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LONDON

Recessionen i Europas två största ekonomier
är över. 

Tysklands och Frankrikes ekonomier 
växte överraskande med 0,3 procent vardera 
under andra kvartalet. 
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Tysklands och Frankrikes ekonomier 
växte överraskande med 0,3 procent vardera 
under andra kvartalet. 
Börserna i Paris och Frankfurt
tog glädjeskutt  på torsdagen
efter beskeden om styrketeck-
en i de båda ländernas ekono-
mier. I stället för en väntad
nedgång på mellan 0,2 till 0,3
procent växte båda ländernas
BNP, och avbröt därmed ett år
av nedgångar. Det betyder att
länderna inte längre befinner
sig i  recession.
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Positiva siffror
”Efter fyra negativa kvartal
lämnar Frankrike äntligen de
röda siffrorna”, säger Frankri-
kes finansminister Christine
Lagarde till radiokanalen
RTL och fortsätter: 

”Det är helt klart en positiv
siffra som överraskar och glä-
der oss.” 

Samma toner hördes från
Tyskland. Dr Christian Dre-
ger på DIW, ett tyskt institut
för ekonomisk forskning, be-
skriver utvecklingen som en
positiv överraskning. 

”Vi hade väntat oss en sta-
bilisering först under tredje
kvartalet. Det här är självklart
goda nyheter”, säger han till
DI. 
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Oväntat tidig vändning
Trots att vändningen kom
oväntat tidigt räknar inte
Christian Dreger med någon
kraftig tillväxt under resten av
året. 

”Vi befinner oss dessutom
på låga nivåer eftersom BNP
tidigare har backat kraftigt.” 

Han påpekar att siffrorna
ska revideras igen av tyska
myndigheter. BNP-utveck-
lingen för årets första kvartal
justerades i efterhand med
just 0,3 procent, så det finns
utrymme för fler överrask-
ningar.
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”Men trenden har vänt till
tillväxt i Tyskland”, sägar han.
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Storbritannien gynnas
Christian Dreger påpekar att
återhämtningen kommer att
se olika ut i olika länder. Tysk-
lands BNP dök snabbare än 
i många andra länder när kri-
sen började. 

Uppsvinget i Tyskland och
Frankrike välkomnas även 
i Storbritannien, eftersom
 industrin gynnas när viktiga
exportmarknader i Europa
hämtar sig. Den brittiska eko-
nomin krympte under det
andra kvartalet och väntas
hämta sig långsammare
 eftersom den finansiella sek-
torn som träffats hårdast av
krisen är så stor i England.

Europeiska centralbanken
i Frankfurt publicerade på
torsdagen en försiktigt postiv
analys av eurozonens ekono-
mi i en månadsrapport.
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Strukturella problem
”Den senaste statistiken anty-
der att den ekonomiska akti-
viteten fortsätter att vara svag
under resten av året, även om
nedgångstakten har saktat
in”, skriver banken.  

Christian Dreger är inne på
samma linje: 

”Man kan argumentera för
att krisen blev djupare på
grund av psykologiska effek-
ter, och därför borde vända
upp snabbt av samma orsa-
ker. Men vi har strukturella
problem, bland annat inom
bilindustrin, och räknar där-
för med en modest takt på
återhämtningen.” 
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