligere styrking av tilliten, som vendte tilbake i fjor, vil
bidra til økt økonomisk vekst og jobbskaping.

From left to right: Mr Pierre GRAMEGNA, Luxembourg Minister of Finance; Mr Carsten PILLATH, Director General for
Economic Affairs and Competitiveness; Mr Poul THOMSEN, Director of the European Department of the IMF.
Photo: European Union

Kommissær Moscovici understreket den positive utviklingen i gresk økonomi i 2016. BNPveksten er anslått til å ha vært 0,3 pst. Med fortsatt tillit til utviklingen burde veksten kunne ta
seg opp til vinterprognosens anslag på 2,7 pst. i år og 3,1 pst. i 2018. Videre har budsjettutviklingen vært klart bedre enn ventet med et anslått rentekorrigert overskudd på 2 pst. i 2016
mot avtalte 0,5 pst. i MoU’en om tilpasningsprogrammet. Moscovici pekte på at dersom
statsregnskapet for 2016 blir godkjent av Eurostat, har man allerede overskredet målet for
2017 og er halvveis til å nå målet for 2018.
Dijsselbloem trakk også frem at programmet nå er i ferd med å gå inn i en fase med en endret
policy-mix, der det blir mindre ekt på innstramming og mer vekt på vekstfremmende strukturreformer.
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Kommentarer
Statsminister Tsipras og finansminister Tsakalotos har etter møtet lagt vekt på at enigheten
om skatte- og pensjonsreformer er budsjettmessig nøytral. Gjennomføring av tiltakene vil
medføre tilsvarende skattelettelser på andre områder eller økte utgifter. Det er belegg for
slike utsagn med utgangspunkt i Hellas’ egne (og Kommisjonens) beregninger, som viser at
budsjettmålet for 2018 og årene deretter på 3,5 pst. av BNP vil nås uten å gjennomføre de
siste pensjons- og skattereformene.
I et eget møte samme dag vedtok ESMs guvernørråd (som består av euroområdets finansministre) å oppnevne Klaus Regling som administrerende direktør for institusjonen for nye
fem år.
Tematisk drøfting av hvor lett det er å etablere næringsvirksomhet
Eurogruppen har jevnlige temadiskusjoner om reformemner som kan bidra til å skape økonomisk vekst og sysselsetting. Temaet denne gangen var «ease of doing business» i euroområdet, som ble identifisert som ett av tre oppfølgingstemaer da Eurogruppen i juni 2016
drøftet hvordan man kunne øke investeringene. (De to øvrige var offentlig administrasjons
effektivitet og sektorspesifikke regelverksflaskehalser.)
Kommisjonen fremførte at tiltak for å bedre «ease of doing business» er reformtiltak som kan
gi økte investeringer – og dermed økt produktivitet og vekst – uten budsjettbelastning. Særlig
kan nytten være stor i en valutaunion ettersom slike tiltak bidrar til en samlet økt motstandskraft og konvergens. Det ble vist til at land som har kuttet såkalte «red tape» vanligvis er
bedre rustet til å håndtere økonomiske sjokk.
Eurogruppen var i hovedsak enig i Kommisjonens vurderinger. En rekke ministre delte sine
