
formue i en valuta som forventes å gå ned i verdi, kan føre til at man ønsker å
komme seg ut fortest mulig. Bare det å ha fått redusert tillit fører til at landet får
vansker. I noen tilfeller kan det bare være et rykte uten realøkonomisk forankring.
Men det kan bli selvoppfyllende og slå ut på de realøkonomiske forholdene. Det vil
i neste omgang gi grunn til å få tilliten redusert. Dette krever handling fra myndig-
hetene og bidrar til videre utforbakke. En liten mikroøkonomisk effekt kan få en stor
makroøkonomisk effekt – det er et paradoks.

Etter hvert er det blitt fokus på disse forholdene. Myndighetene i det enkelte land
er oppmerksomme på at svekket tillit fra de internasjonale aktørene kan få dramatiske
konsekvenser. Dette får betydning for utøvelse av den økonomiske politikken, og en
må kanskje legge Keynes’ tanker om motkonjunkturpolitikk på hyllen. En tør ikke å
sette ned renta eller å kjøre en ekspansiv finanspolitikk dersom det er svikt i privat
etterspørsel – lavere investeringer, svikt i boligbyggingen, fall i boligpriser, svekket
eksport og annet. Spesielt land som har stor offentlig gjeld frykter effekten av at renta
stiger ytterligere. En er redd for at det vil føre til lavere tillit i det globale finansmar-
kedet. Kanskje gjør man det motsatte av hva Keynes doserte. Man reduserer offentlige
utgifter og hever renta for å sikre valutakursen, og signaliserer dermed overfor porte-
føljeforvalterne at de ikke trenger å bekymre seg for valutakursen. Men dette vil
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Figur 9.8 Utviklingen av lønnskostnader i enkelte EU-land relativt til Tyskland fra 1999
til 2012 (målt i prosent)
Dette viser med tydelighet hvilke utfordringer enkelte land hadde med felles valuta. I
motsetning til Tyskland var mange land vant med høy inflasjon og høy nominell rente
kombinert med svekkelse av egen valuta. Med innføring av felles valuta ble den nomi-
nelle renta lav. Lønnsøkning og inflasjon svekker konkurranseevnen. Det ble en smertefull
prosess for mange land etter finanskrisen å få ned lønnskostnadene. Dette – kombinert
med høy offentlig gjeld og stagnerende økonomi – har resultert i en uvanlig høy arbeids-
ledighet. Kilde: AMECO-Database
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