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Till statsrådet och chefen för

Finansdepartementet

oktoberDen 19 1995 bemyndigade regeringen chefen för Finans-
departementet, statsrådet Persson, tillsätta utredning medatt en
uppdrag utreda konsekvenserna eventuellatt svensk anslutningav en
till den tredje den ekonomiska och unionenetappen monetäraav
EMU.

Med stöd bemyndigandet förordnade chefen för Finansdepar-av
dag professor Calmforstementet Lars ordförande. Somsamma som

ledamöter förordnades professor Flarn,Harry professor Nils Gott-
fries, professor Rutger Lindahl, dr philos Janne Haaland Matlary,
docent Ewa Rabinowicz och docent Anders Vredin. Civilekonom
Christina Nordh Berntsson förordnades sekreterare i utredning-som

den januari1 1996. Som förordnades den 17experten o m 0 m
april 1996 docent Magnus Jemeck.
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bilagoma författarna själva.svarar
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Utredningsuppdraget1

MaastrichtfördragetEuropeiska unionenFördragetEnligt somom
ekonomisk ochskamedlemsländer ingick 1991 monetärEUs en

marknadsåvälinnebärEMU Dennaupprättas.union gemensamen
kapitalochtjänsterförrörlighetmed fri som enpersoner,varor,

tredje EMUvalutapolitik.och Denpenning- etappen avgemensam
januariden 1999. Detinledas 1nuvarande planerenligtkommer att

medlemsländemasdeltagandemellan deväxelkursemainnebär att
införaföroåterkalleligt och datumnuvarande valutor låses attatt ett
redanfastställs. Denvalutan,den euron,gemensammanya

medkompletteras dåekonomiska unionenexisterande monetären
valutaunion.union

Sverigesbeslutetdet slutligakommer fattaRiksdagen att om
förberedelsernailedi den unionen. Somdeltagande monetära ett

oktoberregeringen i 1995ställningstagande tillsatteinför detta
nationalekonomiskautifrån såvälutredning fördenna att som

för Sverigekonsekvensernaperspektiv analyseraStatsvetenskapliga
valutaunionen.respektive inte delta ideltaattav

i avsnittredovisasuppläggningen arbetetuppdrag ochVårt av
avsnitt 1.3betänkandets struktur.beskrivs Iavsnitt 1.21.l. I

vill delta i denvivi själva kan bestämmafrågandiskuteras omom
förställsuppfyller de kravunionen ifall Sverigemonetära som

Avsnittdelta.fördragsmässigt bundnadeltagande eller vi är attom
alternativvalutapolitisktslutligen vilketdiskuterar1.4 ettsom

jämföras med.böri den unionendeltagande monetära

Vårt uppdrag1.l

skabetänkande,återfinns sist i dettadirektiven,Enligt som
och belysa:framför allt analyserautredningen

union;allmänna konsekvensernadel monetärav en
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effekterna för delta respektive inte delta i denSverige2 attav
tredje EMU;etappen av

för uppnå god ekonomiskde åtgärder bör vidtas3 attsom en
respektive inte deltautveckling i Sverige väljer deltaattom

i den unionenmonetära samt
växelkursarrangemang lämpliga mellanvilken4 ärtyp av som

länder unionen och demde deltar i den monetärasom som
deltar.inte

för utredningen beställtunderlag arbetet har 21 under-Som
lagsrapporter, vilka kommer publiceras bilagor. Syftet medatt som

sammanfattande bild forsknings-delsär överrapporterna att ge en
för utredningsuppdraget viktiga områden, dels djupareläget på att

funnitsanalysera centrala frågeställningar där vi har bedömt detatt
behov ytterligare studier. Eftersom EMU-frågan inte någonärav
specifik omfattandesvensk angelägenhet och det har pågått en
internationell diskussion i år, har det varit naturligt dramånga att

denna och i utsträckning utnyttja utländska Avnytta stor experter.av
de underlagsrapportema därför tolv stycken helt eller delvis21 är
skrivna utländska ekonomer och Författarnastatsvetare. ansvararav

för innehållet förteckning bilagornasjälva i sina En överuppsatser.
återfinns i början betänkandet.av

Utredningen har haft interna sammanträden under totalt 1914
Tolv presenterades och diskuteradesdagar. underlagsrapportemaav

i preliminär form vid två offentliga seminarier i maj 1996. Därutöver
medhar utredningen haft fyra ytterligare heldagsseminarier

underlagsförfattare medoch inbjudna två mötenexperter samt
brittisktde finansiella och medaktörer på marknaderna ett ett

parlamentsutskott The Committee haftSelectTreasury ettsom
liknande utredningsuppdrag Utredningens ordförandevårt. harsom
besökt Europeiska institutet och tyska Bundesbank i majmonetära

Utredningens sekreterare har deltagit i seminarium i1996. Romett
i februari 1996 växelkursarrangemang mellan de länderom som
kommer delta i och de länder kommer stå utanför denatt attsom

unionen, vilket organiserades CEPR Centre formonetära av
Economic Policy Research och Nazionale delBanco Lavoro. I

tilltillägg detta har utredningen haft informella kontakter med a
för kommissionen, förEuropeiska Monetärarepresentanter

kommittén inom och för brittiska finansdepartementet.EU
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utformningBetänkandets1.2

ochanalyseraidentifiera,målsättning har varitUtredningens att
konsekvenser EMU-politiskaekonomiskasåvälvärdera avsom

unionen.den Dedeltagande isvensktprojektet och monetäraettav
bakgrunds-huvudsakligenkapitlen innehållerföljandetvå närmast

dess uppkomstEMU-projektet,beskriverkapitelinfonnation. 2I
ekonomiska ochför deninstitutioner ochcentralasamt organ

utifrånolika valutasystemkapitel diskuteras3unionen. Imonetära
perspektiv.ekonomisk-teoretiskaochhistoriska

medför- och nackdelaranalysen monetäregentligaDen enav
kapiteldeltagande i 4-10.svensktrespektive medunion görsett

delenförstadelas i delar. DenFramställningen kan tre som
samhällsekonomiska efektivitets-kapitel behandlarredovisas i 4

stabilise-videlen, kapitel 5-8, diskuterarden andraeffekter. I
penningpolitikensbehandlarKapitelringspolitiska efekter. 5
och trovärdighets-inflationstabiliseringspolitiska roll och kapitel 6

finanspolitiken respektivekapitel och analyseras hurproblem. 7 8I
deltagande respektivesvensktarbetsmarknaden påverkas ettav

deåterfinns i kapitel 9-10delenutanförskap. tredjeDen rörsom
EMU-projektetKapitel analyserarpolitiska konsekvenserna. 9 som

diskuterar hurinom Kapitel 10integrationsprocessen EU.del aven
påverkakani den unionensvenskt deltagande monetära antasett

till utrikes-dels våra möjligheterdemokratins funktionssätt,dels
inflytande.politiskt

bredunion finnsvilken harOavsett monetär enensyn man
kapitelsvårigheter. 11dit kantad Ienighet ärvägenatt ges enavom

Kapitel 12kan uppstå.de övergångsproblemöversikt taröver som
lämpligakanfrågan vilka växelkursarrangemangsig som varaoman

utanför valuta-i dem stårländer deltar ochmellan de somsom
politikenekonomiskakraven denanalysunionen. En omav

kapiteliutanför valutaunionendeltar i respektive stårSverige görs
kapitelbetänkandet i 14analysen isammanfattning13. En gesav

ochEMU-projektet sådant påockså vår somsummerar synsom
Eftersomunionen.deltagande i denfrågan svenskt monetäraettom

medförenaderad bedömningarslutsatser byggervåra ärsomen
identifiera antali kapitlet försökosäkerhet, också ettgörs ett attstor

ställningstagandet.förkritisk betydelsefaktorer ärsom av
mångfaldenför EMU-frågansvårighet speciellEn ärär avsom

det svårtområden.ofta berör helt olika Detta gör attargument som
vad national-till förmedlaöverblick. Analysen syftarskaffa sig att

respektiveharoch statsvetenskaplig forskningekonomisk sägaatt -
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deltaeffekterna för Sverige iden inte kanvad säga attavom-
Vi valtutanför den unionen. harrespektive stå monetära att ge en

finns redovisa hur viredogörelse för de ochfyllig argument attsom
selektivt urval itycker de ska bedömas än göra ettatt attsnarare

utifrånsyfte driva viss Avsikten läsaren hjälpär att attatt tes.en ge
ställning tillsina värderingar och bedömningar svensktta ettegna

vår redovisningdeltagande i den unionen. Vi hoppasmonetära att av
ska kunna bidra tillde olika aspekterna den unionenmonetära en

komplicerad fråga.saklig debatt i en

Sveriges handlingsfrihet1.3

svensk har det särskilt under de två åren förtsI senastepress en
intensiv debatt huruvida Sverige fördragsmässigt skyldigtär attom
inträda i den unionen vi bedöms uppfylla de kmonetära om s
konvergenskraven för få delta ställts i Maastrichtför-att som upp
draget.

