Europas skuldkris fokuseras nu på Italien
Den andra och nyligen av euroländerna, IMF och privata aktörer genomförda grekiska
räddningsaktionen syftade till att lugna marknaderna och på längre sikt ge Grekland förutsättningar att
klara sig ur den mycket svåra skuldbörda som landet befinner sig i. Det nya räddningspaketet på
sammanlagt 159 miljarder euro har dock snarare ökat än minskat faran för att Europas skuldkris skall
sprida sig vidare till eurozonens större ekonomier. Efter en kort respit på endast ett par dagar stod
marknaden åter igen full av osäkerhet och rädsla över att Spanien men framförallt Italien kan stå inför
spridningseffekter från den pågående skuldkrisen. Osäkerheten späddes ytterligare på genom att
Italien för en kort tid sedan publicerade svaga tillväxtsiffror.
Italien har Europas största statsskuld med 1800
miljarder euro eller 120 procent av landets BNP,
en skuld som till stor del ägs av inhemska
investerare. Skulden är mer än dubbelt så stor
som de Spanien, Grekland, Irland och Portugal
har tillsammans. En skuldnivå på 120 procent av
BNP är en förrädiskt hög nivå då tröskeln för när
ett land befinner sig i riskzonen anses gå vid 90
procent. Italien överträffas enbart av Grekland
som har en skuldnivå på 160 procent. Italien har
under senare år kämpat för att expandera sin
ekonomi vilket har hämmat dess förmåga att
betala av sin skuld. Landet har även inhemska politiska problem, inte minst pekar
arbetslöshetssiffrorna i den riktningen och nya uppgifter på ungdomsarbetslösheten talar om nivåer
runt 30 procent. Nyligen röstade det italienska parlamentet igenom ett åtstramningspaket som syftar
till att stärka landets ekonomi. En oroväckande stor andel av paketets nedskärningar och
skattehöjningar har dock skjutits upp till år 2013. Tvivel har även höjts om var man skall hitta en del av
de pengar som åtgärdspaketet redogör för. En hög tjänsteman från ECB (Europeiska Centralbanken)
sade nyligen att, ”Vi är mycket oroade över Italien”. Både regering och opposition hoppas dock att
åtgärderna skall bromsa en spirande panik på obligationsmarknaden.
Den grekiska bailouten har som sagt närmast försämrat den europiska ekonomiska situationen. I den
aktuella uppgörelsen ingår att investerare kommer att bidra med 50 miljarder euro genom att skriva
ner sina skulder med 21 procent. Detta sker genom så kallad rollovers, dvs man förnyar äldre
obligationer som står på tur att förfalla till betalning, i många fall sker detta till en ny lägre ränta. Detta
har marknaden tolkat som en minikonkurs då investerarna förlorar på uppgörelsen. Resultatet har
visat sig i stigande räntor i första hand på de spanska och italienska statsobligationerna, med andra
ord är man orolig för att förluster även skall drabba långivare till de större europeiska ekonomierna.
Under v.30 genomfördes en auktion på italienska
obligationer till ett värde av nära 8 miljarder euro
med löptid till 2021. Upplåningskostnaderna steg
då markant till ett snitt på 5,77 procent. Ökningen
jämfört med den förra likvärdiga försäljningen i
slutet av juni är anmärkningsvärt hög, då fixerades
priset till 4,94 procent. Lyn Graham-Taylor, en
räntestrateg på Rabobank säger, ”Gapet mellan
vad de betalade förra gången är enormt. Det blir
dyrt för dem att höja sin skuld”.

Diagrammet visar räntenivån för italienska 10åriga obligationer under det senaste året till och
med 2 augusti 2011. Den aktuella nivån är den
högsta sedan eurosamarbetet startade.

De aktuella räntorna närmar sig nu snabbt siffror
runt 7 procent, nivåer där tidigare krisländer fått
problem och en punkt där en negativ skuldspiral
gör situationen ohållbar. En längre tids räntenivåer
på 7 procent eller där över skulle åsamka Italien
och världsekonomin stora bekymmer.

Den italienska skuldbördan börjar nu närma sig
2 biljoner euro och ett eventuellt räddningspaket
skulle kräva enorma ekonomiska insatser från
euroländerna och IMF. En uppgift som verkar i det
närmaste oöverstiglig. Den nuvarande europeiska
räddningsfonden rymmer på pappret en summa av
750 miljarder euro. Diskussioner har förts att utöka
fonden till det dubbla eller 1500 miljarder euro, i
första hand med tanke på att försöka hindra
”spridningseffekter”. Något beslut har dock inte
tagits och när frågan nyligen diskuterades var man
inte överens. De två grekiska räddningspaketen
innehåller sammantaget summor som motsvarar
runt 75 procent av Greklands hela statsskuld.
Översatt till italienska förhållanden kan vi ana vilka
summor det då kan komma att röra sig om.

Diagrammet visar den så kallade spreaden, här
räntegapet mellan tyska och italienska 10-års
obligationer under det senaste året.

Det som nu sker med Italien och även Spanien kan vara en del av en större händelse som börjar
påverka de större ekonomierna i Europa. Även bankaktierna, främst i de aktuella länderna, har de
senaste dagarna fått ta mycket stryk samtidigt som trycket på världens börser varit stort. Både Italien
och Spanien behöver under hösten kontinuerligt emittera nya och refinansiera gamla lån. Om de
kraftigt förhöjda räntenivåerna har kommit för att stanna kommer detta att visa sig i direkta effekter på
underskotten vilket kommer att kräva än tuffare besparingar.

Nuvarande euro-länder med mörk färg.

I rådande läge kommer man osökt att åter igen
tänka på vad både David Wilkerson och Lindsey
Williams tidigare talat om fast från helt olika källor.
Wilkersons profetia om en konkurs för ett europeiskt
land och två veckor senare en kollaps i den
amerikanska ekonomin. Williams har fått sin
information från Eliten (NWO) men i det aktuella
fallet råder nästan total samstämmighet. Williams
talar om en krasch för euron och två till tre veckor
senare drabbas USA och dollarn av samma öde.
Frågan vi då kan ställa oss är, kommer detta att
stärka eller försvaga de starka, så kallade Aländerna inom euro-sammarbetet? Det har tidigare
höjts röster om att införa ett A- och ett B-lag inom
den monetära unionen. Kan detta leda fram till att en
starkare kärna bildas inom europrojektet?

Vid månadsskiftet september-oktober inträder Hösthögtiderna och med den nu rådande hastigheten
för den europeiska ekonomins kräftgång kan vi inte hålla för uteslutet att den stora turbulensen kan
bryta ut i samband med Högtiderna om cirka två månader. Förmågan att stötta det allt mer vacklande
finansiella systemet inom eurosammarbetet ser nu ut att sättas på allt svårare prov. Det hela kan
liknas vid ett korthus som nu vekar kunna falla samman för endast en lättare sensommarbris.
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