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EU-kommissionärens försvarstal:
Alternativet skulle ha varit värre
Förre ekonomikommissionär Olli Rehn
medger i sin bok nackdelarna med
EU-kommissionens linje i skötseln av
eurokrisen. De drastiska sparåtgärderna fördjupade till
exempel depressionen i krisländerna.
Han betonar dock att de politiskt
realistiska alternativen skulle ha varit
värre för alla parter. Utan stödpaketen
skulle krisländerna ha tvingats till ännu
djupare sparåtgärder.
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Då man tar i tu med en memoar fokuserad
på eurokrisen skriven av en person som ännu verkar som aktiv påverkare inom Europeiska centralbanken (ECB) är den första
frågan som inställer sig vad syftet med boken är. Chefdirektör Olli Rehn anger i förordet som motiv att det skrivits en massa
strunt on eurokrisen. Han kan ge bättre besked ty han var med. Som ekonomikomissionär var han ansvarig för att koordinera
krishanteringen.
Det är naturligt att han vill ge sin syn på
saken då han under krisen blev hårt kritiserad både för att driva igenom dyra stödpaket och för att tvinga krisländerna till en
alltför drastisk budgetåtstramning.
Huruvida han har några andra motiv
kan läsaren bara spekulera i. Boken ger
ställvis intryck av att vara en kampanjbok,
då den målar upp ett självporträtt av en
fotbollsälskande företagarson från lilla S:t
Michel som blev en ledande aktör i den
ekonomiska politiken i Europa.
Oklart blir då vilken post han har sikte
på. I alla fall friar han inte direkt till det finska folket vars njugga inställning till stödpaketen boken mellan raderna sågar. Sna-
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Ekonomikommissionären Olli Rehn, eurogruppens ordförande Jean-Claude Juncker och vd:n för den europeiska stabiliseringsfaciliteten Klaus Regling ger presskonferens i Bryssel i december 2012. De meddelade att
ett räddningspaket är på väg till Grekland veckan därpå.

rare verkar boken skriven för en internationell
publik. Han nämndes ju i fjol före boken utkom
i samband med spekulationerna för ny chef för
ECB och Internationella Valutafonden (IMF), så
en post av denna typ kan ju finnas i tankarna.

Stödpaketen var finanspolitisk
stimulans
Rehn förefaller mycket irriterad över kritiken att
kommissionen skulle ha förespråkat en åtstramningspolitik som fördjupade den ekonomiska recessionen i krisländerna. Han påpekar med fog,
att utan stödpaket skulle krisländerna ha varit
tvungna till en ännu mer drastisk åtstramning.
Då krisländerna inte längre lyckades ta upp
lån på egen hand skulle de ha varit tvungna att
omedelbart rätta munnen efter matsäcken. Nu
gav stödpaketen länderna tid att mer kontrollerat balansera de offentliga finanserna.
Förvisso kan man argumentera att stödpaketen borde ha varit generösare och gett krislän-

derna ännu mer tid att sätta finanserna i balans.
Detta stod dock inte i kommissionens makt.
Stödpaketens storlek bestämdes av finansiärerna, IMF, ECB och Tyskland, som Rehn benämner ”den omöjliga triangeln”.
Kommissionen hade varken makt eller pengar för att lösa krisen. Ekonomikommissionärens
roll var att försöka sy ihop en lösning som kunde
godkännas av den omöjliga triangeln.
Rehn avvisar också anklagelsen att han och
kommissionen skulle ha trott att budgetbalansering var en idealisk lösning som befrämjar ekonomisk tillväxt i krisländerna. Han framför som
den bästa lösningen strukturella reformer vilka förbättrar krisländernas konkurrenskraft och
sysselsättning. Med hjälp av dylika kan man
med tiden få de offentliga finanserna i balans
utan plågsamma nedskärningar.
Under hans ledning gav kommissionen exempelvis Frankrike tilläggstid för att balansera sina
finanser, framhäver Rehn. Villkoret för detta var
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att landet bland annat lovade att vidta åtgärder
för att sänka arbetskraftskostnaderna och därmed förbättra konkurrenskraften.
Rehn framställer de grekiska regeringarnas
ovillighet att driva igenom strukturella reformer
som anledning till att fokus var så starkt på nedskärningar och skattehöjningar. Regeringarna
var inte beredda att utmana politiskt inflytelserika intressegrupper.

missionen kunde driva igenom sina förslag citerar Rehn den förre amerikanske finansministern Timothy Geithners slogan: ”Plan beats no
plan”. Sloganens sensmoral är att den som framför lösningar på problemen styr utvecklingen,
inte de som koncentrerar sig på att framhäva förslagens brister. Har man inget alternativt förslag
blir man överkörd.

