Calmfors: ”Eurokrisen oroar mig mer än
tidigare”
Spanien klarade marknadens första test vid en försäljning av statsobligationer idag. Men
oron kvarstår för att Spanien inte ska få ordning på sina finanser. Och enligt
nationalekonomen Lars Calmfors är oron befogad.
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SvD Näringsliv har tidigare skrivit att nervositeten var stor på marknaden inför dagens auktion
med tioåriga statspapper. Men Madrid klarade idag marknadens första test. Auktionen gick bättre
än befarat och inbringade sammanlagt 2,5 miljarder euro, och euron steg. Även lånekostnaden
steg dock jämfört med de förra emissionen, men mindre än befarat.
Det brukar sägas att smärtgränsen vad gäller räntan på ett lands statsskuld går vid 7 procent och
en stigande ränta ökar risken för att Spanien ska tvingas till nödlån. Idag föll den spanska räntan
på statsobligationer med tio års löptid till 5,87, från nivåer tidigare på över 6 procent.
Senare under dagen sjönk börsen till sin lägsta nivå sedan mars 2009. Lars Calmfors, professor i
internationell ekonomi vid Stockholms universitet, säger att situationen fortfarande är
oroväckande.

– Eurokrisen går i vågor. Jag har inte varit så orolig tidigare, men nu ser det ganska allvarligt ut,
säger han.

Spanien har en statsskuld på omkring 70 procent av BNP, mindre än exempelvis Grekland,
Portugal och Frankrike. Men Spanien har visat sig ha problem med att sänka budgetunderskottet
och att hålla regionregeringarnas utgifter i schack.
Hög arbetslöshet och sjunkande bostadspriser sätter även bankerna under press. Under mars
månad nådde andelen lån med försenade betalningar den högsta nivån på 18 år. EUkommissionens talesman Olivier Bailly sa dock vid en pressbriefing på torsdagen att det inte
finns någon anledning att aktivera euroområdets räddningsfonder för att rekapitalisera spanska
banker. Han sa att villkoren är att det inte ska gå att rekapitalisera via marknaden och dessutom
måste regeringen sakna möjlighet.
– Detta är inte fallet med Spanien. Det är inte nödvändigt, sa Olivier Bailly.

Samtidigt som Spanien har seglat upp som en av Europas allvarligaste orosmoln har viljan från
många länder att delta i räddningsarbetet av unionens ekonomier minskat. Enligt Lars Calmfors
går det inte att utesluta att länder som Tyskland och Frankrike i ett visst skede beslutar att de inte
längre ställer upp med ekonomsikt stöd.
– Men om inte räddningsfonden kan få ihop tillräckligt mycket pengar blir det ECB som får gå in
med stöd. De långisktiga riskerna blir att skattebetalarna får stå för en stor förlust och att väljarna
till slut sparkar bakut och kräver att eurosamarbetet splittras.
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