Grekiska valet: Se både skogen och alla träden
Grekland och världen står i skrivande stund – efter gårdagens val (17/6) – inför ett sannolikt men inte helt tydligt
svar på frågan hur den nya regeringen i Aten ska formas
och landet styras. Men det är viktigt att lyfta blicken
bortom det grekiska valet och försöka se skogen och alla
träd: Vart är eurosamarbetet på väg? Denna Veckans
tanke lyfter fram några av de vanligaste frågorna - och
tänkbara svaren - kring Greklands situation, framtiden för
euron och effekterna på resten av världen och Sverige.

MÅNDAG
18 JUNI 2012

Det största partiet Ny demokrati får nu uppdraget att inom
tre dagar försöka bilda en koalitionsregering. Om partiet
misslyckas går regeringsfrågan till det näst största partiet
Syriza (samma tidsfrist tre dagar) och därefter till tredje
största parti. Efter maximalt nio dagar – och utan ett eventuellt regeringsresultat – får presidenten möjligheten att i
ett sista försök få fram en regering. Vid ett misslyckande
väntar ännu ett nyval.
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111...VVVaaadddbbbllleeevvvdddeeetttgggrrreeekkkiiissskkkaaavvvaaalllrrreeesssuuullltttaaattteeettt???
Det preliminära grekiska valresultatet, som ger Ny demokrati 29,7 procent av rösterna (största parti), antyder möjligheten att kunna forma en majoritetsregering, men
bilden är inte helt klar. Vänsterpartiet Syriza får 26,9
procent och blir näst största parti. Pasok har, sannolikt i
taktiskt syfte, sagt sig vilja ha regeringsförhandlingar som
ger en bredare koalition, t ex inklusive Syriza. Sannolikheten för en sådan koalition bedöms i dagsläget som låg.
Däremot kan Demokratiska vänstern komma att ingå.
Parti
Ny demokrati
Syriza
Pasok
Oberoende Grekland
Kommunistpartiet
Gyllene gryningen
Demokratiska vänstern
Övriga

Valresultat 17/6
29.7%
26.9%
12.3%
7.6%
4.5%
6.9%
6.2%
5.9%

Valresultat 6/5

18.9%
16.8%
13.2%
10.6%
8.5%
7.0%
6.1%
18.9%
Källa: FT

Det troliga utfallet – och mest förhoppningsfulla – är en
majoritetsregering bestående av åtminstone Ny demokrati och Pasok, d v s de partier som står bakom krispaketen.
De skulle tillsammans få 162 av parlamentets 300 platser.
Ytterligare 17 platser skulle tillföras regeringen om Demokratiska vänster väljer att ingå i koalitionen. En svag majoritetsregering kan få problem med ”politiska vildar”. Om
knappt halva parlamentet går emot regeringen kan grekiska väljare få intrycket att det finns ett alternativ till krispolitiken, vilket lägger grund till social/politisk oro.
Krisläget för Grekland ställer krav på politisk samling. Den
nya regeringen kommer att möta växande problem; de
ekonomiska och statsfinansiella kurvorna pekar just nu i
fel riktning samtidigt som arbetslösheten stiger. Risken är
stor att Grekland, trots redan enorma stödpaket, kan behöva ytterligare finansiellt stöd. Den viktiga frågan är om
Grekland mäktar med uppgiften att med de verktyg man
besitter i dag kunna ta sig ur problemen.
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Det finns två vägar framåt för partierna i Grekland:
A. Resultatinriktade regeringsförhandlingar som under
de närmaste dagarna leder fram till bredaste möjliga koalitionsregering och som står fast vid de internationella avtalen/stödpaketen på totalt 174 miljarder euro. Denna väg
innebär sannolikt också att omvärlden går med på att ge
Grekland något mer saneringsflexibilitet och utrymme till
omförhandling av existerande avtal.
B. Omöjliga regeringsförhandlingar som blir till en repris på utvecklingen som följde efter förra valet 6 maj och
som framkallar ny parlamentarisk kris och nödvändiggör
ännu ett nyval (om grekiska väljare har det tålamodet).

