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20 frågor & möjliga svar om eurokrisen
1. VILKEN TYP AV HJÄLP FICK GREKLAND I FREDAGS KVÄLL (3/6)?
EU-kommissionen, Europeiska centralbanken ECB och Internationella valutafonden IMF kom fram till
en principöverenskommelse med Grekland om att landet gjort tillräckliga framsteg för att få den 5:e
utbetalningen (i början av juli) inom ramen för det ursprungliga lånet på € 110 mdr. Man har således
inte enats om någon nytt krislån, men dörren hålls öppen och ett nytt krislån kan komma i anslutning
till Eurogruppsmötet 20/6 . I utbyte mot den 5:e utbetalningen ska Grekland bl a  påskynda privatiseringarna av statliga tillgångar på € 50 mdr (deadline 2015) som genomförs av en professionell och
politiskt oberoende ny enhet och där utförsäljningsplanen ska stämmas av kvartalsvis,  minska sysselsättningen i offentlig sektor,  omstrukturera/stänga ned offentliga verksamheter,  minska befintliga skatteundantag,  höja fastighetsskatter, och  införa åtgärder som förhindrar skatteflykt.
2. VARFÖR LÅTER MAN INTE GREKLAND HELT ENKELT BARA GÅ I KONKURS?
Ett land går aldrig i konkurs: man får i stället någon form av rekonstruktion av statsskulden. En skuldrekonstruktion kan ske på olika sätt, allt från att omförhandla villkor/löptider för existerande skuld till
en regelrätt nedskrivning. Skälen till att inte genomföra en skuldrekonstruktion nu är flera:  det finns
förhoppningar att befintlig åtstramningspolitik i kombination med starkare ekonomisk tillväxt i Europa och omvärlden ska lösa skuldproblemen,  politiker, centralbanker och tillsynsmyndigheter vet inte hur den kan genomföras och vilka negativa spridningseffekter som kan uppstå,  myndigheterna
vill hitta en väg som innebär att man inte utlöser olika typer av kreditderivatkontrakt,  en skuldrekonstruktion får inte ses av landet/omvärlden som ”den enkla, lätta vägen” ut ur ett skuldproblem.
3. KAN MARKNADEN SPEKULERA FRAM EN ”DEFAULT” FÖR GREKLAND?
Marknaden kan i princip inte ”spekulera fram” en rekonstruktion. Det är ett politiskt beslut som kommer att fattas i samråd mellan Grekland, EU-kommissionen/EU-stater, IMF och ECB. Processen kan
dock påskyndas genom att osäkerheten i det europeiska banksystemet framkallar en likviditetstorka
som försvårar kreditförsörjningen, pressar tillgångspriser och får makroekonomiska implikationer.
4. KOMMER GREKLAND ATT ÖVERGE EURON?
Grekland kommer inte att tvingas lämna eurosamarbetet, men landet kan nå en punkt då de politiska
vindarna blåser i en riktning som innebär att medborgarna i Grekland helt enkelt kräver att få tillbaka
sin ursprungliga valuta. Men att överge euron är ingen lösning på Greklands skuldproblem - en skuldrekonstruktion är fortfarande oundviklig också utanför euron. Vägen framåt för Grekland går fortfarande via samarbete/problemlösning inom ramen för eurosamarbetet och med stöd av IMF och ECB.
5. HUR SKULLE EN SKULDREKONSTRUKTION FÖR GREKLAND SE UT?
Vår slutsats är att Grekland får någon form av skuldrekonstruktion under loppet av nästa år som innebär en nedskrivning av skulden i nivå med rådande marknadskurs (ca 50 procent av nominell skuld).
De grekiska statsobligationerna kan komma att ersättas av nya obligationer vars räntebetalningar
och amorteringar kan komma att garanteras av övriga eurozonsstater. Problemlösningen liknar s k
Brady Bonds som var en fungerande lösning på de sydamerikanska statsskuldsproblemen under 80och 90-talen. De kopierade Brady Bonds i Europa kan lämpligen få namnet Juncker Bonds (efter
ordföranden för eurozonens finansministrar, Jean-Claude Juncker). Efter en skuldrekonstruktion/privatiseringar bedömer vi att Greklands statsskuld blir ca 80 procent av BNP.
6. VEM VINNER OCH VEM FÖRLORAR PÅ EN GREKISK SKULDREKONSTRUKTION?
Det finns inga vinnare på en grekisk skuldrekonstruktion. Grekiska hushåll och företag kommer att få
ytterligare krav på sig att få ordning och reda på statsfinanserna. Grekiska banker behöver sannolikt
nytt kapital (via nytt krislån från EFSF) och blir troligen nationaliserade. Även banker och pensionssystem ute i Europa som köpt grekiska statsobligationer, liksom ECB, kommer att förlora en del pengar.
Förhoppningen är att förlusterna sprids på tillräckligt många händer så att stabiliteten inte äventyras
i det finansiella systemet. Men analysen får inte vara statistik utan måste beakta systemdimensionen.