erfaringer med myndighetsstrategier som siktet mot å bedre «ease of doing business». Koblingen mellom slike strategier og annen politikk rettet mot investeringer, inkludert på EU-nivå,
ble fremhevet. Muligheten for å utvikle indikatorer innenfor spesifikke områder ble også
drøftet. Eurogruppen vil komme tilbake til temaet under det uformelle møtet i april.
Den økonomiske situasjonen i euroområdet – Kommisjonens vinterprognose
Kommisjonen presenterte hovedresultatene fra vinterprognosen, som ble offentliggjort 13.
februar. Det moderate økonomiske oppsvinget ventes å fortsette, men det er knyttet betydelig nedsiderisiko og usikkerhet til anslagene. Euroområdets økonomi har vist motstandskraft
de siste månedene, og alle medlemslandene anslås å ha positiv vekst i perioden 2016-18.
Kommisjonen kommenterte videre at budsjettutsiktene er i bedring. Konsekvensene av
vinterprognosen på budsjettovervåkingen i euroområdets medlemsland ville bli presentert
som en del av det europeiske semesterets vinterpakke, som ble offentliggjort 22. februar.
Den europeiske sentralbanken og finansministrene var i hovedsak enige i Kommisjonens
vurderinger av de økonomiske utsiktene. Eurogruppen vil drøfte medlemslandenes oppfølging
av budsjettplanene for 2017 i mars. Disse ble sist diskutert i et eget møte i desember.
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ECOFIN 21. februar 2017
ECOFIN behandlet revisjon av skatteomgåelsesdirektivet, EUs svarteliste over ikke-samarbeidende skattejuristiksjoner, forberedelse til G20s finansministermøte. ansvarsfrihet for EUs
budsjett for 2015 og retningslinjer for EUs 2018-budsjett. Pressemeldinger og konklusjoner
fra møtet finnes på Rådets møteside.
ATAD 2: Enighet om hybride mismatch-regler mot tredjeland
ECOFIN oppnådde politisk enighet om direktivet om hybrid mismatch mellom EU-land og
tredjeland (ATAD 2). Reglene skal gjennomføres ved en endring i skatteomgåelsesdirektivet,
Anti Tax Avoidance Directive eller ATAD (direktiv 2016/1164/EU), som ble vedtatt i juli 2016
og trer i kraft fra 2019.
Forslaget til endring av skatteomgåelsesdirektivet (ATAD 2) ble fremmet 25. oktober 2016
som del av Kommisjonens forslag til selskapsskattereform. Forslaget er tidligere diskutert i
ECOFIN-møtene 8. november og 6. desember 2016 og er tidligere omtalt i Økonominytt nr.
10/2016 og Økonominytt nr. 11/2016.
Direktivet inneholder regler for å stanse bruk av misforhold mellom ulike nasjonale skatteregler i EU-land og tredjeland. Slike misforhold omtales gjerne som hybrid mismatch. Hybrid
mismatch oppstår når to land klassifiserer visse inntekter eller enheter forskjellig for beskatning. Selskapene kan tilpasse seg disse ulikhetene og på den måten unngå beskatning i begge
land. Det vedtatte skatteomgåelsesdirektivet ATAD inneholder allerede regler for hybrid mismatch mellom to EU-land. ATAD 2 inneholder imidlertid også bestemmelser for bestemte
former av hybrid mismatch – både mellom EU-land og mot tredjeland – som ikke er dekket i
det vedtatte direktivet.