Vissa hävdar Sverige juridiskt förpliktat deltaäratt att om
konvergenskriteriema bedöms uppfyllda, eftersom den svenskavara
riksdagen ratificerade grundläggande fördrag och SverigesEUs
tillträdesfördrag med tillhörande protokoll någongöraattutan
reservation för den unionen. ensidigtDemonetära att ettmenar

frånbeslut svensk sida i sådan situation stå utanför denatt en
fördragsåtagandenfunionen skulle strida våra Ettmonetära mot

för denna hållning ochde särregler Danmarkärargument att som
Storbritannien erhållit i förhandlingarna tillprotokollgenom
Maastrichtfördraget onödiga alla EU-länder skulle ha frihetvore om

på nationell nivå kunna besluta inte delta i denatt monetäraatt
unionen.

danskaDet protokollet Danmark stå utanförrätt attger
valutaunionen landet anmäler det så önskar. Redan iattom
december 1992 meddelade Danmark det vill stå utanför. Omatt
landet skulle ändra hållning dethar emellertid delta deträtt att om
uppfyller konvergenskriteriema. Storbritanniens protokoll ger,
liksom det danska, landet stå utanför den unionen.rätt monetäraatt
Storbritannien har dock inte, Danmark, i förtid meddelat sittsom
ställningstagande. brittiskaDe särreglema vidare vittgåendeär mer

de danska. Landet inte bundet sin centralbankän är görat attex

Denna ståndpunkt har framförts Ulf Bemitz professor i EU-rätt vidärav a som
Stockholms universitet Bemitz, 1995.
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efter,endastförpliktelse, böroch har ingenoberoende sträva attutan
ioffentliga finansernaunderskott i dealltförundvika etappstora

tre
angåendeklarhetfull juridiskuppfattningEn är attannan

förhand Deuppnå påhandlingsfrihet inte går görSveriges att som
regeringen vidsvenskatill dentolkning hänvisardenna attt ex
februari 1993medlemskapsförhandlingama den 1inledandet av

ställningstagande avseendeslutligt svensktdeklarerade "ettatt
itredje fasen kommerfrån den andra till den görasövergången att

enlighet med bestäm-utvecklingen och ifortsattaljuset denav
motreaktion fråndetta föranleddefördraget"melsema i utan att en

sidaf samband mediUttalandet upprepadesEU-ländemas att
Vidarenovember 1993.inleddes den 9förhandlingarna EMUom

informeradedå denden november 1993sade regeringen 10
frågaförhandlingenden svenskariksdagen att: omom
detfasen iden andra till den tredje EMUfrånövergången är ytterst

ställning".5 det gällerSveriges ståndpunktskallriksdagen närtasom
officiellthar registreratsdeltagande i valutaunionensvensktett av

skulle stridakommentar dennågonEU-ländema motattutan om
svenskadenjämförelse kanMaastrichtfördraget. Som nämnas att

motdeklarationoffentlighetsprincipen utlöstedeklarationen enom
sida.från EU-ländemas

skulle juridisktför Sverige inteEtt attannat argument vara
andrauppfyllskonvergenskriteriemabundet delta ävenär attatt om

deklarationer liknandeNederländerna gjortländer Tyskland och- -
framförhandlat någothellerländer har inteden svenska. Dessa

ställaprotokoll rättighet sigfördragsmässigdem attsom ger en
uttalandenaden svenska och tyskautanför unionen. Demonetära

konvergens-Tyskland klargjorttill vidaskiljer dock såsig attatt
landet ska kunnaoch strikt förtolkaskriteriema måste snävt att

grunder det svenskapreciserat vilkaSverige intedelta, medan
deklaration harNederländemasställningstagandet ska baseras på.

tyska.ungefär innebörd densomsamma
juridiskaSverigesalltså isär i frågaMeningarna går om

uppfyllda.konvergensvillkorenhandlingsfrihet i läge då ärett
inte troligtsakförhållandet det i praktikendet juridiskaOavsett är att

2 alltför underskott.för genomgång förfarandet vidSeavsnitt 7.2 storaen av
3 chefekonom påHamilton,Förespråkare för denna ståndpunkt Carl Bär t ex

statssekreterare iSveriges medlemskapsförhandlingarHandelsbanken och under
Hamilton, 1996.Finansdepartementet

4 1994/95:19.Regeringens proposition
5 1996.Hamilton
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land kommer tvingas delta i det valuta-ett att att gemensamma
området sin vilja. relevanta frågan i detta sammanhang blirDenmot
därför hur beslutet påverkar våra framtida relationer medsnarare
övriga EU-länder. Denna aspekt behandlas i kapitel 10.

Alternativa1.4 valutapolitiska arrangemang
för Sverige

kunna utvärdera effekternaFör för svenskt vidkommandeatt attav
delta respektive inte delta i den unionen det viktigtmonetära är att

vilka villkor kommer gälla för den ekonomiskaveta attsom
politiken vid såväl deltagande utanförskap. detNär gällerett ettsom
finanspolitiken vi, vårt medlemskap i formellt bundnaär EU,genom

målsättningar deltar i valutaunionen elleroavsettav samma om
inte, sanktionsmöjlighetema mindre vi inteäven deltar seärom om
kapitel 7. frågaI penningpolitiken emellertid situationenärom
annorlunda. Om deltar i valutaunionen kommer vi användaatt oss

valuta övriga medlemsländer och penningpolitikenav samma som
kommer utformas penning-De och valutapolitiskaatt gemensamt.
förutsättningarna vid utanförskap betydligt osäkra. Iärett mer
Maastrichtfördraget endast utanförstående ländersägs måsteatt
behandla växelkursen fråga Hurintresse.gemensamtsom en av en
sådan målsättning ska i praktiken specificeras inte.omsättas
Utformningen de valutapolitiska relationerna mellan de länderav

deltar i den unionen och dem står utanför dockmonetära ärsom som
central för analysen helhet varför redan här kortsom ger en
redovisning bedömningvår denna punkt.av

Vi två huvudaltemativ för relationen mellan denser gemen-
valutan euron i den unionen och de utanför-monetärasamma

stående EU-ländemas valutor inte alla EU-länder deltar frånom
början. Det för övrigt alternativär för EU-samma som ser
ländemas valutapolitik den unionen skjuts ellermonetäraom upp
inte alls blir av.

förstaDet och uppenbara alternativet bygga vidare påmest är att
ERM-systemet. Detta det valutaarrangemang mellan deltagareär i
den unionen och utanförståendemonetära EU-länder som man
arbetar inom EU. Det har stöd flertalet EU-medlemmar.av
Konsekvenserna sådant ERM-arrangemang kommerett nytt attav
bero hurpå vida växelkursband i praktiken tillämpas. Jusom
smalare banden desto blir kravenär, samordning denstörre av
ekonomiska politiken i de deltagande länderna för spekulationatt
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undvikas. Omska kunnacentralkursemafastställdade ettmot
med band-dagens,skulle utformasframtida ERM-system som

tid framöverför överskådligdet dockkanbredder 15 procent,
rörliga växelkurser.medfungerakomma ett systemnärmast att som

växelkurser ochrörligaalternativet tillåtaandra sättaDet är att
indirektinflationenför söka stabiliserainflationsmål i stället attupp

i denförespråkatsalternativ harväxelkursmål. Dettagenom
nuvarandetill denoch det knyterakademiska diskussionen an
SverigeochStorbritannien Ipenningpolitiska uppläggningen i

länderna inteminska, dårisken för spekulationskulledetta system
viss nivå.hålla växelkursen Ettskulle förbinda siglängre att en

till stabila växel-inflationsmål lång sikt ledabörmedsystern
framför alltlångsiktigt perspektiveftersom det ikurser, ärett

På kort ochinflationstakt påverkar växelkursema.skillnader i som
växelkursfluktuationerdock betydandemedellång sikt kan upp-

komma i sådant system.ett
EU-länderalternativet för de flesta stårtroligaDet mest som

skulleutanför den unionen ERM-system. Detmonetära är nyttett
valutasamarbetefortsättning den tradition somvara en av

flera viktigaunder lång tid. fäster EU-bedrivits inom EU Dessutom
stabila på kort sikt.länder vikt vid växelkursema Iär ävenattstor

förs EU-nivå alternativa stården diskussion arrangemangsom om
etablerasdet också redan klart kommerERM-system attatt ett nytt

den exakta utformningenråder dock fortfarande osäkerhetDet om
politiskt tryckbedöma vilketockså svårtDet är att attsystemet.av

utanförståendesådant EU-delta i ERM-arrangemangett nytt som
klartför, det tycksländer kommer utsättas även attatt varaom

valutapolitiskainte blir obligatoriskt. Det systemsystemet som
vidkommande Sverige väljerutredningen förordar för svenskt attom

den unionen fortsätta med den nuvarandeinte delta i monetära är att
dvs växelkurser och inflationsmål.penningpolitiska strategin, rörliga

i analys betraktarockså detta vårDet är arrangemang somsom
utanför den unionen.huvudaltemativet vi står Dettamonetäraom

utförligt kapiteldiskuteras i 12.mer

5Se Dewatripont 1995 och Tabellini 1996.Perssont ex m
7 for of byPreparations Stage 3 Economic and Monetary Union: Progress report
the Council the Council Florence 1996.European into
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2 EMU-proj ektet

Detta kapitel översikt hela EMU-projektet. Inledningsvisger en av
redogörs i avsnitt 2.1 kortfattat för hur planerna unionmonetären
successivt vuxit fram i det europeiska samarbetet. Därefter beskrivs
i avsnitt hur unionen2.2 ska utformas enligt Maastrichtfördraget. I
avsnitt 2.3 redovisas hur den europeiska central-gemensamma
banken ska organiseras och vilka uppgifter den ska ha. Därefter
följer i avsnitt 2.4 genomgång vissa centrala EU-institutioneren av
och viktiga för förståär EMU-processen. Slutligenattorgan som

i avsnitt 2.5 det k referensscenario förpresenteras hur övergångens
till valuta konkret ska gå till i Madrid ien gemensam antogssom
december 1995.

