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EURON OCH CENTRALBANKEN

På kartan ser man i mörkblått de länder som använder euron. De mörkgråa områdena är EU-medlemmar som
möjligen blir euroländer någon dag. Kosovo och Montenegro i ljusare blå färg hör inte till EU men i dessa
länder används euron som valuta. (Bildkälla: Wikimedia Commons,
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eurozone.svg, 28.4.2014)

Euron: €

Euron togs i bruk av de flesta EU-länder år 2002, vilket hade föregåtts av att man under 1990-talet efter
Maastrichtavtalet gradvis hade skapat Ekonomiska och monetära unionen EMU (European Monetary
Union). År 1999 togs euron i bruk som elektronisk valuta, men år 2002 kunde man börja betala kontant i
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eurosedlar och –mynt. Euron är vid sidan av amerikanska dollarn en av världens stora valutor. Valutan
och valutaunionen skapades delvis för att Europa skulle kunna konkurrera med amerikanska dollarn och
japanska yenen. För övrigt hade man redan länga talat om en valutaunion redan före EU under EG:s tid.
Under 2000-talet har Kinas ekonomi och dess valuta renminbi ökat också i betydelse i den
internationella konkurrensen.

Finland var ett av dessa länder som övergav sin gamla valuta, marken, för att helt och hållet övergå till
euron år 2002. Sverige som också är med i EU valde däremot att inte gå med i euron utan behöll sin
valuta kronan. Även Danmark och Storbritannien var euroskeptiska och behöll sina gamla valutor, fastän
länderna är EU-medlemmar.

Även nya medlemsländer som anslutits efter 2002 har oftast först blivit EU-medlemmar och efter en tid
fått euron som valuta. Estland blev EU-medlem år 2004 men fick euron som valuta först år 2011. Man
måste uppfylla vissa krav innan man blir medlem, t.ex. att inflationen inte får vara mera än 2 procent i
året. (I vissa fall har man sett flexibelt på dessa krav och låtit en del ta euron i bruk fastän de inte
uppfyllt alla kraven.) Allt som allt finns det 18 euroländer, och tio EU-medlemmar har inte euron som
valuta. Euron används även i Montenegro och Kosovo (dessa länder hör inte till EU-området.)

För vanliga människor är euron behändig framförallt då man reser inom EU-området. Oberoende om
man åker på en söderresa till Kreta eller på en arbetsresa till Frankfurt kan privat handel eller
företagsaffärer skötas smidigt utan att behöva växla pengar. För länder som gått med i euron har
valutabytet ofta inneburit en ökad export till att börja med. På grund av valutaunionen ökar också
handeln över gränserna.

På grund av finanskrisen som började 2007-2008 i USA drabbades även euron av en egen eurokris som
kulminerade år 2010 då det visade sig att Greklands skuldsättning var större än vad man tidigare hade
trott. Utöver Grekland var även övriga euromedlemmar som Irland, Portugal, Spanien och Italien
överskuldsatta och hade sina ekonomier i obalans. Finans- och eurokrisen berodde mycket på att många
banker, företag, konsumenter och länder hade levt över sina tillgångar och inte kunde betala tillbaka
sina skulder. När finanskrisen började i USA började banker gå i konkurs och i de euroländer där man
haft en stor kreditexpansion och skuldsättning drabbades man hårt av kollapsen som började på
bostadsmarknaderna och med bankkonkurser i USA. I dag har euron nått en större grad av stabilitet,
men många problem återstår.

Ett budgetunderskott betyder att man förbrukar mera än vad man får in i intäkter. Det är okej att ha
lite underskott och att det något år går på minus, men stora underskott i flera år leder till en ökad
statsskuld vilket inte är bra. Nu har EU efter eurokrisen satt en gräns på att statsskulden får vara högst
60 % och budgetunderskottet högst tre procent av BNP:n. Detta gäller alla EU-länder.

Så som eurokrisen visade är det många euroländer vars skuldsättning blivit väldigt stor och som haft ett
budgetunderskott flera år i rad. EU-länderna har varit tvungna att hjälpa Grekland med ett stödpaket
för att rädda landets ekonomi. Även Spaniens, Portugals, Irlands, Italiens och andra euroländers
skuldsättningar och budgetunderskott har granskats och konstaterats vara ohållbara. Den här obalansen
mellan olika euroländer har lett till att många medlemmar i Nordeuropa (Tyskland, Nederländerna,
Finland för att nämna några) har blivit skeptiska mot de högt skuldsatta länderna och vissa kritiker har
börjat spekulera om vissa länder borde uteslutas från valutaunionen, i och med att de inte lyckats hålla
en god balans. Det här har gett vind i seglen för politiska partier som varit emot EU och euron. Å andra
sidan har Finland också haft budgetunderskott under de senaste tre åren och även de mer balanserade
ekonomierna har visat tendenser till ökade statsskulder och budgetunderskott tidvis.
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Europeiska centralbanken ECB

Föregångaren till Europeiska centralbanken var EMI
– European Monetary Institution – eller Europeiska
monetära institutionen som grundades i mitten av
1990-talet.