Landet är ekonomiskt sett litet, men Greklands problem –
och Irlands, Portugals och Spaniens – är bekräftelser på en
ofullbordad valutaunion där också nationella ekonomiska
och strukturella problem tillåtits växa sig så stora sedan
euron föddes att de blivit eurokollektiva problem. Behovet
av ökad ”kollektivism” och att dela på problem och skulder – oavsett vem som är orsak till dem – har därigenom
gjort att problemen inte bara har ekonomiska och finansiella utan även politiska och demokratiska dimensioner.
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Greklands ekonomiska, finansiella, sociala och politiska system kommer att fortsätta utsättas för mycket stora på-
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frestningar de närmaste åren då ekonomin ska hitta en väg
tillbaka till stabilisering och tillväxt. Samtidigt har de senaste 2,5 åren visat på svag politisk uthållighet i Aten. Därför
förblir slutsatsen att den politiska risken är hög och därmed också valutarisken (d v s sannolikheten för att drachman återuppstår och då med ett nedskrivet värde i förhållande till dagens euro). Förväntningarna kommer att
skapa fortsatta kapitalutflöden. Sannolikheten är därför
hög att Grekland – på basis av den information vi har i
dag – överger euron, i samförstånd med omvärlden, inom
en snar framtid.
666...SSSkkkuuulllllleeeeeettttttgggrrreeekkkiiissskkktttuuuttttttrrrääädddeeevvvaaarrraaabbbrrraaafffööörrrG
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Grrreeekkklllaaannnddd???
Att gå tillbaka till en nationell valuta, vars värde sannolikt
skrivs ned med minst 20-30 procent, är isolerat inte lösningen på Greklands problem. Men tillsammans med
struktur- och skuldsaneringspolitiken, en oberoende grekisk centralbank som kan använda både konventionell och
okonventionell penningpolitik samt internationellt finansiellt stöd från bl a EU, Internationella valutafonden och
Världsbanken kan Grekland hitta en möjlig väg framåt.
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Att 17 euroländer blir 16 är inte lösningen på eurosamarbetets djupgående problem. Utträdet skulle också bekräfta för världen att EMU inte är en valutaunion utan ett mer
traditionellt valutakurssamarbete. Det innebär att alla euroländer, med olika sannolikheter, skulle åtnjuta någon
form av valutariskpremie. Men i bästa fall innebär ett grekiskt euroutträde en väckarklocka som får de 16 länderna
att ta det nödvändiga jätteklivet framåt mot en centralisering och institutionalisering av både ekonomisk och politisk makt i Euro-zonen.
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Beslutet skulle fattas vid en tidpunkt då  världen nått en
tillräckligt hög beredskap för att kunna hantera ett grekiskt euroutträde,  världen bedömer att spridningsrisken
till andra euroländer är hanterbar,  den grekiska politiska krisinsikten infunnit sig och att en återgång till en
nationell valuta (devalvering) inte ses som ersättning för
annan nödvändig kris- och strukturpolitik.
111000...KKKaaannnvvvääärrrllldddeeennnhhhaaannnttteeerrraaaeeettttttgggrrreeekkkiiissskkkttteeeuuurrrooouuuttttttrrrääädddeee???
Världens förberedelser för att Grekland kan lämna euron
har pågått i snart ett års tid men intensifierats det senaste
halvåret. Bilden har också klarnat när det gäller staters
för-siktiga steg mot att kunna hantera ett euroutträde. Det
helt avgörande för att euroutträdet ska fungera är att alla
frågetecken kring vad som gäller efter utträdet har rätats
ut. Fortsatt osäkerhet riskerar att vara destabiliserande för
inte bara Grekland utan hela eurosamarbetet.
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Om krisländerna Spanien och Portugal, med hjälp av sina
stöd/nödpaket från omvärlden, kan visa politisk krissamling och beslutsmässig uthållighet trots påfrestningarna
på det egna landets socialekonomiska system, blir de negativa smittoeffekterna sannolikt begränsade av det grekiska valresultatet och ett eventuellt grekiskt euroutträde.
Ett grekiskt euroutträde förväntas också leda till en skjuts
framåt för eurozonens integration och steg mot den
politiska unionen. Men det är viktigt att inte förminska utmaningarna – t ex konkurrenskrafts-, tillväxt- och arbetslöshetsproblemen – som flera euroländer står inför. Vägen
tillbaka till stabilitet kommer att ta flera år för många
länder.
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Det finns två möjliga vägar ut ur euron för Grekland:
1. Kontrollerat utträde. Grekland bestämmer i samförstånd med EU-länder/EU-kommissionen, Europeiska centralbanken, IMF/Världsbanken  lämplig konverteringskurs(er),  att låta den nya valutan ingå i växelkursmekanismen ERMII (för att undvika överdriven valutaförsvagning
som skulle accentuera valutaförlusterna i den privata sektorn),  att införa regleringar/kapital/priskontroller för att
förhindra kapitalutflöden och begränsa inflationseffekten,
 hur en lämplig samlings/krisregering kan installeras, 
om fortsatt finansiellt och strukturellt stöd till Grekland och
 hur stabiliteten i det finansiella systemet kan återupprättas med nytt sannolikt utländskt kapital.
2. Okontrollerat utträde. Grekland förmår inte återskapa politisk stabilitet och upphör med att betala räntor
och amorteringar på sina skulder. Grekland tvingas ut ur
euron genom att likviditetskanalen till ECB stängs. Stor
osäkerhet uppstår – stor risk för samhällskollaps.