2.1 historisktEtt perspektiv på ekonomiskt och
samarbete imonetärt Europa

Tanken ekonomisktnärmare ochett samarbete i Europamonetärt
inte harär Den funnits ända sedan 1957 då Romfordragetny. om

den Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG, undertecknades av
Västtyskland, Frankrike, Italien, Belgien, Nederländerna och
Luxemburg Målet skapa marknad med friattvar en gemensam
rörlighet för tjänster och kapital. Fördraget innehöllvaror, personer,
dock inte några konkreta riktlinjer för växelkurs-närmareett
samarbete endast allmänna skrivningarutan växelkurseratt ärom en
fråga intresse. Avsaknadengemensamt konkreta förslag detav av

Genom Maastrichtfördragets ikrañträdande döptes EEG 1993 till Europeiskaom
gemenskapen,EG, vilken den här kommerär användasterm för periodenattsom
fram till och med 1993. Maastrichtfördraget innebar Europeiska unionen, EU,att
bildades. EU består EG de två samarbetsområdenasamt utrikes- ochav nya
säkerhetspolitik inrikespolitiska och rättsligasamt angelägenheter,
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fastaförklarasförmodligenkan attområdetvalutapolitiska av
inomvalutorviktigareallamellanupprätthöllsdåväxelkurser ramen

dettaGenomWoods-systemet. systemkdet Brettonför vars
dollarn,tillknutnailänderna Västeuropaflestai devalutorna som

guldet.tillknutensini tur var
uppståspänningardockbörjade1960-taletdelenUnder avsenare

finansieraförKostnadernaWoods-systemet. attBrettoninom
tillledde i USAreformersocialaomfattandeochVietnamkriget en

medfördekraftigt. Dettaökadepenningmängdendärutveckling
enligt Brettonländer,andrablevFöljdeninflation.högre att som

rådande växel-deförsvaraskyldighethadeWoods-systemet att
valutorna.med dedollarstödköpablevkursema, atttvungna egna

tvingadesdedärmed ochökadepenningmängdländersDessa
ledde tillinflationen. Dettaamerikanskadenimporteradetta sätt

inter-sinaförmågaochvilja sättaUSAstvivel inom EG att
intressen.nationellasinaåtaganden förepenningpolitiskanationella
utförligt idiskuterassammanbrottWoods-systemetsBretton mer

avsnitt 3.3.
tyskt ochinom EGdärförbörjade1960-taletslutetI manav

ekonomisk ocheuropeiskförförbereda planinitiativfranskt enen
USA. Ettberoendetminskaskälviktigtunion. Ett attmonetär avvar

skulleväxelkurserfastaminska osäkerheten attattannat omvar
valutastabilitet inom EGGaranteradupprätthållas i Europa.kunna

skullemarknadennödvändig för densågs att gemensammasom
skulleväxelkursvariationerskältredjefulltfungera Ett attut. var

grund-jordbrukspolitiken CAP. Endenförsvåra gemensamma
prissättning.varitpolitik harprincip för dennaläggande gemensam

gjordeVäxelkursvariationerprisstabilitet.också eftersträvatharMan
ochbådeuppnå prisersvårtdet dock att gemensammavarsom

sig svårtvisade detsynnerhetvalutor.nationella I attstabila i
valutorländer medinominella prisergenomföra sänkningar somav
skillnader itill realaleddevärde.dvs i Dettarevalverades steg

blev kFöljdenländerna.minimipriser mellangaranterade att s
EU-ländema.mellanhandelinfördes vidutjämningsavgifter

den k Werner-blevambitionernade europeiskaResultatet sav
skulleunionekonomisk ochhurbeskrev monetärplanen. Den en

finanspolitikpenning-Såvältilli 1980.kunna nås tre steg som
Wemerplanenöverföras till EG-organ.planenligt dennaskulle

det kfinansministrar,ochekonomi-EG-ländemasantogs sav
turbulensenekonomiskadenTill följdEkofin-rådet, i 1971. avmars

och densammanbrottWoods-systemetsmedsamband Brettoni
Irland ochStorbritannien,medutvidgningen EGpågående av
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Danmark verkställdes aldrig planen. ställetI skapades 1972 ett
renodlat växelkurssamarbete mellan vissa länder i denEuropa, ks
valutaormen. Systemet innebar de deltagande ländernas valutoratt
tilläts fluktuera varandra inom intervall 2,25gentemot ett i

kring riktvärde, samtidigt de flötprocent utanför-ett gentemotsom
valutorstående Tyskland, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och

Danmark deltog i valutaormen från 1972 till dess upplösning 1979.
Storbritannien, Irland och Italien deltog endast fåtal månader ochett
Frankrike gick i och gånger. Sverige deltogut systemet ettur par
mellan 1973 och 1977. Justeringar växelkursema inom valuta-av

foretogs vid flera tillfällen.ormen
syfteI etablera fastare växelkurssamarbeteatt Tysklandett tog

och ÅrFrankrike återigen initiativ till bildades1979ett nytt system.
EMS, Europeiska viktigaste delmonetära växel-systemet, ärvars
kursmekanismen, ERM ERM syftade liksom den tidigare valuta--

-till hålla växelkursema mellan de deltagandeatt ländernasormen
valutor inom band 2,25 kring de kett centralkursema.i procent s
Vissa länder kom dock tillämpa band på i6 nämligenatt ett procent,
Italien 1979-90, Spanien 1989-1993, Storbritannien 1990-1992
och Portugal 1992-1993. I augusti 1993 vidgades band-senare
breddema till i15 för samtliga då deltagande valutor.procent De
tyska och nederländska centralbankema fortsatte emellertid med ett
explicit bilateralt fluktuationsband i2,25 procent.om

I ERM-systemet valutorna håller sig inomgaranteras sinaatt
intervall centralbankema skyldigaatt behövsär sågenom att om-

intervenera på valutamarknadema, dvs köpa och sälja valutor.-
Interventionsplikten ömsesidig och obegränsadär vid bandgräns-

Detta innebär den spanskaatt hållert påerna. pesetanom attex
komma utanför den lägre bandgränsen D-marken, ska bådegentemot
den spanska och tyska centralbanken köpa och sälja D-mark.pesetas
Den spanska centralbanken har därvid i princip obegränsad tillgång
till krediter i D-mark i den tyska centralbanken för finansieraatt
köpen Den tyska centralbankenpesetas. kan köpa obegränsadav
mängd eftersom köpen kan finansieraspesetas D-mark denav som
själv Därigenom minskarut. mängden uteståendeger pesetas

2 Fram till sammanbrottet för Bretton Woods-systemet i 1973 fick demars
europeiskavalutorna dock inte sig 4,5röra från deän dollarkurser dei procentmer

knutna till, dvs de skulle ligga inom "dollartunnel".var en
3 övrigtI omfattar EMS-avtalet regler och villkor för bildande officiellaav ecu,

för kreditstöd och Europeiska,arrangemang samarbetsfondenmonetära EMCF,
vilken boktöringsenhetär och funktion övertagits Europeiskaen ren vars av

institutet EMI.monetära
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såD-mark ökar,utestående att pesetanmängdensamtidigt som
Tyskland,deltogFrånD-marken.stärks startenåterigen gentemot
DanmarkLuxemburg,Nederländerna,Belgien,Italien,Frankrike,

präglades dettaårenförsta system,Under deIrland i ERM.och
växelkursjusteringar.valutaormen,tidigare tätaliksom av

den kmedunion kompå monetärNästa vägen mot ssteg en
1989. GenomförslagDelorskommitténsochEnhetsakten 1986

vidmarknadmålet skapa senastskrevsEnhetsakten att gemensamen
måletSamtidigtgrundfördrag.i EGs uppsattes1992utgången av

preciseringdockunion,ekonomisk och monetär utanskapa avatt en
År italienskttyskt ochfranskt,tillsattes1988skulle ske.dethur -

utformauppgiftmedDelorskommitténkden attinitiativ ens-
arbeteunion. Dessekonomisk ochför monetärplankonkret en

iförverkliga dennaförslag steg.i treutmynnade 1989 attett om
förändras. Devalutasamarbeteteuropeiskakom det attEfter detta

mindreblev alltväxelkursjusteringamarelativttidigare täta
genomfördesseptember 1992ochjanuari 1987mellanochfrekventa

kursjusteringarf utvidgades kretsenVidareingahuvudöver taget av
och1990StorbritannienSpanien 1989,medERM-deltagare

År syfteregeringskonferens medinleddes1990Portugal 1992. en
förslag. DennaDelorskommitténspreciseraytterligareatt

Maastrichtfördragetdet kii december 1991resulterade om ens
EMU.ekonomisk och unionmonetär

ochtidtabellmål,Maastrichtfördragets2.2

konvergenskriterier5

konkretaregelverk deniMaastrichtfördraget infördes EUsGenom
unionekonomisk ochskapai monetärmålsättningen Europaatt en

medlems-ratificeringtill. Efterskaplan för hur dettasamt aven
november 1993.kraft den 1fördraget iträddeparlamentländernas

Övergången italienska liran 19904 fluktuationsband för denfrån breda till smala
bandgränsen förblevdå den lägredevalvering liran,praktikeninnebar dock i aven

med detta.i enlighetcentralkursen justeradesoförändrad och
hänvisas till Lundberg5 regelverket kring EMUgenomgångpedagogiskFör aven

1996.



