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 Eurokrisens mellanbokslut: 1) Världens undergång inhiberad,   
 2) fredens hamn på andra sidan grynnan, 3) fyren har slocknat 
 
 

Figur 1  

 

Figur 2 

 

Figur 3     

Är det värsta över med eurokrisen? Nu känns det så men panikbenägenheten 
är fortfarande stor. I Conference Boards internationella möte för europeiska 
chefsekonomer i Rom för två veckor sedan deltog över 20 chefsekonomer från 
olika länder och företag. Ingen av dem verkade vara oense om slutsatsen, vars 
första del gäller psykologin och andra realekonomin. För det första har paniken 
i höstas nu bekräftats till en överdrift och förtroendet stärks i takt med att 
osäkerheten minskar. För det andra, när förtroendet ökar vågar konsumenterna 
konsumera mera och företagen investera mera. Därför kommer recessionen i 
euroekonomin, som började i slutet av förra året och kommer att pågå inneva-
rande vår, att sluta i en ökande tillväxt under senare hälften av innevarande år.   
Eurokrisen i höstas drabbade alla europeiska länder. Figur 1 visar hur konsensus-
prognoserna för 2012 gav efter efter september. Förändringen mot det sämre var lika 
stor i Tyskland och Frankrike, som anses vara stabila, som i Italien och Spanien, som 
räknas till krisländerna. Att de stabila länderna har skött sig bättre räddade dem inte 
när krisländerna drog helheten med sig nedåt. Också i England, som inte är ett 
euroland, följde de allt dystrare tillväxtutsikterna eurotrenden. 
    Med undantag av Frankrike och Finland krympte BNP i alla länderna i figur 2 i 
slutet av förra året. Bland dessa även England och Sverige som inte har euro. När 
euroekonomin och dess finansieringssektor mår dåligt gör sjukan inte skillnad mellan 
euromedlemmar och icke-medlemmar. När euroområdet är i kris mår hela Europa 
dåligt. Därför har det varit så viktigt att lugna ner eurokrisen också för Finland. 
    Figur 1 visar att störtdykningen inom de ekonomiska förväntningarna stannade upp 
i januari-februari. Efter det har de tyska, franska, engelska och också spanska 
prognoserna reviderats uppåt.  
    Bakom klimatändringen ligger ett stort antal viktiga beslut. Beslut fattade på natio-
nell nivå i Grekland, Italien, Spanien och Portugal var ett förhandsvillkor för att kom-
ma vidare. De möjliggjorde Greklands skuldsanering. På euronivå togs beslut om 
stärkning av stödmekanismer och förbättringar av finanspolitiska förfaringssätt. Dessa 
skapade en situation där Europeiska centralbankens likviditetsökande lösningar lugna-
de oron på marknaden. Även om marknaden fortfarande vill aggressivt testa situa-
tionens hållbarhet, är det tryggare att gå på framtidens minfält än vad som verkade 
möjligt för bara några månader sedan.   
    Det verkar nu som om den av eurokrisen förorsakade eurorecessionen blir relativt 
lindrig, trots att nedgången i krisländerna fortsätter och det kommer att ta länge innan 
tillväxten kommer i gång. Situationen är mycket olika i olika länder. 
    Att det värsta är bakom oss betyder inte att skuldproblemet skulle vara löst. Nu är 
det emellertid lättare att koncentrera sig på att minska skuldbergen som ett långsiktigt 
projekt och inte som en serie kortsiktiga krisbeslut. I många länder är det ett minst två 
olympiader långt projekt att lösa skuldproblemen. 
    Den viktigaste faktorn när det gäller att smälta bort skuldbördan är långsiktig eko-
nomisk tillväxt. Förhastade, i panik fattade beslut försvårar problemlösningen om de 
försvagar den ekonomiska tillväxtpotentialen i en sådan utsträckning att skat-
teintäkterna inte växer så som önskat och arbetslöshetsutgifterna blir långvarigt höga.  
    Åtstramningspolitikens kapplöpning där grannländer tävlar om vem som stramar åt 
mest gör det omöjligt att uppnå landsspecifika budgetmål. Då euroländer som befin-
ner sig i mycket olika situationer beter sig alla på samma sätt maximeras välfärds-
förlusterna som budgetbalanseringen för med sig.  
    För bara några veckor sedan verkade det som om Finland ville ansluta sig till detta 
gäng av fanatiska åtstramare. Som värst hotade ett sparpaket på 5 miljarder euro. 
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Därför var regeringens beslut om besparingar på 2 ½ miljarder euro en positiv 
överraskning för de stora linjernas del. För det första valde regeringen inte överdrivet 
sparande. För det andra beslutades det vid sidan av skattehöjningar även göras 
betydande utgiftsbesparingar. Så som jag i flera repriser konstaterat finns det stark 
forskningsevidens på att utgiftsnedskärningar korrigerar skuldtrenden snabbare och 
