Grekiskt euromedlemskap på stopptid
Ni som kan era fotbollstermer vet vad rubriken syftar på, det vill säga tid som
spelas utöver ordinarie tid. Just i den situationen befinner sig Grekland efter
söndagens nyval. Många av oss trodde nog att grekerna nu skulle få höra
hammarslagen i kistan beträffande euromedlemskapet. Så blev inte fallet utan
den Grekiska staten ligger ännu en tid i Trojkans respirator. Tiden lär dock bli
kort.
Den grekiska befolkningen är nu uppdelade i två nästintill lika stora politiska
block representerande för och emot den nu gällande överenskommelsen
beträffande nödlånen. Även om en ny regeringskonstellation kan skapas under
den kommande veckan så är problemen därmed inte lösta. Nya förhandlingar
med Trojkan brådskar och några möjligheter till kompromisser av betydande
mått får anses som mycket små.
Snarast skall representanter för Trojkan besöka Grekland för att försäkra sig om
att de tidigare överenskomna avtalen följs. Till detta kommer också att
Grekland då måste kunna presentera ett nytt sparpaket, denna gång på €11
miljarder för 2013-2014. Lyckas man inte skrapa ihop dessa besparingar
kommer man heller inte att få tillgång till nästa utbetalning på €30 miljarder från
det senaste nödlånet. Denna utbetalning är en absolut nödvändighet då
Grekland i annat fall kommer att var utan pengar i statskassan i slutet av juli. I
augusti skall Grekland återbetala lån på €4 miljarder.
Frågan är nu om en ny, tämligen svag regering, orkar genomdriva dessa ännu
hårdare sparkrav i ett land som redan vacklar under hårda besparingar?
Riskerna för nya och brutalare demonstrationer är överhängande. Varje grekisk
medborgare har i dagsläget en skuld till utländska långivare motsvarande cirka
330 000 SEK. Under den senaste veckan togs €800 miljoner dagligen ut ur
grekiska banker. Samtidigt ropar turistnäringen på hjälp då man under våren
sett en 30 procentlig nedgång i bokningarna. En fortsättning på den tidigare
inslagna vägen innebär att det grekiska samhället riskerar att drabbas av ett
totalt ekonomiskt sammanbrott.
Sammantaget visar alla ekonomiska siffror på att landet inte kan spar sig ur
krisen. Man gynnas inte av fler krediter, krediter som till största delen går
tillbaks till utländska banker i form av räntebetalningar och detta i takt med att
ekonomin krymper och skulderna hopas. Vilka alternativ finns då för
fortsättningen? Ja egentligen finns endast en grundlösning med möjlighet att
utforma i besläktade modeller.
Grekland och mest troligt något eller några av de övriga riskländerna lämnar
eurosamarbetet. Inför en egen valuta som genomgår en kraftig devalvering.
Samtidigt ställer man in betalningarna på stora delar av sina skulder. Kortsiktigt
en mycket smärtsam lösning men på sikt övergående. I ett bästa utfall kan
konkurrenskraften återställas tämligen snabbt genom flexibla växelkurser.
Alternativet att riskländerna stannar i valutasamarbetet är mindre troligt men
under alla omständigheter fordras stora och för långivarna smärtsamma skuldavskrivningar mot de mest skuldtyngda länderna.
I en situation där många banker då tvingas ta stora förluster inte enbart på
grund av exponeringar mot riskländerna utan även på grund av åtaganden i
ränte- och/eller CDS-derivat kan man tänka sig att även derivat handeln försätts
i en turbulent situation, något som kan punktera hela världsekonomin.
Ett tänkbart scenario under en fördjupad kris kan bli att en kärna av EUoch/eller euroländer skapar en konstellation, ett Europas Förenta Stater, som
kommer att styra den fortsatta utvecklingen. Att fortsätta på det nu aktuella
spåret med en gemensam penningpolitik utan en gemensam finanspolitik
kommer inte att fungera och var från starten dömt att misslyckas.

Vi vet från bland annat Daniel och Uppenbarelseboken att tio kungar skall
regera under en mycket kort tid och vi skall inte bli förvånade om det blir detta
som vi nu kommer att få se växa fram ur ett rekonstruerat EU, en ny gruppering
som kommer att röja väg för vilddjuret och en antikrist som kommer att ges all
makt.
Dan 7:24 De tio hornen betyder att tio kungar skall uppstå i det riket, och efter
dem skall en annan uppstå som skall vara olik de förra och som skall slå ner tre
kungar.
Upp 17:12 Och de tio hornen du såg är tio kungar, som ännu inte har fått något
rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under
en enda timme.
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