EMU-projektet 331996:158SOU

artikelfördraget, iför inte ispecifikt mål EMUNågot menanges
efter, blvad helhet skamål för EU2 sträva a genomsomanges

unionen:den ekonomiska ochinförandet monetäraav

skall ha till uppgift"Gemenskapen upprättaattatt genom en
ekonomisk och unionmarknad och monetärgemensam en

utveckling närings-harmonisk och väl avvägdfrämja aven
och icke-gemenskapen helhet, hållbarlivet inom som en

gradhänsyn till miljön, höginflatorisk tillväxt tar avsom en
hög nivå i fråga sysselsättningekonomisk konvergens, en om

levnadsstandarden ochoch socialt skydd, höjning aven
ekonomisk social sammanhållninglivskvaliteten ochsamt

och solidaritet mellan medlemsstatema."

europeiska centralbanken skaDen upprättas närsomgemensamma
unionen bildas har dock, vi återkommer till iden monetära som

avsnitt betydligt målforrnulering.2.3, Densnävare gemensammaen
penning- och valutapolitiken ska i enlighet med artikel 3a.2 "...ha

upprätthållahuvudmål prisstabilitet och dettaatt att, utan attsom
mål åsidosätts, understödja den allmänna ekonomiska politik som

inom gemenskapen...".bedrivs

tidtabell lagts fast för den ekonomiskaDen och monetärasom
unionen stipulerar den ska genomföras iatt tre etapper:

första inleddes den juli princip skulle dåDen 1 1990. Ietappen
valutaregleringama i medlemsländerna och kapital-borttagnavara
rörelserna fria vissa tidsbegränsadeäven undantag tilläts.om

andraDen påbörjades den januari Europeiskal 1994.etappen
inledde sinE110, då verksamhet med framförinstitutet,monetära att

allt förbereda övergången till den tredje dåetappen, en gemensam
valuta ska införas. Vidare förbjöds, inledningen två,etappo m av
centralbanksfinansiering offentliga budgetunderskott. innebärDetav

inte tillåts ha någon form kontokredit i centralbankenatt staten av
och denna inte får köpa direkt frånatt statspapper staten.
Medlemsländema ska också efter undvika alltförsträva att stora
underskott offentligai den sektorns finanser se avsnitt 7.2. Under
den andra ska vidare samarbetet demellan nationellaetappen
centralbankema stärkas och dessas självständighet ökas. Detta
innebär framför allt medlemmarna i centralbanks besluts-att en
fattande inte får eller söka instruktioner från någotta emotorgan

utanför banken. Vidare måste centralbankschef haorgan en en
mandatperiod fempå minst år och f°ar endast veder-avsättas om

2 16-0893
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fullgöra sina förpliktelser eller harlängre i ståndbörande inte är att
ska under dennatill allvarliga förseelser. Slutligengjort sig skyldig

ska delta i valutaunionen ibeslut vilka ländertasetapp somom
skaeuropeisk centralbank, ECB,första omgången. En gemensam

det penningpolitiskaefterföljare till EMI,upprättas mensom
nationell nivå.belutsfattandet ska fortfarande ligga kvar

växelkursema mellantredje och slutliga innebär deDen etappen att
deltagande medlemsländerna låses oåterkalleligt och denatt gemen-

europeiska valutan, införs. central-Densamma euron, gemensamma
banken, för penningpolitiken i de länderECB, övertar ansvaret som

i den unionen. Vidare har alla medlemsländeringår monetära en
alltför underskott i den offentligaförpliktelse undvikaatt stora

avsnittsektorns finanser se 7.2.
den tredje ska inledas kommerFör avgöra näratt etappen stats-

och regeringschefema den december 199631 prövasenast att om en
antal kravEU-ländema uppfyller på ekonomiskmajoritet ettav

konvergenskriterier vissa andra villkorkonvergens k sesamts- -
nedan det "ändamålsenligt" för gemenskapenpröva ärsamt attom
gå till den tredje kraven uppfyllda skaOmöver äretappen. ett
startdatum fastställas. detta inte har skett vidOm utgången 1997,av
ska den tredje inledas den januari länderl 1999. dåDeetappen som
uppfyller kriterierna ska valutaunionen. tidigt datum förEttstarta
övergången till den tredje har i praktiken efter-avskrivits,etappen

alltför många länder har problem med uppfylla konver-attsom
genskriteriema. Europeiska rådet uppmanade i stället vid sitt möte
i juni medlemsländerna1995 inrikta sig skapa förut-att att
sättningar för bilda union 1999. Vid Madridmötet imonetäratt en
december fastställdes detaljerad för1995 plan övergången, det ken s
referensscenariot avsnittse 2.5.

länder inte uppfyller kriterierna för delta iDe denattsom
unionen betecknas "medlemsstater med undantag".monetära som

Minst gång år ska och regeringschefemavartannat prövastats-en
vilka länderna med undantag uppfyller villkoren förav som
deltagande och upphäva undantagen för dessa. sådan prövningEn
kan dessutom helst inledas initiativ medlemsstatpånär som av en
med undantag. Vidare har Storbritannien och Danmark genom
särskilda protokoll till Maastrichtfördraget fått stå utanförrätt att
valutaunionen de skulle uppfylla kriterierna.även om
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artikel 109j.1Konvergenskriterierna finns angivna i ochsom
protokolli Maastrichtfördraget och därtill knutna kan104c.2

sammanfattas följandepå sätt:

Prisstabilitet: medlemsstat ska under tid år föreEn etten av
"uppvisagranskningen hållbar prisutveckling ochen genom-en

snittlig inflationstakt inte med procentenheter1,5än över-som mer
inflationstakten högststiger i de, medlemsstater har uppnåtttre, som

resultaten i fråga prisstabilitet".de bästa om

Långa medlemsstat ska under tid föreEn årräntor: etten av
haftgranskningen "ha genomsnittlig långfristig nominell ränte-en

medinte två procentenheter överstiger motsvarandeänsats som mer
i de, högst medlemsstater har uppnått de bästaräntesats tre, som

frågaresultaten i prisstabilitet".om

Offentliga finanser: Otillräcklig finanspolitisk disciplin i med-en
bedöms föreligga:lemsstat

det förväntade eller faktiska underskottet i de offentligaom
finanserna den offentliga sektorns nettoupplåning överstiger
referensvärdet såvida inte:BNP,tre procent av

detta procenttal har minskat väsentligtoch kontinuerligt och-
nivånått ligger ellernära tre procent,en som

referensvärdet endast undantagsvis och övergående överskrids-
och procenttalet fortfarande ligger ellernära tre procent,

skuldsättningen i den offentliga sektorn den offentligaom
konsoliderade bruttoskulden överstiger referensvärdet 60

såvida inte dettaBNP, procenttal minskar i tillräckligprocent av
taktutsträckning och sig i tillfredsställande60närmar procent

Växelkursstabilitet: "Kursrörelsema för medlemsstats valuta skallen
ha legat inom det normala fluktuationsutrymmet enligt Europeiska

växelkursmekanism; allvarligamonetära systemets utan att
spänningar har uppstått, under minst de två åren föresenaste
granskningen. Särskilt skall medlemsstaten inte på initiativ haeget
devalverat sin valutas bilaterala centralkurs i förhållande till någon

medlemsstats valuta under denna period."annan

° Med den offentliga konsoliderade bruttoskulden den sammanlagdaavses
skuldsättningen i regionala och lokala myndigheter sedanjusteringar gjortsstat samt
för dessasinbördes skulder och tillgångar. utförligareEn diskussion finns i avsnitt
7.3.
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ska vidaretillinför övergångenutvärderingenVid etapp tre
situationenmarknadsintegrationen,resultatenutveckling,"ecuns av

enhets-utvecklingenbytesbalansenutvecklingenför samt avav
ocksåskabeaktas. Hänsynprisindex"och andraarbetskostnader tas

ställning.oberoendegivitscentralbankentill enom

centralbankenseuropeiska2.3 Den gemensamma
organisationochuppgifter

förska hacentralbankssystemet, ECBS,Europeiska ansvaret
kommer beståunionen.den Detpenningpolitiken i monetära att av

nationella centralbankema.och decentralbanken, ECB,Europeiska
prisstabilitet.upprätthållaför skaHuvudmålet ECBS attvara

Maastricht-framgår inteprisstabilitetexakt medVad avavsessom
ECB-rådet nedan.specificeras sedetta skafördraget utan av

prisstabilitet,måletåsidosättaska ECBS,Dessutom utan att om
avsnittför Europeiska unionenuppfylla övriga mål sebidra till att

2.2.
grundläggande uppgifter skaECBS att:vara

genomföra penningpolitiken i denutforma och monetära-
unionen,

valutamarknaden,operationergenomföra°
valutareserveroch förvalta medlemsstaternasinneha samt°

fungerande betalningssystem.främja välett-

inomsedelutgivning denmonopol beslutaECBS har att om
eller de nationellakan ECBunionen. Sedlarmonetära ut avges av

ECB.7frånefter delegeringcentralbankema
lagstiftning inom sittsynpunkterocksåECBS ska ge

kommissionen eller enskildaföreslåsbehörighetsområde som av
funktioner för tillsynenha direktamedlemsländer. Utan att avegna

definansiella vidare främja stabiliteten påinstitutioner ska ECB
finansiella marknaderna.

beslutandeECBS ska ledas ECBs Dessa utgörsorgan. avav
och direktionen Executive Board.ECB-rådet Goveming Council