Världens fokus på Grekland de senaste veckorna och helgens parlamentsval är relevant – och kan vara potentiellt
historiskt om det leder till ett euroutträde – men sätter inte
ljuset på rätt frågeställning: vart är eurosamarbetet på väg
– går det att inom en rimlig tid reversera de krafter som i
dag tenderar att slita isär euron?
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Många och komplexa pusselbitar måste falla på rätt plats,
och detta inom en snar framtid, för att eurosamarbetet
ska kunna föras i en stabiliserande riktning. Hoten mot
euron kan sammanfattas i följande punkter (utan prioritetsordning – se även Veckans tanke från 10/6 2012):
1. Global lågkonjunktur som skapar en miljö med fortsatt hög arbetslöshet och därmed en grund till ”valutakrig”, nationalism och protektionism.
2. Finansiell instabilitet, i kombination med autonoma
krafter som satt ”kreditcykeln” i en självgående rörelse
som pressar tillväxt och tillgångspriser.
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3. Visionslösa politiker som inte förmår skapa framtidstro
och en utstakad linje framåt för Europa och samarbetet.
4. Tysk isolering, där landet inte vill ställa sin ekonomi
och sin balansräkning som säkerhet för euron.
5. Utebliven leverans från krisländerna i termer av resultat och uthållighet att genomföra nödvändiga åtgärder.
6. Utebliven acceptans bland euromedborgarna för att
euroländerna måste centralisera och nationalisera den
ekonomiska och politiska makten.
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Det är bråttom. Den möjlige något naive optimisten konstaterar att de ekonomiska och finansiella systemen, av
egen kraft, kommer att hitta tillbaka till nya jämvikter. Den
möjligen realistiske pessimisten konstaterar att vägen
mot jämvikt går via stora omställningar, resursomallokeringar och prisförändringar på varor, tjänster, arbetskraft och tillgångar. Det i sin tur reser stora och viktiga
frågor kring effekterna de närmaste åren på länders sociala, politiska och demokratiska system.
111555...RRRäääccckkkeeerrrpppeeennngggaaarrrnnnaaafffööörrraaattttttrrräääddddddaaafffllleeerrreeeuuurrrooolllääännndddeeerrr???
Euro-zonens krismekanismer EFSF och ESM har en total
utlåningskapacitet på 700 miljarder euro. Av dessa har ca
325 miljarder tagits i anspråk/utlovats. Utöver dessa pengar väntas IMF få ett kapitaltillskott från sina medlemsländer (dock inte dedikerade till just euroländerna) på minst
430 miljarder dollar (förhandlas fram i anslutning till G20mötet i Mexiko 17-18 juni). Slutsatserna är:  Världen
har tillräckligt med kapital att hantera ytterligare ett större
krislån till Spanien eller Italien, men inte till båda.  Att
skapa likviditet innebär att länderna köper sig tid men det
är inte i sig svaret på problemen; om det ökade tidsutrymmet inte används ökar risken för att skuld-, tillväxtoch konkurrenskraftsproblemen istället växer sig större.
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Budskapet är tydligt: beredskapen är mycket hög för att
säkra att det finns tillräckligt med pengar i det finansiella
systemet i händelse av ökad osäkerhet/oro. Centralbankerna kan skapa obegränsat med pengar i sin egen valuta.
Centralbankerna har också byggt upp ett skyddsnät så att
man via swapavtal kan byta valutalikviditet mellan varandra om bankerna i det egna landet behöver ha tillgång till
utländsk valuta. Om t ex svenska banker behöver tillgång
till svenska kronor eller utländsk valuta så sitter Riksbanken på de verktyg som säkrar stabiliteten i systemet.