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7. VAD HÄNDER I PORTUGAL?
I helgens val vann mitten-högerpartiet Socialdemokraterna (PSD) och kan tillsammans med det konservativa mindre Populära partiet (CDS-PP) bilda ny majoritetsregering (efter premiärminister Socrates). Valutgången ändrar inte utsikterna för Portugal att få det förväntade krislånet på € 78 mdr från
EFSF och IMF, vilket ger landet viss andrum på vägen mot det av omvärlden krävda maximala budgetunderskottet på 3 procent senast 2013. Men Portugals skuldsättning är skrämmande hög: en statsskuld
på 100 procent av BNP, en utlandsskuld (landet/netto) på 110 procent av BNP (som väntas växa med
€ 70 mdr till runt 140 procent av BNP de närmaste åren). Portugal ligger därför bara halvsteget efter
Grekland att möta en skuldrekonstruktion, sannolikt någon gång under 2012.
8. KAN EUROKRISEN LÖSAS OM VI BARA KAN HANTERA GREKLAND?
Det är viktigt att ha ”systemglasögonen” på sig. Ekonomer och kanske också politiker och centralbanker har en tendens att se på problem isolerade från varandra. Men vi brottas med systemproblem.
Förutom Grekland har även Portugal, Irland och Spanien problem, även om de är av lite olika karaktär.
Systemproblem kräver systemlösningar. Det vi nu ser hända är ett förlopp som går genom olika faser:
 Likviditetskrisen (länder måste få akut hjälp med finansiering från andra stater när vägen till kreditmarknaden är stängd),  Solvensfokus (när slutsatsen är att nya krislån inte hjälper då länder har
problem att långsiktigt betala räntor och amortera skulder),  Strukturpolitiken (d v s att inför, under
och efter en rekonstruktion bygga en ekonomi som återvinner konkurrenskraft, satsar på utbildning
och utvecklar industrier/sektorer som står sig starka inte bara i eurozonen utan också globalt.
9. VARFÖR HÅLLER SIG EURON SÅ STARK?
Euron håller emot försvagningskrafter sannolikt tack vare den starka tyska ekonomin och förhoppningar att problem ska lösas steg för steg under kontrollerade former. US-dollarn, mot vilken euron oftast mäts, brottas också med problem kopplade dels den ekonomiska tillväxten och utsikterna för
styrräntan, dels rädslan för att Fed ska trycka dollar, dels oron för att politiska baklåsningar i USA och
att kongressen inte förmår lägga fram en trovärdig långsiktig saneringsplan för federala finanser.
10. HUR SER ASIEN PÅ EUROKRISEN?
Vårt intryck är att asiatiska centralbanker och statliga fonder (sovereign wealth funds) räds den politiska utvecklingen i Europa och hur eurokrisen ska lösas. Det ligger samtidigt i Asiens intresse att
effekterna på efterfrågan blir så små som möjligt eftersom Europa är en viktig exportmarknad för
Asien. Valet mellan att investera i euro eller dollar är som ett val (just nu) mellan pest och kolera. Men
någonstans måste Asiens stora sparöverskott investeras och då blir det i både euro och dollar.
11. HUR SER USA PÅ EUROKRISEN?
Det ligger förstås också i USA:s, och hela världens, intresse att eurokrisen löses med minsta möjliga
negativa effekter på den ekonomiska tillväxten och det finansiella systemet.
12. HUR PÅVERKAS EUROKRISEN AV NY OSÄKERHET KRING USA:S EKONOMI?
USA:s ekonomi står fortfarande för 20-25 procent av världsekonomin. En stabil återhämtning i USA
ger tillväxtkraft till Europa och underlättar hanteringen av eurokrisen. Den ger också ett stöd till bl a
aktiekurser. Att frågetecknen kring USA nu ökar försvårar förstås eurokrisens snara lösning.
13. ÄR VI PÅ VÄG MOT EUROPAS FÖRENTA STATER?
De åtgärder som Eurozonens stats- och regeringschefer enats kring det senaste året (t ex den Europeiska planeringsterminen, Euro plus-pakten, Europeiska krismekanismer) innebär en ökad koordinering och samordning av finanspolitiken. Vi står fortfarande ganska långt ifrån en fiskal union men det
är intressant att notera ECB-chefen Trichets ”önskan” om ett EU-gemensamt finansdepartement. Det
är svårt att inte göra tolkningen att Eurozonens stater tar steg mot den politiska unionen. Men det tar
tid och huvudfrågan är: håller euromedborgarna med om den strategin och vägen framåt?
14. VILKEN ÄR EUROZONENS STÖRSTA UTMANING JUST NU?
Det gäller att hitta lösningar som tar systemgreppet och inte bara landar i brandkårsutryckningar. De
politiska vindarna i många EU-länder – Tyskland, Spanien, Portugal, Frankrike, Finland, Österrike,
Nederländerna, Italien – antyder ett växande förtroendegap mellan de folkvalda och väljarna. En
förklaring är sannolikt att det är svårt för många att se helheten kring eurosamarbetet och vart EU är
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på väg när krispolitiken tar överhanden. Om politikerna inte antar den kommunikativa och pedagogiska utmaningen ökar risken för populistiska krafter som ger politisk osäkerhet. Men kanske är det så
att Europas politiker inte heller riktigt vet i vilken riktning som eurosamarbetet är på väg.