7 Utgivningen medlemsstaterna. De får i denhanteras ut myntmynt geavav
omfattning godkänts ECB.som av
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ECB-rådet ska bestå ECBs direktionsledamöter och de nationellaav
centralbankschefema i de länder ingår i den unionen.monetärasom

främsta uppgiftDess ska de riktlinjer och fatta beslutdeatt antavara
behövs för ECBS ska utföra sina uppgifter. ECB-rådet ska,attsom

på det bedöms ämpligt, besluta k intermediära målsätt som om s
penningmängden,t och tillgången på istyrräntorex reserver

likviditet.banksystemet

Direktionen ska bestå ordförande, vice ordförande fyraoch andraav
ledamöter. Om inte alla länder deltar i den unionen kanmonetära
direktionen inledningsvis mindre. skaDen dock bestå minstvara av
fyra Direktionsmedlemmama ska överens-utsespersoner. genom
kommelse mellan medlemsstaternas regeringar ellerstats-
regeringschefsnivå rekommendation Ekofin-rådet sedanav
Europaparlamentet och ECB-rådet har hörts. ska väljasDe bland

auktoritet och yrkeserfarenhet inom den finansiellapersoner vars
sektorn allmänt erkänd. Mandattiden åtta år och mandatetär kanär

förnyas.inte Direktionen ska för löpandeECBs verksamhetansvara
och bedriva penningpolitiken i enlighet med ECB-rådets riktlinjer
och beslut. skaDen för förberedelserna ECB-rådetsansvara av
sammanträden. nationellaDe centralbankema ska genomföra
transaktioner ECB-rådet och direktionen så beslutar.om

Så länge det finns medlemsländer med undantag, dvs ländersom
inte ingår i det valutaområdet, ska dessutomsom gemensamma
allmännaECBs råd General Council tredje besluts-ECBsutgöra

fattande Detta ska bestå ordförandeECBs och viceorgan. av
ordförande cheferna för samtliga nationella centralbanker inomsamt

ÖvrigaEU. direktionsledamöter får delta i det allmännarösträttutan
rådets sammanträden. allmännaDet rådet ska de EMIsöverta av
uppgifter till följd undantag för eller flera medlemsstatersom av en
fortfarande måste utföras under den tredje viktigEn uppgiftetappen.

bidra till förberedelserna för inträde i denär unionenatt monetära
för länderna med undantag. Rådet har vissa administrativa ochäven
rådgivande funktioner.

i I syñe nå målet låg inflation kan centralbank väljaatt antingen målsättaattom en
inflationen direkt eller mål för någon variabelsätta relateradatt ett är näraupp som
till inflationsutvecklingen, k intermediärt eller mellanliggande mål. Exempelvisett s
använder Tyskland penningmängdstillväxten intermediärt mål. Frågansom om
intermediära mål diskuteras utförligt i kapitel 6 och 12.mer
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någonECB,varkeninnebäroberoende. Det attskaECBS vara
beslutandei dessasmedlemeller någoncentralbanknationell organ

gemenskapsinstitutioner,fråninstruktionerellerbegärafår emotta
någoteller frånregeringarmedlemsländernasgemenskapsorgan,

annat organ.
ECB-rådet ochiledamotvarjehari ECBSomröstningarVid

sådanakapital. IECBsfrågori rördirektionen röst, utom somen
ledamöterECB-rådetsmedaningendirektionen rösträtt,harfrågor

ochmajoritetenkelmedregelrösträtt fattasBeslutvägdhar som
utslagsröst.ordförandenharröstetallikavid

harkommissionenmedlemochEkofin-rådetiOrdföranden aven
ocksåharförrerådssammanträden. Denvid ECBsnärvarorätt
roll icentralpotentielltvidareEkofrn-rådet harförslagsrätt. en

ingådet kaneftersomvalutapolitiken,ochpenning-utformningen av
ivalutornaväxelkurssystemavtal gentemotformella euronsom

allmänformuleraocksåEkofrn-rådet kanutanför EU.länder en
Sådanaländer.dessaväxelkurspolitikenförinriktning gentemot

inteutformasfördragetenligt sättdockriktlinjer måste ett som
Ekofrn-rådetocksåprisstabilitetsmâlet. Detåsidosätta ärriskerar att

överenskommelser ibeslutarochförhandlingar omarrangerarsom
EU.utanförländermedvalutapolitiska frågor

Övriga ochEU-institutionercentrala2.4 organ

själv-såledesskaECBS,centralbankssystemet,europeiskaDet
övrigavalutaunionen. Inompenningpolitiken iförständigt svara

ochEU-institutionerolikadock beslutfattaspolitikområden genom
Nedaninflytande.politisktmedlemsländerna hari vilka ettorgan,

områdetekonomiskadetför de påredogörelsekortföljer en
ochinstitutionernaviktigaste organen.

råd EUsEuropeiskabeteckning ärformell unionensMinisterrådet
ochfrånbestårbeslutande Det vartrepresentanthögsta enavorgan.

centralbankemasnationella9 enligt dedessafallECB-rådet ska iiRöstema vägas
framräknaslands viktkapital. Varjetecknadeandelar i ECBs som summan av:

åretbefolkning sistagemenskapensandel nästmedlemsstatens50 procent avav-
ECBS ochupprättandetföre av

marknadspristillgemenskapens BNPandelmedlemsstatens50 procent avav-
upprättades.ECBSåret innanföre sistafem årenunder de nästsenaste

ordning.denna° diskussionutförligareavsnitt förSe 6.3 omen
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medlemsländerna. Normalt det någonett regeringensärav av
fackministrar. Vilken minister deltar beror på vilka frågorsom som
behandlas. diskussionenOm ekonomiska ochrör t monetäraex
frågor deltar finansministern och rådet benämns Ekofin-rådet. När
det avgörande beslutet övergången till den tredje skaetappen tasom

och regeringschefema rådet, vilketstats- då benämnsutgöra rådet
dessi ochsammansättning regeringschefer. skaDetta intestats-av

förväxlas med Europeiska rådet beskrivs nedan. Vid beslut isom
ministerrådet ska fattas med kvalificerad majoritet viktassom

enligt artikel 148.2rösterna se tabell 2.1.

Tabell 2.1: Röstfördelning i ministerrådet

Frankrike, Italien, Storbritanien och Tyskland 10
Spanien 8
Belgien, Grekland, Nederländerna och Portugal 5

ÖsterrikeSverige och 4
Danmark, Finland och Irland 3
Luxemburg 2

Totalt antal röster 87
Kvalificerad majoritet 62
Blockerande minoritet 26

beslutNär fattas förslag fån kommissionen 62utgör röster
kvalificerad majoritet och 26 blockeranderöster minoritet. Omen
beslut på andra grunder kan docktas länder formasex en
blockerande minoritet derasäven röstetal mindre 26.är Dettaänom

fallet vid flera frågorär på EMU-området. I de fall då endast
länderna i den unionen deltar imonetära beslut kvali-ett utgörs
ñcerad majoritet två tredjedelar de viktade röstetalen i deav av
deltagande länderna.

Europeiska rådet består och regeringschefemastats-av samt
kommissionens ordförande. Det sammanträder minst två gånger per
år och drar de politiska riktlinjerna för samarbetet ksupp topp-
möten.

Kommissionen formell beteckning Europeiska kommissionen eller
EG-kommissionen EUs verkställandeär Den 20utgörsorgan. av
kommmissionärer medlemsländernasutses regeringar påsom av
fem år. De medlemsländernastora Tyskland, Frankrike, Italien,
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vardera ochkommissionärertvåSpanienochStorbritannien utser
sin helhetKommissionen ikommissionär.ländermindreövriga en

Kommissionensnedan.Europaparlamentet segodkännasmåste av
reglerförslag tillframläggaförbereda ochuppgiftfrämsta är att nya

beslut.ministerrådetsverkställaattsamt

bestårrådgivande DethuvudsakiEuropaparlamentet är ett organ.
direktafemårsperioder i allmännaför626 ledamöter utsessomav

förslag,yttrandenParlamentetmedlemsländerna. överval i avger
budget.godkänner EUskommissionens arbetekontrollerar samt

fördelademajoritet. Rösternaenkelmed äri parlamentetBeslut tas
tabellländerna enligt 2.2.mellan

EuropaparlamentetMandatfördelning i2.2:Tabell

99Tyskland
87StorbritannienItalien ochFrankrike,
64Spanien
31Nederländerna
25Grekland och PortugalBelgien,
22Sverige

Österrike 21
16FinlandDanmark och
15Irland
6Luxemburg

626antal mandatTotalt

dom-gemenskapernasEuropeiskabeteckningformellDomstolen
tvisteriregelverket och dömauppgift tolkaharstol att somsom
rörande detinomfattats EUbesluttillämpningen degäller somav

ochdomarebestår 15Domstolenekonomiska samarbetet EG. av
regeringar imedlemsländemasgeneraladvokater vilka9 utses av

år.samförstånd för period av sexen

kommissionen ochtillrådgivandekommitténMonetära är ett organ
bestårEkofm-râdets beslut. Detförberedaoch skaministerrådet a

och finans-ekonomi-medlemsländemastjänstemän frånledandeav
Vidcentralbanker.deras tredepartement etappstartensamt er-av

kommittén.finansiellaEkonomiska ochkommitténMonetärasätts av
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Referensscenariot fördetaljerad plan2.5 -
övergången till unionmonetären

Vid Europeiska rådets i Madrid i december fastställdes1995möte
detaljerad plan för hur övergången till union ska gåmonetären en

referensscenariot.till, det k Referensscenariot specificerar fyras
centrala tidpunkter under övergångsperioden:

l Omkring år före vinter/vår 1998ett starten etapp treav
förväntas rådet i dess sammansättning och regerings-stats-av
chefer besluta vilka länder ska ingå i den monetäraom som
unionen.