marknader än om kraftfulla politiska beslut som kostar
pengar kortsiktigt men som ändå reducerar osäkerheten.
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Vår prognos är att det makroekonomiska läget i Sverige,
och utsikterna och ökade nedåtrisker för världsekonomin,
ger Riksbanken utrymmet att kunna gå vidare och sänka
räntan från dagens 1,50 procent. Men slutsatsen är att
majoriteten i Riksbankens direktion fortfarande bedömer
att nödvändiga politiska eurobeslut kommer att fattas.
Därmed faller det sig naturligt att Riksbanken, vid ökad
oro, i första hand utnyttjar instrument som tillför likviditet
och senare sänker räntan när tillväxtutsikterna försämras.
Noterbart är att den norska centralbanken kan komma att
agera mer kraftfullt då utvecklingen det senaste året visat
att Norges Bank reagerar snabbare än Riksbanken på ett
läge där de internationella utsikterna försämras.
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Kronan har, trots euroturbulens, handlats relativt stabilt
till starkare mot euron. Osäkerhet är något som normalt
sett brukar leda till en svagare krona. I dagsläget finns en
underliggande långsiktig efterfrågan på att köpa räntepapper (behov av global riskspridning) samtidigt som
svenska företag har stora valutabelopp parkerade på konton i bl a svenska banker. Vår bedömning är att sannolikheten, trots omvärldsproblemen, är större för att kronan
stärks mot euron än att den försvagas. Mot dollarn
förväntas kronan handlas kring dagens nivåer också om
12-18 månader.
222000...VVVaaadddhhhääännndddeeerrrm
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meeedddbbbööörrrssseeennn???
Utgångspunkten är att företag i dag har mycket starka balansräkningar, vilket gör att dagens värdering ser attraktiv
ut. Samtidigt aviserar centralbankerna att man står beredd
att tillföra mer stimulans och likviditet, något som brukar
stötta aktiemarknaden. I den andra vågskålen ligger en
händelseutveckling som ingen av oss har varit med om
tidigare. I rådande börsläge finns stora möjligheter i enskilda aktier men det är uppenbart att en aktieplacerare i
dag måste ha större säkerhetsmarginaler och en långsiktig
placeringshorisont. Företagsobligationer kvarstår även i
en osäker miljö som ett attraktivt placeringsinstrument.
Robert Bergqvist, robert.bergqvist@seb.se, 070-445 1404
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Tillväxtmässigt och finansiellt bör effekten av ett grekiskt
euroutträde bli marginell om osäkerheten kring vad som
ska gälla framöver snabbt kan reduceras till ett minimum.
Om osäkerheten kvarstår påverkas exportindustrins efterfrågan och därmed också utsikterna för arbetsmarknaden.
Effekterna på svensk ekonomi riskerar att bli större vid ett
utdraget krisförlopp och därmed långvarigt svaga export-
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