När EMU och euron skapades förändrades EMI till
Europeiska centralbanken (ECB). ECB finns i
Frankfurt am Main i Tyskland.

Det högsta beslutsfattande organet inom ECB är
ECB-rådet. Rådet består av sex medlemmar som
sitter i bankens direktion och 18 länders
nationalbankschefer. Ordförande för ECB är
italienaren Mario Draghi.

ECB:s uppgift är att styra euroområdets finans- och
penningpolitik och för euroländerna har det
inneburit att deras nationella centralbanker (t.ex.
Finlands bank) och regeringar inte har lika aktiv roll i
finans- och penningpolitiken som tidigare. De
nationella centralbankerna har på sätt och vis blivit
underavdelningar till Europeiska centralbanken.

De nationella centralbankerna som Finlands bank
ser till att trycka mera sedlar och prägla mera mynt
inom ett euroland, men de större besluten fattas i
Frankfurt och det är ECB som styr och har största
ansvaret för euroområdet.

ECB ser t.ex. till att inflationen (prishöjningen) inte
blir alltför stor (över 2 % per år). Om det ser ut att
inflationen är för hög kan ECB höja styrräntorna,
vilket kan dämpa inflationstakten. Euribor är en
ränta som bestäms av de 40 största europeiska

bankerna. Nordea är en av dessa 40 banker.

En annan uppgift för ECB är att ha koll på hur mycket sedlar och mynt som finns i omloppet, fastän de
nationella centralbankerna deltar i tryckandet och präglandet av eurosedlar och –mynt.

De nationella regeringarnas och centralbankernas uppgifter har minskat i och med att EU och
Europeiska centralbanken tagit över en hel del av de nationella centralbankernas och nationella
regeringarnas tidigare uppgifter inom finans- och penningpolitiken. Finska regeringen kan t.ex. inte välja
att devalvera, vilket landet kunde göra under markens tid. Då man devalverar sänker man priset på en
valuta, vilket kan gynna exporten. Nu kan Finland inte göra det i och med att landet är med i
euroområdet.

Under eurokrisen sattes ECB och euron på hårt prov. Trovärdigheten till euron stabiliserades en del då
Mario Draghi uttalade i juli 2012 i London att ECB kommer att göra allt för att hålla euron intakt: ”Inom

Eurotower i Frankfurt am Main i Tyskland. I
byggnaden fanns till att börja med EMI eller
European Monetary Institution (Europeiska
monetära institutionen). Från och med 1998 med
EMI Europeiska centralbanken eller förkortat ECB.
ECB styr finanspolitiken i euroområdet och
påverkar därmed även Finlands ekonomiska politik.
Många av de uppgifter som Finlands bank hade
tidigare sköts nuförtiden i Frankfurt. (Bildkälla:
Christoph Lison, EMI, YLE)
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sitt mandat kommer ECB att göra allt som krävs för att behålla euron. Och tro mig, det kommer att
vara tillräckligt.”1

ECB finns i Tyskland och symboliskt har tyska centralbanken också varit förebild för den europeiska
centralbanken med sin stabila penningpolitik och stabila tillväxt. Tysklands är också euroområdets
ekonomiska motor med sina över 80 miljoner invånare och med den största bruttonationalprodukten
(BNP) inom euroområdet.

Vid sidan av ECB har EU även en investeringsbank och en investeringsfond i Luxemburg.
Investeringsbanken (grundad år 1958) ägs av medlemsländerna och bedrivs utan vinstsyfte. Banken
använder inte EU:s budgetmedel och den ger lån och investerar i olika ändamål som stöder EU:s politik.
Investeringsbanken kan t.ex. ge lån till företag för projekt som främjar den europeiska integrationen.
Investeringsfonden är till för att stöda små och medelstora företag, främst nystartade och
teknikorienterade sådana.

Uppgifter

1. Vilka fördelar och nackdelar har euron?
2. Varför har Greklands ekonomi varit ett problem inom euroområdet?
3. Vad är ett budgetunderskott?
4. Vilka uppgifter har den Europeiska centralbanken?
5. Vad kan ECB göra för att dämpa inflationen?
6. Vad är devalvering?
7. Vilken effekt hade Mario Draghis uttalande om att ECB kommer att göra allt för bevara euron?
8. Vad gör Europeiska investeringsbanken?
9. Borde Finland fortsätta att vara ett euroland eller ta tillbaka marken?
10. Tror du att euron och EMU kommer att fortsätta existera?

1 Fri översättning från engelskan: ”Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe
me, it will be enough.” Tillgänglig på ECB:s webbplats: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp120726.en.html,
(24.4.2014).

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp120726.en.html
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