Efter detta beslut Europeiska centralbanken,upprättas
ska beslutaECB. Den införa och det regelverkprövaom, som

behöverECBS för kunna utföra sina arbetsuppgifter iatt
ECB ska också bestämma fördatum utgivningenetapp tre. ett

eurosedlar och igång tillverkningen dem.sättaav av
första2 Den dagen januari1 1999 växel-ersättsetapp treav

kursema mellan valutorna i de deltagande medlemsländerna
oåterkalleligen låsta omräkningskurser. Sedlar och imyntav

det landets valuta förblir dock lagliga betalningsmedelegna
fram till införandet sedlar och i de länderImyntav euro. som
ingår i euroområdet införs som valuta, och de nationellaeuron
valutorna blir endast andra föruttryck denna.

ochFrån med den tredje kommer allastarten etappenav
penningpolitiska transaktioner tillkännages ochatt genom-
föras i och alla konton ECBSs håller imotpartereuro som
centralbankema kommer i ECBS ska vidareatt anges euro.
bidra till penningmarknaden i fungerar smidigt ochatt euro
tillhandahålla betalningssystem för effektiv interbank-ett en
marknad. ECBS kommer också främja användandetatt av

valutamarknadema. Medlemsländemas central-euron
banker kommer växla nationella sedlar till de bilateralaatt
omräkningskursema. Medlemsländema kommer göraatt
nyemissioner i och tillkännage hurstatspapper över-av euro
gången till den valutan ska till i dengemensamma
offentliga sektorn. Vidare kommer medlemsländerna sättaatt
igång tillverkningen imyntav euro.

" Europeiska institutet 1995.monetära
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januari 2002år efter senast lSenast3 tretre starten etappav
de nationellasedlar i och bytabörjar ECBS ututge euro

i ocheurosedlar ochsedlama och cent.myntmynten mot euro
deltar i denoffentliga i de ländersektornDen monetärasom

använda i sina transaktionerkommer allmäntunionen att euro
i införs.sedlar ochnär myntsenast euro

månader efter första dagen för införandet senast4 Sex euroav
förlorar nationella sedlar och sin ställningjuli 20021 mynt

blirlagliga betalningsmedel och sedlar och imyntsom euro
lagliga betalningsmedlen i den unionen.de enda monetära

fortsätt-Nationella sedlar och kommer dock ävenmynt
central-iningsvis kunna växlas till den valutanatt nya

bankerna.
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och växelkurssystemValutor3 -

bakgrunden

kapitel syftar till teoretiska och historiska perspektiv påDetta att ge
utförligarevalet valutasystem bakgrund till den diskus-av som en

vi vilka olika funk-sionen i kapitel. avsnitt 3.1 diskuterarIsenare
valuta har i samhällsekonomin. avsnitttioner nationell I 3.2en

redogörs för de principiella skillnaderna mellan olika växelkurs-
union kan växelkurssystem medEn monetär ettsystem. ses som

oåterkalleligt fasta växelkurser mellan de deltagande länderna. Dess
med fritt flytande växelkurser, dvs sådantärmotsats ett system ett

gäller mellan dollar, och D-mark och ävensystem som yen som
Riksbanken för närvarande tillämpar. Mellan dessa ytterligheter
finns rad andra avsnitt redogör vi för de historiskaI 3.3system.en
erfarenheterna olika växelkurssystem. Syftet belysa stabilitetenärav
hos olika växelkurssystem vilken inverkan de kan ha påsamt

Äveninflation, och produktion. den europeiska valuta-ränta om
unionen unik i historiskt perspektiv kan erfarenheternaär ett av
andra internationella värdefulla vid analysmonetära system vara en

unionens egenskaper och samhällsekonomiska effekter. avsnittIav
sammanfattas de viktigaste3.4 slutsatserna.

nationella valutans roll i samhällsekonomin3 Den

flesta har valuta. finns dock flera undantag. SåDe Detstater en egen
används i Afrika valuta i den västafrikanskat ex en gemensam

respektive i den centralafrikanska unionen i detmonetära samt
sydafrikanska valutaområdet, och i Västindien har det östkaribiska
valutaområdet valuta. Andra exempel i Europa ären gemensam
Liechtenstein med schweiziska franc, San Marino och Vatikanstaten

italienskamed lire med franska franc. AndorraMonaco Isamt
används båda de två angränsande valutor, nämligenstaternas
spanska franskaoch franc.pesetas

inaturligt fråga sig varför de flesta har valtDet haär att stater att
valuta, det uppenbarligen inte nödvändigt. Denärtrots atten egen
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förinstrumentvalutans rollorsaken stats-attfrämsta är gesom
penning-självständigföramöjlighetochintäktermakten att en
nationellvärdeockså hatycksvalutapolitik. En ett somegen

symbol.

grundläggande funktionerValutans

förstadetfunktioner.grundläggande Förvissa ärvalutor harAlla
ochekonomi bytsutveckladbytesmedel.valutan Iett varoren

bestämdvarandrainte direkttjänster utan motmot summaen
skillnad från byteshus-tilltillåterPenninghushållningpengar. -

i sinarbetsfördelning, vilkenlångtgåendemyckethållning turen-
det andravälståndsutvecklingen. Förbidragit till ärstarkt har

allavärdetförden användsvärdemätare:valutan mätaatt aven
hamåttstock. Genommedoch tjänster attgemensamenvaror

produktionsfaktorer,olikajämförbara värden påtill lätttillgång
rationellaoch konsumenterproducenteroch tjänster kan göravaror

valutanfinansiell sektoroutveckladekonomier medval. ärI en
utsträckning i sedlar ochvissSparandet sker ivärdebevarare.också

beständigaoch andraädelstenaralternativ till guld,mynt ettsom
kan bytasde relativt lätthar fördelentillgångar. Kontanter motatt

urholkasköpkraftnackdelen derasoch tjänster, också attvaror men
eventuell inflation.takt medi

penningvärdesförsämringinflation snabbmed högländerI
funktionergrundläggandedåligt sinanationella valutanfyller den

Aktuellavalutor.delvis med stabilaredärför oftaoch ersätts
Östeuropa, tyska mark ochdärf Sovjetunionen ochexempel där

centralbanken,tyskadollar fått användning. Denamerikanska stor
uteståendedenuppskattat helaBundesbank, har 40 procentatt av

östländema.i de tidigare Entyska mark cirkulerarstocken av
konsumenteranvändning flera valutornackdel med parallell är attav

informeradeständigt hålla sigproducenter bliroch tvungna att om
från valuta tilloch räkna priserväxelkursema att en annan.enom

Nationellt symbolvärde

symbolnationellexempel valutans rollfinns mångaDet att som
sönderföll i flerabetydelse. Sovjetunionentillmäts Närstor nya

Tjeckien ochharvalde alla ha valutor. På sättattstater, sammaegna
Jugoslaviendet fornaSlovakien de uppstått isamt staternya som
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Även valutaförskälandradet finnsvalutor.infört egenenomegna
själv-försymbolvärdestarkthardennauppenbartdet ettatt enär

nationalsångenochflagganständig sättstat somsamma
Skottland, Nord-ibankerfaktumexempel detär attEtt annat

sedlarharoch Jerseyoch Guernsey rättirland att utge somegna
sedelutgivandeVarjepund.engelskasig frånskiljerutseendettill

minstpundengelskamängdhållaskyldighetharbank att somen
växlabegäranpåsedelstock ochuteståendedess attmotsvarar egen

växelkursen 1:1.pund tillengelskapundsedlamain de motegna
betalningsmedel ilegalaintejuridisktpundsedlarEngelska är sett

England.inte ioch skotskaSkottland
kommervalutan,i denSedlar och mynt euro,gemensammanya

tjänakan fortsättavalutanutformas attgörsätt attett somatt som
närvarande pågårdeltagarländema. Förförsymbolnationell en

förutsättning-utseende, därochsedlamasdesigntävling myntensom
sedlamasidan påden20 samtbl är procentatt enaenaavarna a

landsdeltaganderespektiveförskavarjesidan på mynt reserveras
symboler.egna

Seignorage

fårårligencentralbanksinviainkomstDen staten genomsom --
seignoragekallas förochsedlarmonopolsitt myntatt utge

denrealräntandelenförstadelar.består två Den ärSeignoraget av
Penningmängden kanpenningmängden. ettutestående somses

beloppetoch realräntanallmänhetenfråntillräntefritt lån staten
delenandrabetala. Denslipperutgift attstaten avsomsom en
penning-ökningurholkning ellerbestår denseignoraget avav

eller deflation.inflationföljdsker tillköpkraftmängdens avsom
penning-realsituation vissgivenefterfrågar iAllmänheten enen

och tjänster.köpkraft i formmed vissmängd, dvs av varorenpengar
realvärdepenningmängdensminskningdenNär ersätterstaten av

ärkebiskopen Canter-februari, 1995Financial Times 15intervju iI avgeren
drarintegrationeneuropeiskavälsignelse till denCarey, sinbury, George men
frånförsvinneröverhuvudtill kyrkansden ledervid union attmonetärgränsen om

huvud pådrottningensvill hadirekt citat lyder: "Jagpundsedlama.Ettengelskade
för migbrittiskviktig.mycket Attnationell identitet ärFrågansedlama är varaom

tysk."bli fransk ellervill inteviktigt. Jagytterst
feodalherre.dvs2 latinets senior,från franskansBeteckningen kommer seigneur

avgiñ fördomäner ochinom sinapräglahade utDenne att tamyntensamrättatt en
detta, seignorage.
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får deninflationtill följdskett utatt pengarge nyagenomavsom
k infla-tjänster, deni ochmotsvarande värdeindirekt ett svaror

betala realräntaslippavinstenTillsammanstionsskatten. är attav
nominella gångerdenlika medinflationskatten räntansamt

försum-i sammanhangetdras denpenningmängden. Från detta ska
sedlar ochdistribueraför producera ochkostnadenbara myntatt nya

gamla.förstörasamt att
uteståendehalvârsskiñet denvid 1996Sverige uppgickI

denmiljarder kronor. Omtill 65sedlar ochmängden mynt caav
blirförnominella låneräntan 7genomsnittliga är procentstaten t ex

vilketmiljarder kronor,vinst seignorage 4,5årliga utgörstatens av
ungefärMed inflationstakt på 2BNP. är0,27 procentprocent enav

inträde i deninflationsskatt.miljarder detta Ett1,3 monetäraav
härvidlag,förändringarskulle inte innebära någraunionen större

andel seignoragedeltagande länderna får ECBseftersom de en av
och befolkningsstorlek. Dettaderas capitaBNPmotsvarar persom

utförligare i avsnittdiskuteras 4.5.