From left to right: Mr Edward SCICLUNA, Maltese Minister of Finance; Ms Magdalena ANDERSSON, Swedish Minister for
Finance; Mr Jeroen DIJSSELBLOEM, Dutch Minister for Finance; Mr Pierre MOSCOVICI, Member of the European Commission.
Photo: European Union
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Forrige gang EUs finansministre diskuterte ATAD 2 var det enighet om hovedtrekkene i forslaget. Likevel var det gjenstående uenighet knyttet til et foreslått unntak for finanssektoren
og knyttet til ikrafttredelsestidspunktet. I tillegg hadde enkelte medlemsstater parlamentariske reservasjoner. Det maltesiske formannskapet hadde utarbeidet et kompromissforslag
til møtet som ECOFIN-formann Edward Scicluna mente balanserte de ulike medlemslandenes
synspunkter.
Det er særlig Storbritannia som har ønsket en mulighet for å unnta finansiell sektor og tradere
fra reglene om fradrag uten korresponderende beskatning. Frankrike, Østerrike og Hellas har
på sin side vært kategoriske på at de ikke kunne støtte et unntak for finanssektoren i strid
med OECDs BEPS-anbefalinger.
I ECOFIN ble det enighet om at medlemsland på nærmere vilkår kan unnta banksektoren fra
reglene dersom hybrid mismatch fører til fradrag uten korresponderende inntektsføring.
Unntaket er tidsbegrenset til utgangen av 2022. Unntaket gjelder finansielle instrumenter
utstedt med sikte på å oppfylle krav om tapsabsorberende kapasitet, eller har konvertering,
bail-in eller nedskrivningsfunksjoner. Kommisjonen skal evaluere unntaket. Unntaket finnes i
direktivets artikkel 9(4)(b).
Det ble også enighet om at enkelte betalinger gjennomført av finansielle tradere og som gir
opphav til fradrag uten korresponderende inntektsføring, ikke skal anses som hybrid mismatch. Det stilles opp vilkår for unntaket, blant annet må den finansielle traderen være forpliktet til å inntektsføre hele beløpet, og betalingen må reflektere den underliggende avkastningen på et overført finansielt instrument. Denne løsningen anses å være i tråd med OECDs
BEPS-anbefaling, der finansielle tradere ligger utenfor virkeområdet til tiltaket mot hybrid
mismatch. Bestemmelsen finnes i artikkel 2(9)(i).
I løpet av forhandlingene i rådet er det kommet inn en ny bestemmelse (artikkel 9a) om
omvendte hybride selskapsenheter, dvs. situasjoner der en selskapsenhet anses som transparent i det landet den er hjemmehørende, men som ikke-transparent i eiernes hjemland. Da
vil begge land mene at beskatningsretten ligger hos det andre landet, og det kan oppstå
dobbelt ikke-beskatning. Direktivet det nå er politisk enighet om innebærer at dersom en
selskapsenhet beliggende i et EU-land anses som ikke-transparent av eiernes hjemland, skal
den også anses som ikke-transparent av og beskattes i det aktuelle EU-landet.
Kommisjonens forslag innebar at ATAD 2 skulle tre i kraft fra 1. januar 2019, dvs. samtidig som
det allerede vedtatte bestemmelsene i skatteomgåelsesdirektivet ATAD. Med henvisning til
stor innvirkning på nasjonal økonomi, har Nederland ønsket en senere ikrafttredelse. Andre
medlemsland har vist til behovet for rask og ensartet implementering av BEPS-tiltakene. I
ECOFIN-møtet ble det enighet om å utsette ATAD 2s ikrafttredelse med ett år, dvs. til 1.
januar 2020. Imidlertid trer ikke bestemmelsen om omvendt hybride selskapsenheter (artikkel
9a) i kraft før januar 2022.
I ECOFIN bekreftet alle medlemsstatene sin støtte til formannskapets kompromissforslag.
Flere medlemsland pekte på at utsatt ikrafttredelsesdato og unntak for banksektoren i
utgangspunktet var uheldig, men at de likevel aksepterte kompromisset for å komme til
enighet. Europaparlamentet har ennå ikke kommet med sin uttalelse om ATAD 2. Når
parlamentets uttalelse foreligger, vil ECOFIN formelt vedta direktivet.
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EUs felles liste over ikke-samarbeidende skattejurisdiksjoner
I ECOFIN-møtet fikk EUs finansministre en statusoppdatering for arbeidet med en felles liste
over ikke-samarbeidende skattejurisdiksjoner – populært kalt «svartelisten». I slutten av
januar ble det sendt ut brev til 92 land om den videre screeningprosessen. Basert på medlemsstatenes nominasjoner, er rådet i ferd med å etablere ekspertpaneler som skal forestå
screeningen. På grunnlag av fastsatte kriterier vil det innledes en dialog med utvalgte skattejurisdiksjoner. Bare skattejurisdiksjoner som ikke samarbeider og som ikke vil forplikte seg til å