15. VAD ÄR VIKTIGT ATT HÅLLA ETT ÖGA PÅ DEN NÄRMASTE TIDEN?
Det mödosamma arbetet att uthålligt och trovärdigt genomföra ytterst tuff åtstramnings/saneringspolitik ligger framför länder som Grekland, Portugal, Irland och Spanien. Demonstrationerna är många och tyvärr har effekten på hushållens plånböcker och företagens resultaträkningar inte nått fram
med sin fulla kraft; några fåtal steg är tagna hittills. Politisk instabilitet kan snabbt skapa osäkerhet.
Närmast ska Euro-zonens finansministrar (20/6) och EU-toppmötet (24/6) analysera och ta ställning
a) Portugals krislån, b) Greklands utveckling/behov av ett nytt krislån, c) bankstresstesterna. Det ser
tyvärr ut som den senaste tredje krisvågen kommer att följas av fler krisvågor under sommar/höst.
16. HUR PÅVERKAS SVERIGE AV EUROKRISEN?
För Sverige finns en makroekonomisk och en finansiell koppling. Om oron påverkar europeiska hushålls konsumtion och företags investeringar kan tillväxten för Sveriges viktigaste exportmarknad påverkas negativt; 70-75 procent av total export går till Europa. Den finansiella kopplingen utgörs av
risken för likviditetstorka i Europa och oro bland amerikanska banker att låna ut dollar p g a rädsla för
okända förluster ute bland europeiska banker. Försämrade kreditlinor i Europa mellan banker kan försämra kreditförsörjningen och höja priset på pengar. Det kommer att påverka även Sverige.
17. HUR PÅVERKAS RIKSBANKSRÄNTAN AV EUROKRISEN?
Osäkerheten kring eurokrisen är ett problem för Riksbanken. Så länge inte ECB reviderar tillväxtutsikterna för Eurozonen och/eller kreditlinorna mellan bankerna förblir oförändrade väntas Riksbanken
fortsätta med sina planerade räntehöjningar de kommande mötena – men med mer prövande steg.
18. HUR PÅVERKAS DE LÅNGA SVENSKA RÄNTORNA AV EUROKRISEN?
Långräntenivån i Sverige bestäms av det globala läget och inhemska drivkrafter. Den nu närvarande
osäkerheten kring den globala tillväxten, i kombination med minskad inflationsrädsla, pressar räntenivån nedåt. En uppenbar risk för högre räntor är kopplad till USA:s hantering av sina statsfinanser;
en utebliven saneringsplan i höst riskerar att påtagligt höja amerikanska långräntor – det kommer
också att påverka andra nationella obligationsmarknader. De starka statsfinanserna i Sverige, i kombination med stor efterfrågan från bl a banker och centralbanker, pressar ränteläget nedåt. Fortsatt
historiskt låga längräntenivåer är ett huvudscenario, vilket är bra för den ekonomiska tillväxten men
utgör ett allt större problem för pensionsbolag som behöver leverera högre avkastning
19. HUR PÅVERKAS KRONAN AV EUROKRISEN?
Kronan har hittills stått emot eurokrisen bra trots Sveriges stora exportberoende till Europa och tillväxtrisker. I grunden har Sverige en i internationell jämförelse imponerande stark resultat- (budgetsaldo & bytesbalans) och balansräkning (statsskuld & utlandsskuld). Om osäkerheten stannar på en ”lagom” nivå kan kronan hålla emot ganska väl och stärkas ytterligare. Skulle krisen däremot eskalera
blir det svårt för kronan att inte försvagas trots att den fortfarande är undervärderad mot euron.
20. HUR PÅVERKAS BÖRSEN AV EUROKRISEN?
Kombinationen starka företag, god intjäning och låga räntor ger aktiemarknaden motståndskraft mot
den pågående eurokrisen. Tillväxtutsikterna för världen som helhet spelar en viktigare roll för kursutvecklingen framöver än den nu pågående omfördelningen av skuldsättning i Europa – bildandet av
en slags transfereringsunion. Likväl är vägen till en skuldrekonstruktion för ett eller flera europeiska
länder något unikt och omgärdat av stor osäkerhet, vilket hämmar aktiekursernas utveckling. Det
faktum att företagens överraskande starka optimism från i början av året nu som förväntat håller på
att anpassas nedåt ger begränsat utrymme för generella positiva börsöverraskningar under 2011.
EXTRAFRÅGA
Har du andra frågor kring eurokrisen, skicka ett mail till robert.bergqvist@seb.se så försöker vi sammanställa dessa tillsammans med möjliga svar och publicera dessa inom den närmaste veckan.
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