Prisstabilisering

valuta inteför land haviktigaste skäletDet ärett att en egen
i princip möjliggöreller seignoraget, detsymbolvärdet utan att en

avpassad till den inhemskasjälvständig penningpolitik ärsom
och inhemska prioriteringar.ekonomiska utvecklingen I monetären

penningpolitiken utformasförutsättaunion måste att som enman
nationella intressen.kompromiss mellan deltagarländemas

unionen kandeltagande i denden utsträckningI monetäraettsom
skulleinflationstakt vadSverige lägre och stabil än sommerge en

utanför unionen, kommer deltagandetmöjligt uppnå attatt gevara
finns rad skäl till detta.samhällsekonomiska vinster. Det en

avkastningSedlar och ingen nominell ränta. Om1 mynt ger
urholkar köpkraftpriserna stiger och så ärsätt pengamas

sedlar och negativden reala avkastningen innehav myntav
högre inflationstaktenoch lika med minus inflationstakten. Ju

hålla likviditet. Hushålldesto blir kostnaden förär, större att
likvidadärför hålla mindre medel.och företag kommer att av

i ekonomin. länder medökar transaktionskostnadema IDetta
till dagligahyperinflation tvingas allmänheten så gott som

dagsbehovet brukarbankbesök för Dettaatt ta ut av pengar.
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"skosulekostnad". Sannoliktinflationensbetecknas ärsom
måttliginflationstaktenmycket liten så längedenna ärsom

medför producentema ofta måstehög inflationstakt2 En att
förenat med kostnader för ändrahöja Dettasina priser. är att

kunderprislistor, förhandla med Det svårtärannonsera, m m.
uppskatta dessa kostnader. Rimligtvis de inte särskiltäratt

inflation.vid måttligstora
Kombinationen inflation och nominalistiskt skatte-3 ettav

snedvridningar i ekonomin. Bland sned-skapar annatsystem
vrids fördelningen mellan konsumtion och sparande. Orsaken

kapitalinkomster och kapitalvinster beskattas nominellt,är att
effektiva medvilket den beskattningen ökar stigandegör att

inflation. leder i sin till sparandet blir mindreDetta äntur att
vad det skulle ha varit. företagen innebär högreFörannars en
inflation värdet deras avskrivningar investeringaratt av
minskar, vilket också det ökar den effektiva beskattningen.

leder till lägre investeringsvolym. hushållen blirDetta Fören
boende i egnahem och bostadsrätter billigare med högre
inflation, eftersom de nominella ränteutgiftema avdrags-är
gilla. stimulerar bostadskonsumtionenDetta bekostnad av

konsumtion och sparande.annan
bör här påpekas ändringarDet i den effektiva beskatt-att

ningen kan det nödvändigt öka eller minska skatter pågöra att
andra håll i ekonomin för finansiera viss nivå på deatt en
offentliga utgiñema. skatteförändringar medför i sinDessa tur
ökade eller minskade snedvridningar. framgår iDetta mera
detalj i kapitel

högre inflationstakt leder till högre variabilitet4 En relativai
inflationvid såväl förutsedd oförutsedd Dettapriser som

tenderar i sin leda till ekonomiska beslut fattas påtur att att
grundval felaktiga relativpriser med snedvridningarav av
resursallokeringen följd.som

högre inflationstakt förknippad5 En med osäkerhetär istörre
allmänhet, inte bara relativprisema också inrikt-utanom om

3 Fischer 1994 uppskattar sänkning intlationstakten från tio till tvåatt en av
skulle samhällsekonomisk på någravinst hundradelsprocent procentge en av

BNP.
4Fischer 1994. slutsats delas dock Driffill,Denna inte Mizon Ulph 1990av
i deras översikt den teoretiska och empiriska forskningen inflationensav om
kostnader. drarDe slutsatsen den empiriska forskningen eller ingaatt ger svaga

förbelägg måttligt hög inflationstakt orsakar variabilitet i relativpris-att störreen
ema.
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ekonomiska politiken. Osäkerhetningen på den är en sam-
manifesteras olikahällsekonomisk kostnad kan på sätt,som

lägre investe-riskpremie i räntenivån ocht ensom enex
ringsnivå.

effekt inflationen gäller ekonomiskmöjlig6 En annan av
har det gjorts mängd empi-tillväxt. Under år storsenare en

ekonomiska tillväxtenriska undersökningar hur den sam-av
inflationen. dessa undersökningarvarierar med Många av

samband mellanfinner statistiskt säkerställt negativtett
inflation och tillväxt, vilket har tolkats inflationattsom

finner amerikanske ekono-orsakar lägre tillväxt. Så dent ex
grundar utvecklingenRobert i studie sig pâBarro en sommen

ökning inflations-i länder mellan 1960 och 1990100 att en av
med leder tilltakten 10 procentenheter 0,2-0,3 procent-

enheters lägre årlig tillväxttakt också förändringarmen iatt
inflationstakten denna ligger under inte har10när procent

effekt.5någon statistiskt säkerställd Orsaksriktningen dockär
inte självklar, eftersom de mekanismer vilka infla-genom
tionen inverkar på tillväxten inte kan klarlagda.anses vara
Orsaken till det negativa finnas i andra under-sambandet kan
liggande faktorer ekonomisk, social och politisk natur,av som
påverkar både inflationen och tillväxten.
Erfarenhetsmässigt leder inflation också till betydande för-7
ändringar i förmögenhenyördelningen. oförutsedd ökningEn

inflationstakten innebär innehavamat att statspapperav ex av
förlorar och skattebetalarna vinner. svenskaDen statens
nettoskuld i kronor uppgick vid halvårsskiftet till1996 418
miljarder kronor, vilket ungefär 25 procentmotsvarar av
BNP.° oförutsedd ökning prisnivånEn med l procentenhetav
skulle minska den reala skulden med drygt miljarder eller4
0,25 exempel omfördelningenBNP. Ett ärprocent annatav
under inflation1970-talets höga från skattebetalare och

till bostadsrätter och egnahem till följd deägaresparare av av
dåvarande avdragsreglerna i skattesystemet, de låga eller
negativa realräntorna och den reala beskattningen realisa-av
tionsvinster fastigheter.på

5 1995.Barro
5Från bruttoskuld l 479 miljarder har dragits skulder i utländsk valuta,statens
399 miljarder, värdet utestående realobligationer, 49 Riksbankensmiljarder,av
innehav 73 miljarder, de nominella tillgångarna i AP-fondema,statspapper, samtav

miljarder. SeS40 Perssonl996c.
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effekter alltföremellertid också finnaskan negativaDet av en
åstadkommaVid låg inflation det svårarelåg inflationstakt. är att

sänkningar real-förändringar i relativlöner och tillräckligt stora av
samhällsekonomiskt motiverade. båda fallensådana Ilönerna ärnär

nominallönerna sänks fördet nämligen krävaskan att stora grupper
visat sigarbetsmarknaden. har erfarenhetsmässigtpå Detta vara

diskussion finns i avsnittåstadkomma. 8.3.svårt En nämnareatt
alltför låg inflationoch vanligtEtt är attannat argument mot en

kan köpas till priset högre inflation.lägre arbetslöshet av en
härrör ursprungligen från studie den engelskaArgumentet aven

Phillips från visade grundvalekonomen A.W. 1958. Han av
löneinflationhistoriska data negativt samband mellan ochett

fick genomslag ocharbetslöshet. upptäckt enaståendeDenna ett togs
för uppläggningen ekonomiska politikentill utgångspunkt den iav

länder under och 1970-talen, bland dem Sverige.många 1960-
Teoretisk forskning från slutet och empirisk forskningl960-taletav
under de decennierna har dock övertygande visatsenaste att
utbytesförhållandet mellan inflation och arbetslöshet beror
tidshorisonten. På lång sikt tycks arbetslöshetens nivå obero-vara
ende inflationstakten. framgår diagramDetta 3.1.av av

Skillnaden i inflationens effekter arbetslösheten kort och
lång sikt har med lönerna trögrörliga och efter-göra äratt att att
frågan arbetskraft beror de reala lönekostnadema depå nomi-
nella lönekostnadema i förhållande till priserna. infla-Om t ex
tionstakten ökar, kommer produktion sysselsättningochoväntat att

därföröka det viss tid innan löneökningstakten sigatt tar anpassaten
till den högre inflationstakten. Under anpassningstiden sänks före-

reala lönekostnader, vilket får företagen expandera. Omtagens att
den högre inflationstakten blir varaktig, kommer den leda tillatt
kompensationskrav från löntagarna. småningom stiger lönerna iSå
förhållande till prisnivån, vilket medför företagen draratt ner
produktionen och arbetslösheten återgår till sin ursprungliga nivå.
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3.1: Genomsnittlig inflation och arbetslöshet i 20 industriländerDiagram
1960-96
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arbetslöshet

AUÖsterrike,Kommentar: AUSAustralien, BEBelgien, CAKanada,
CHSchweiz, DTyskland, DKDanmark, ESpanien, FFrankrike, FlFinland,
IItalien, IRIrland, JAJ NNorge, NLNedcrländema, NZNya Zealand,apan,
PPortugal, SSverige, UKStorbritannien och USUSA.
Källa: OECD, Economic Outlook arbetslöshet; IMF, International Financial
Statistics inflation