oppfylle kriteriene innen rimelig tid, vil føres på «svartelisten». Det er tidligere varslet at EUs
svarteliste skal være klar og operativ innen utgangen av 2017.
I vedlegg til rådskonklusjoner fra oktober 2016 fremgår det at samarbeidende skattejurisdiksjoner må oppfylle kriterier knyttet til åpenhet på skatteområdet, rettferdig beskatning og
tiltak mot uthuling av skattegrunnlag. Imidlertid har det fram til nå vært uenighet om innholdet i kriteriet om rettferdig beskatning, og da særlig om nullsats eller lav sats i selskapsskatten i seg selv skal være tilstrekkelig for å blir svartelistet. I ECOFIN-møtet 21. februar kom
medlemslandene til enighet om et kompromiss om dette kriteriet. Kompromisset innebærer
at nullsats i seg selv ikke er tilstrekkelig for å bli svartelistet, men at land med nullsats skal
underlegges samme vurdering som EUs medlemsland etter Code of conduct for selskapsskatt
vedtatt 1. desember 1997. Dette innebærer bl.a. at for at nullsats eller lav sats i selskapsskatten i en stat skal anses som skadelig, må den ha eller kunne ha vesentlig virkning på
lokaliseringen av næringsaktiviteter.
Arbeidet med EUs liste over ikke-samarbeidende skattejurisdiksjoner er tidligere omtalt i
Økonominytt, bl.a. i nr. 10/2016 (med omtale av rådskonklusjoner om kriterier for svartelisting) og nr. 8/2016 (med omtale av Kommisjonens scoreboard, utvelgelsen av skattejurisdiksjoner for videre screening).
Forberedelse til G20s finansministermøte i Baden-Baden 17.-18. mars
ECOFIN drøftet de overordnede rammene for en felles EU-posisjon til G20-finansministermøtet, som er en forberedelse til G20-toppmøtet i Hamburg 7.-8. juli. Det var bred støtte til
det tyske G20-formannskapets prioriteringer for arbeidet frem mot toppmøtet. På økonomiområdet omfatter disse blant annet arbeid med strukturreformer for å øke produktiviteten og
den økonomiske motstandskraften i G20-landene samt å fremme investeringer med vekt på
Afrika. Den finansielle arkitektur og skatteunndragelser/aggressiv skatteplanlegging er også
høyt prioritert.
Den økonomiske og finansielle komiteen (EFC) ble bedt om å ferdigstille mandatet for G20s
finansministermøte. Mandatet utgjør en felles posisjon for EU-representantene og deltakende medlemsland. EUs formannskapsland representerer EU sammen med Kommisjonen og
Den europeiske sentralbanken.
Finansminister Siv Jensen vil delta i G20-finansministermøtet.
Gjennomføringen av EUs budsjett for 2015 – ansvarsfrihet for Kommisjonen
Revisjonsretten har (for niende året på rad) gitt en positiv erklæring om EU-regnskapenes korrekthet for 2015. Videre er det gitt en positiv erklæring om transaksjonenes lovlighet og formelle korrekthet for inntektene og utgiftsområdet «administrasjon». Disse områder vurderes
å være uten vesentlige feil, dvs. med en feilprosent på under 2 pst. av transaksjonene. På den
annen side gir Revisjonsretten negativ erklæring om betalingenes lovlighet og formelle
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korrekthet for de øvrige fire store utgiftskategoriene («konkurranseevne for vekst og sysselsetting», «samhørighetspolitikk», «naturressurser» (landbruk mv.) og «et globalt Europa»).
Innen disse områdene overstiger forekomstene av feil til dels klart standarden på 2 pst.
Feilanslagene er basert på stikkprøvekontroll.
Samlet feil i betalingene er anslått til 3,8 pst. – ned fra 4,4 pst. i 2014. Sammenlignet med
2014 har feilprosenten steget for «et globalt Europa» og «administrasjon», mens de øvrige
utgiftskategoriene har registrert en forbedring. De høyeste feilprosentene er imidlertid
fortsatt innenfor «samhørighetspolitikk» og «konkurranseevne for vekst og sysselsetting»
med hhv. 5,2 og 4,4.
Videre konkluderte Revisjonsretten med at det er like stor feilprosent i utgifter som forvaltes
direkte av Kommisjonen og utgifter hvor forvaltningen er delt mellom Kommisjonen og nasjonalstaten. Et annet trekk er at det for alle utgiftskategorier ble begått flere feil i godtgjørelsesordninger (som f.eks. forskningsprogrammer og strukturfondsprosjekter) enn i rettighetsordninger (som arealstøtteordningen i landbruket).
Revisjonsretten konstaterte at dersom Kommisjonen og medlemslandene hadde benyttet all
tilgjengelig informasjon til å korrigere feil, kunne feilprosenten vært betydelig lavere.