med mindre välfärdsförluster än skattehöjningar. Regeringens paket är inte optimalt 
men långt från de värsta farhågorna. 
    Parallellt med regeringens budgetbeslut uppnådde arbetsmarknadsparterna en lös-
ning som uppskattas höja den faktiska pensionsåldern med några månader. Lösningen 
underlättar nedbantningen av hållbarhetsunderskottet även om de viktigaste besluten 
som förlänger arbetskarriärerna ännu låter vänta på sig. 
    Recessionen i euroområdet började i slutet av förra året. Man ser redan gröna skott, 
dvs. tecken på att ekonomin håller på att stabilisera sig. Detta berättar om tilltron till 
att sparbesluten i Italien, Spanien, Portugal och Grekland, de gemensamma besluten 
för euroområdet och Europeiska centralbankens åtgärder har hindrat krisen från att 
djupna.  
    Förtroendeindikatorerna samt OECDs ledandande index (figurer 3-6) indikerar att 
den självförstärkande störtdykningen har stannat upp. Samma budskap har stabilise-
ringen av statsskuldmarknaden då ECB i december beslutade att låna bankerna pengar 
mot säkerheter för tre år med en procents ränta. Under två operationer har över 1 000 
miljarder euro nya centralbankspengar utbetalats även om ECB inte har godkänt 
säkerheterna till deras fulla värde. I sin presskonferens den 4 april sade ECB-chefen 
Mario Draghi att s.k. ”haircut” eller undervärdering av säkerheter är i genomsnitt 53% 
och som störst 75%.  
    Det finns de som påstår att ECB:s oortodoxa likviditetspolitik strör hyperinflatio-
nens frön omkring sig. I ett normalt ekonomiskt läge vore hotet uppenbart. I dagens 
läge är det dock litet. Å ena sidan har de pengar som lånats av ECB styrts till problem-
ländernas statsskuldebrev, vilket utan tvekan varit på ECB:s önskelista. Å andra sidan 
har en stor del av de nya centralbankspengarna blivit kvar i bankerna vilket hjälper att 
undvika en total nedfrysning av finansieringen. När aktörerna i den privata sektorn – 
företag och hushåll – fortfarande försöker betala bort sina gamla skulder, har ECB:s 
likviditetsspruta inte skapat sådan efterfrågan som skulle öka risken för överhettning 
och hyperinflation. När företagens och hushållens beteende förändras i detta 
hänseende och lånepengar börjar strömma ut från bankerna får centralbankerna 
bråttom att dra in likviditeten som fösts ut på marknaden under krisen. Detta kommer 
att ha en central roll i centralbankernas exit-strategi, som dock knappast blir aktuell 
före våren 2013. 
    Fast gröna skott redan skjutit upp kan de frysa snabbt. Det kommer att hända om 
eurokrisen tillspetsas på nytt såsom i höstas. I den Ekonomiska översikt som skrevs i 
slutet av september bedömde vi att sannolikheten för en djupnande allmäneuropeisk 
recession var 40 %. I början av januari uppskattade vi att sannolikheten sjunkit till 30 
%. Nu torde den ligga på knappt 25 %. 
    De finska BNP-siffrorna från oktober–december visade att landet undvikit recessi-
on med minsta möjliga marginal, då ekonomin växte med 0,1 % från föregående kvar-
tal. Sysselsättningsläget har varit så pass stabilt att någon störtdykning av ekonomin 
inte längre hotar, även om BNP sannolikt minskade under våren. Svackan har blivit så 
liten att återhämtningen under senare hälften av året håller den årliga BNP-tillväxten 
på noll eller t.o.m. litet på plus. För 2013 förväntar vi en tillväxt på drygt 1 ½ %. 
    Finland har utan att märka det tagit sina första steg på Italiens, Spaniens och Portu-
gals väg. Vår konkurrenskraft har försämrats och på grund av åldrandet är hållbarhets-
underskottet inom den offentliga ekonomin obestridligt. Vi kan trots allt fortfarande 
välja om vi följer krisländerna till det bittra slutet. Vill vi undvika det är det viktigare 
att tala om långsiktiga tillväxtförutsättningar än att tvista om "rätta" nedskärnings-
listor.  
    Ju mer vi kan förbättra tillväxtmöjligheterna på lång sikt, desto mindre är nedskär-
ningstvånget här och nu. Ju längre in i framtiden politikerna skjuter upp besluten om 
pensionsåldern, längden på arbetskarriärer och omstruktureringen av kommun-
sektorn, desto mera och med desto större brådska får vi i ett senare skede lov att höja 
skatterna och skära ner vårt välfärdssystem. 
    Den nuvarande regeringen kan ännu välja om den vill förebygga det förestående 
problemet. Nästa regering har kanske inte längre denna valmöjlighet. I värsta fall får vi 
stifta bekantskap med den situation där de sydeuropeiska krisländerna i dag med hjälp 
av paniklösningar försöker återställa marknadens förtroende för sin ekonomis 
prestanda. 
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