Kaos

Rehn betonar att finansmarknaderna kopplade
krisländernas öde samman. Krisen var således
en systemkris och reflekterade inte enbart de
olika krisländernas misskötsel av sina finanser.
Han påpekar upprepade gånger att olika händelseförlopp visar att de som förringade risken för
att krisen i ett land smittar av sig på andra euroländer hade fel. Talet om att Grekland skulle skriva ner sina skulder väckte en oro för att
andra euroländer skulle göra detsamma, vilket
drev upp räntorna på deras statslån.
Det anklagande fingret pekar här på Tyskland,
som drev linjen att Grekland skulle skriva ner sina skulder. Detta står för övrigt i strid med den
ofta framhävda uppfattningen, att stödpaketet
till Grekland skulle ha motiverats av en vilja att
stöda tyska banker som belånat landet.
Det största motståndet mot en grekisk skuldnedskriving kom från dåvarande ECB-chefen
Jean-Claude Trichet, samt från de andra sydeuropeiska euroländerna, som var oroade för smittorisken. Dessa blev dock tvungna att ge sig, då
Tyskland inte var berett att godkänna ett andra
stödpaket till Grekland utan att de privata långivarna skulle ta en del av bördan genom att deras fordringar skars ner.
Rehn berättar att det inom kommissionen
diskuterades om en nedskrivning av flera sydeuropeiska länders skulder i samband med att
Greklands skulder skrevs ner. Planerna övergavs
dock då det inte bedömdes finnas realistiska förutsättningar att förverkliga en sådan koordinerad nedskrivning.
Greklands skuldnedskrivning ledde, som
Rehn skriver, till att långivarna tappade förtroende även för bland annat Spanien och Italien.
Länderna räddades genom att ECB trädde in
med stödåtgärder vilka kulminerade i löftet att
göra vad som krävs för att rädda euron.

Största delen av boken går i någorlunda kronologisk ordning igenom eurokrisen sett ur hur
den påverkade ekonomikommissionärens vardag. Krisländer, samtalsparter och toppmöten
flimrar förbi i rask takt. För de läsare som inte själva intensivt följde med krisen då det begav sig blir helhetsintrycket säkert rätt kaotiskt,
då det trots de 400 sidorna inte finns mycket
rum att förklara bakgrunden till alla de händelser som skildras eller detaljerna rörande de beslut som fattas.
Just det här kaoset kan dock ses som ett av
de centrala budskapen i boken. Det är lätt för en
utomstående observatör att med facit i hand sä-

”Kommissionen hade varken makt eller
pengar för att lösa krisen. Ekonomikommissionärens roll var att försöka sy
ihop en lösning som kunde godkännas
av den omöjliga triangeln, IMF, ECB och
Tyskland.”
ga hur sakerna kunde ha skötts bättre. Krisen
måste dock lösas bit för bit under stor tidspress
med de medel som stod till buds då en krishärd
blossade upp. I stället för idealiska lösningar var
man tvungen att nöja sig med politiskt möjliga,
betonar Rehn.
Ett exempel på under hurudan tidspress
krislösningarna skapades var att en 440 miljarders krisfond godkändes av den omöjliga triangeln bara timmar efter att strukturen skisserats
upp av Rehns team. Som förklaring till att kom50
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Smittorisk och systemkris

Den omöjliga triangeln bruten
Nu är euroområdet bättre rustat att hantera kriser, för den ovannämnda triangeln behövs inte
längre för att fatta besluten. Europeiska centralbanken har de facto förbundit sig att garantera
euroländernas finansiering. Inga andra finansiärer behövs då centralbanken bokstavligt talat har
rätt att trycka pengar.
ECB är däremot inte längre inblandad i diskussionen om de villkor som ställs på den ekonomiska politiken i de länder som behöver stöd.
Dessa villkor skall förhandlas fram med de övriga euroländerna inom ramen för den nu skapade Europeiska stabilitetsmekanismen.
IMF behövdes under eurokrisen, för att det
var den enda instans som hade erfarenhet av att
sköta offentliga skuldkriser. Nu finns denna erfarenhet inom euroområdet, så IMF behöver inte kallas in.

Olli Rehn: Kuilun
partaalta – Näin euro
pelastettiin. Docendo,
Helsingfors, 451 s.
Olli Rehns bok har
våren 2020 kommit ut
på engelska med titeln
Walking the Highwire.
Rebalancing the European Economcy in Crisis.
(Palgrave Macmillan)
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