From left to right: Mr Wolfgang SCHAUBLE, German Federal Minister for Finance; Mr Edward SCICLUNA, Maltese
Minister of Finance. Photo: European Union

ECOFIN vedtok en rådsanbefaling om å gi Kommisjonen ansvarsfritak for gjennomføringen av
EUs budsjett for 2015. Rådet uttrykte tilfredshet med at feilprosenten hadde falt fra 4,4 til 3,8
pst sammenlignet med året før. men likevel er feilprosenten generelt for høy og særlig for fire
av fem utgiftsområder.
ECOFIN beklager at Kommisjonen og nasjonale myndigheter ikke fullt ut har utnyttet tilgjengelig informasjon til å unngå, oppdage og korrigere en betydelig del av feilene. Dette ville ha
redusert den anslåtte feilprosenten betraktelig.
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Nederland, Storbritannia og Sverige stemte imot ansvarsfritak for Kommisjonen for budsjettgjennomføringen. I en felleserklæring beklager Nederland og Sverige at feilprosenten har
oversteget 2,0 pst. for 22. år på rad. De to landene tar til orde for at Kommisjonen iverksetter
en omfattende gjennomgang av utgiftsområdene (spending review) før neste
langtidsbudsjettperiode (MFF) med sikte på en systematisk evaluering av om hvert
utgiftsområde i EU-budsjettet gjennomføres effektivt, gir tilleggsverdi og bidrar til
overordnede EU-prioriteringer
EUs budsjett for 2018 – retningslinjer
ECOFIN vedtok konklusjoner om Rådets prioriteringer for EUs 2018-budsjett.
Rådet ber om at man i budsjettet for 2018 finner den riktige balansen mellom budsjettmessig
forsiktighet og nye investeringer som kan bidra til å skape vekst og sysselsetting. Neste års
budsjett bør dessuten inneholde tilstrekkelige ressurser til å svare effektivt på migrasjons- og
sikkerhetsutfordringene, samt bidra til politisk og økonomisk stabilitet i EUs naboland.
Med utgangspunkt i stramme budsjetter i mange medlemsland ber Rådet om at både forpliktelses- og betalingsbevilgningene holdes under streng kontroll og er basert på virkelige
behov. Det må etableres tilstrekkelige marginer under langtidsbudsjettets (MFF 2014-20)
rammer for å dekke uforutsette hendelser.
Rådet fremhever behovet for ytterligere rasjonalisering av EUs administrasjon. Alle institusjoner, organer og byråer oppfordres til å redusere eller fryse sine administrative utgifter i
størst mulig grad og bare be om ytterligere bevilgninger ved begrunnet behov. Rådet foreslå i
denne sammenheng at Revisjonsretten evaluerer hvordan EU-institusjonene har gjennomført
det avtalte kuttet i staben på 5 pst. mellom 2013 og 2017.
Kommisjonen blir også bedt om å sjekke nøye og, hvis nødvendig, revidere byråers forslag til
budsjett med utgangspunkt i tidligere gjennomføring, ledige stillinger og om de oppfyller
ovennevnte krav om å kutte antallet ansatte med 5 pst. i perioden 2013-17.
Rådet ser positivt på at det betydelige etterslepet i betalinger til programmer mv. i MFF 200713 er bygd kraftig ned i de første årene i inneværende langtidsbudsjettperiode. Kommisjonen
blir bedt om å overvåke at utbetalinger knyttet til forpliktelses-bevilgninger skjer i tide for å
unngå tilsvarende akkumulering av ubetalte regninger inn i neste langtidsbudsjett.
ECOFIN understreker også viktigheten av presise anslag over inntektene slik at medlemslandene så tidlig som mulig kan anslå egne bidrag til EU-budsjettet.
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Økonomi – Statistikk og indikatorer
BNP-utviklingen i 4. kvartal 2016
Sesongjustert BNP-vekst fra 3. til 4. kvartal 2016 var 0,4 pst. i euroområdet og 0,5 pst. for EU
samlet. Dette er en nedjustering med 0,1 prosentpoeng fra tidligestimatet for begge
aggregater.
Blant de store eurolandene hadde Tyskland og Frankrike en vekst i kvartalet på 0,4 pst., mens
Italias svake utvikling fortsetter med 0,2 pst. Blant øvrige store land fortsatte den sterke
veksten i Spania med 0,7 pst. og Storbritannia med 0,6 pst. (senere oppjustert til 0,7 pst.)
Aller sterkest vekst hadde Polen med 1,7 pst.
Veksten i BNP fra samme kvartal i fjor var 1,7 pst. i euroområdet og 1,8 pst. for EU28.
Firekvartalersveksten i Romania var sterkest med nær 5 pst., mens Bulgaria, Spania, Polen og
Slovakia lå i området 3-3 ½ pst.
Nedenstående figur viser utviklingen de siste kvartalene i euroområdet og EU28.

Kilde: Eurostat

Nedenstående figur sammenligner kvartalsveksten i EU28, euroområdet og USA siden 2005.

Kilde: Eurostat
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Tillit blant bedrifter og forbrukere
Kommisjonens brede tillitsindikator (Economic Sentiment Indicator – ESI) for februar var om
lag uendret fra januar. Dette etterfulgte om lag flat utvikling også i januar – etter at
indikatoren hadde steget jevnt i andre halvår 2016. Blant de store landene hadde
Storbritannia, fulgt av Spania og Frankrike økning, mens ESI viste nedgang i Tyskland og Polen.
I EU28 lå indeksen 8,9 pst. over gjennomsnittet for de siste 25 årene, mens euroområdet lå
8,0 pst. over. I euroområdet trakk tilliten i industrien og tjenestesektoren opp, mens tilliten
blant forbrukere og i detaljhandelen trakk ned. Sistnevnte stemmer godt overens med den
negative utviklingen i detaljhandelen de siste månedene.

Kilde: Europakommisjonen

Arbeidsledighet
I januar var den sesongjusterte arbeidsledigheten i euroområdet 9,6 pst., som er uendret fra
desember og ned fra 10,4 pst. i januar 2016. Dette er det laveste nivået siden mai 2011. For
EU samlet gikk ledigheten ytterligere noe ned til 8,1 pst., som er den laveste målingen siden
januar 2009 og godt under nivået fra de første fem årene av dette århundret.
I den siste tolvmånedersperioden er arbeidsledigheten i EU28 redusert med vel 1,7 millioner
personer, herav 1,1 millioner i eurosonen. Antallet arbeidsledige i EU har med dette kommet
under 20 millioner.
Arbeidsledigheten er lavest i Tsjekkia med 3,4 pst., fulgt av Tyskland med 3,8 pst. Hellas og
Spania ligger fortsatt høyest med henholdsvis 23,0 (november) og 18,2 pst. Sammenlignet
med situasjonen for ett år siden har arbeidsledigheten falt i 25 land og økt i tre. Den største
reduksjonen det siste året er registrert i Kroatia (fra 14,8 til 11,3 pst.), Spania fra 20,6 til 18,2)
og Portugal (fra 12,1 til 10,2 pst.).
Ungdomsledigheten er også redusert det siste året, men er fortsatt høye 17,7 pst. i EU samlet
og 20,0 pst. i euroområdet. Tyskland ligger klart lavest med 6,5 pst. I motsatt ende ligger
Hellas med 46 pst. og Spania med 42 pst.
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Kilde: Eurostat

Prisstigning
Den årlige prisstigningen (KPI – konsumprisindeksen) tok seg i januar 2017 opp til 1,8 pst i
euroområdet og 1,7 pst. i EU28. Dette er det høyeste siden 2013. Uten energi steg KPI med
1,1 pst. i euroområdet, som er marginalt over takten i de siste månedene. Energiprisene
trekker nå inflasjonen markert opp, mens det motsatte var tilfellet i mesteparten av de siste
to årene.

Kilde: Eurostat

Prisstigningen varierer betydelig mellom land. Samtlige land har nå positiv prisstigning. Lavest
prisstigning hadde Irland, Romania og Bulgaria med 0,2-0,4 pst. Ni land overskred Den
europeiske sentralbankens inflasjonsmål for euroområdet om nær 2 pst. Høyest prisstigning i
januar hadde Belgia med 3,1 pst.
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Kilde: Eurostat

Et tidligestimat for februar viser at KPI i euroområdet har tatt seg ytterligere opp til 2,0 pst.
Energiprisene, som har steget med 8 pst. det siste året, trekker klart opp. KPI uten energi tok
seg ytterligere opp til 1,2 pst.
Nedenstående figur viser samlet KPI og enkeltkomponentene.

Kilde: Eurostat
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