Stabilisering produktion och sysselsättningav

Valet växelkurssystem har betydelse för hur ekonominav anpassar
sig till olika störningar. fast växelkurs dämparEn i de flesta fall
finansiella flytandemedan växelkurs dämpar realastörningar, en

Med finansiella störningar förändringar istörningar. utbudmenas
och efterfrågan penning- och valutamarknaden, ökadt ex
efterfrågan på svenska från utländska investerare tillstatspapper
följd ökat förtroende för finanspolitiken. Med reala störningarav

störningar på marknaderna för tjänster och produk-menas varor,
tionsfaktorer. reala stömingamaDe kan i sin delas utbuds-itur upp
och efterfrågestörningar. De förra störningar i produktivitetavser
eller produktionskostnader ekonomins utbudssida, i formt ex av
lägre produktivitetsökningstakt eller höjda priser importeradepå
insatsvaror olja och bensin. påDe störningarsom senare avser
ekonomins efterfrågesida, följdminskad inhemsk efterfrågan tillt ex
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svenskaminskad efterfrågan påellersparandeökat export-ettav
produkter.

det gällerfast växelkursflytande ochSkillnaden mellan när att
exempel. detmed tvåkan illustreras Islag störningarolikadämpa av

realekonomi drabbassvenskexempletförsta attantas av en
exportmark-minskad efterfrågani formefterfrågestöming av

medförförsäljningen utomlandsminskadenaden. Den att export-
exportföretag därför växlarsvenskaminskar ochintäkterna att en

Efterfrågantidigare.utländsk valuta kronormängdmindre änmot
valutamarknaden. Vidminskar således påkronorsvenskapå

prisetdeprecierardetta till kronanväxelkurs lederflytande att
Deprecieringen tillåtervaluta sjunker.i utländskkronor export-

oförändradevaluta vidsina priser i utländsksänkaföretagen att
motverkas denexportprisema sänksden månpriser i kronor. I som

växelkursen dämparflytandeursprungliga exportminskningen. Den
fastefterfrågestömingen. Vidden realasåledes verkningarna av

till stånd.motverkande effektkommer ingen sådanväxelkurs
finansiell störning.exemplet gäller AntaandraDet atten

svenska kronobligationer,ökar sin efterfrågan påutländska placerare
leder tillför svensk finanspolitik ökar.därför förtroendet Dettaatt

utbud utländskefterfrågan svenska kronor och ökatökad av
tillVid flytande växelkurs leder dettavaluta valutamarknaden. att

förhållande tillsvenska dyrare ikronan apprecierar. Detta gör varor
Följden blirminskar och ökar importen.utländska, vilket exporten

får reala effekter.faller. finansiella stömingenBNP Denatt m a o
marknadernaskärs denna kanal från de finansiellaVid fast växelkurs

sker Riks-reala delen ekonomintill den Detta attgenomav av.
utländsk valutautbud kronor köpabanken ökar sitt genom attav

fast. fall får denomfattning växelkursen kan hållas såi sådan Iatt
konsekvenser för produk-finansiella stömingen aldrig några reala

och sysselsättning.tion
unionen har SverigeVid medlemskap i den monetäraett samma

uttryckasde andra medlemsländerna. kan ocksåvaluta Dettasom
andrahar oåterkalleligen fasta växelkurser deviatt gentemotsom

mellan länderna i valutaunionenländerna. Finansiella störningar av
destabiliseradiskuterades kan då inte längredet slag som ovan

fördel. detproduktion och sysselsättning, vilket Däremotär ären en
nackdel reala störningar i den unionen ellermonetäraatt resten av

Sverige inte längre kommer kunna anpassningi att pareras genom en
anpassningenväxelkursen. Med valuta måste t exen gemensamav

minskning efterfrågan och tjänster i Sverige ivid av varoren
våra nominallöner sjunker i förhållande tillstället ske attgenom
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medlemsländer i den unionen, sånominallönema i andra monetära
konkurrenskraftiga. diskuterasblirvi den Dettavägenatt mer

kapitelinärmare
försöka stabilisera produktionden mån ECB kommerI attsom

med det konjunkturen i deoch sysselsättning måste räkna ärattman
länderna blir styrande. litet land Sverige detFör ärettstora somsom

med dedärför viktigt de reala stömingama är storaom gemensamma
dvs de symmetriska, eller de specifika förländernas, ärärom om

de stömingama i Sverige inteSverige, dvs asymmetriska. Omärom
samvarierar med dem i övriga medlemsländer i den monetära

deltagande medföra samhällsekono-unionen, kan svensktett stora
fråga, central för ställningstagan-miska kostnader. Denna är ettsom

svenskt medlemskap, utförligt i kapitelde diskuterasom mera

Växelkurssystem3.2

Helt fasta växelkurser, och flytandei den unionen,monetärasom
växelkurser, dvs det Sverige tillämpar för närvarande,system som

två valutasystem bland många andra. avsnitt översiktDettaär ger en
de olika existerar eller har Inledningsvisexisterat.över system som

redogörs också för skillnaden mellan nominella och reala växel-
kurser.

Nominella och reala växelkurser

växelkurser varje dag i massmedia nominellaDe ärrapporterassom
växelkurser. nominell växelkurs priset valuta uttrycktEn anger en
i någon valuta. real växelkurs pris- eller kostnads-Enannan anger

land jämfört medläget i land uttryckt i valuta.ett ett annat samma
relativa prisläget priset föri valuta representativDet är samma en

korg och tjänster i förhållande tillland i likadan korgettav varor en
i land. relativa oftastDet kostnadsläget löne-ett annat anges som
kostnaden producerad enhet i industrin i land förhållandei tillettper
motsvarande kostnad i land, i valuta. realaDenmättett annat samma
växelkursen beror med andra ord både pris- eller lönenivåerpå och
på den nominella växelkursen.

På kort sikt förändring den nominella växelkursenen av
liktydig med förändring den reala. Om kronan övert natten av ex en
deprecierar med tio den tyska marken, innebär detprocent mot att
den representativa varukorgen blir tio dyrare i Tyskland änprocent
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likadeprecieringennominella ärvaluta. DeniSverigei mätt samma
appreciering kanellerdeprecieringrealfall. Eni dettarealamed den

ändras. Omväxelkursennominelladenske ocksåemellertid attutan
svenskaochmarktyskamellanväxelkursennominelladent ex

imed tiostigerlönekostnadema procentfast och merkronor är
relativaslut detvid åretsår, kommerunderTysklandiSverige ettän

ihögretiovaluta procentikostnadsläget attmätt varasamma
apprecieringrealdet skettfall harTyskland. dettaIiSverige än en

dvsväxelkurs,nominellvid konstantD-markenkronan gentemotav
tioindustri medsvenskförkonkurrenskraftenförsämring aven

procent.
tilllederväxelkursennominelladenförändringHuruvida aven
Påtidshorisonten.berorväxelkursenrealai denförändringen

ocksåväxelkursennominelladenförändringinnebärsiktkort aven
och tjänsterprisernaeftersomreala,denförändring varoraven

Påväxelkursen.nominelladentrögrörligabetydligt änär mera
mellanväxelkursennominelladenförändringar itenderarsiktlängre

inflationstakt, såskillnader ispegla attvalutorländerstvå enatt
landetsdetdeprecieringlandiinflationhögre motsvarasett avav en

måstelikartadeprisutvecklingenOrsakenvaluta. är varaatt varor
konkurrens-förblialla skaländeri olikaungefär densamma om

kraftiga.

växelkurssystemOlika

växel-rörligaefter hurväxelkurssystemolikaklassificerasNedan
huruvidaockså tillrespektive Hänsyninom taskursema system.är

värdetåtaganden. Närömsesidigaellerensidigabyggersystemet
andrakorgtillknutettidigaresvenska kronanden avenvar

sedan till1977-91,valutakorghandelsvägdtillförstvalutor ecunen
ändraskundeåtagandeensidigt utandetta1991-92 ett somvar

byggerERM,valutasamarbete,länder. EUsandrahörande av
mellanväxelkursnominellåtaganden. Närömsesidigadäremot på en

gränsvärde måstebestämtöverskridahotarländers valutor etttvå att
valutamarknaden.centralbanker interveneraländernasbåda

riktvärdenfastställdadecentralkursemaändringarkanDessutom av
intervallbestämtavvika inomtillåtsväxelkursemavilka ettfrån att

länder.deltagandesamtligabeslutefterbara gemensamtgöras ett av
viktigåtagandenömsesidigaoch ärensidigamellanDistinktionen

motstånds-trovärdighet ochväxelkursemaspåverkardeneftersom
attacker.spekulativakraft mot
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flytande växelkurs "free fl0at". bestämsKursen1 Fritt av
utbud och efterfrågan valutamarknaden ingripandenpå utan

centralbanken. osäkert i vilken utsträckningDet ärav som
flytande växelkurser i praktiken har sig helt fritt. all-Irört

villmänhet centralbankema påverka växelkursen även om
den flytande intervenerar därför försälj-och med köp ochär
ning olika valutor.av
Styra växelkurs "managed float" eller "dirty fl0at".2 Växel-

flyter,kursen centralbankema köper och säljer valutormen
för påverka för förbättraväxelkursen, konkurrens-att t attex

förkraften industrin eller för visst inflationsmål.nåatt ett
Sedan har1985 de industriländema vid olika tillfällenstörsta
försökt samarbeta för korrigera vad uppfattatsatt att som som
under- och övervärderade växelkurser.reala Samarbetet
började initiativ grundUSAs på den amerikanskaattav
ekonomin i mitten 1980-talet hårt pressad högtav var av en
värderad valuta.
Gradvis3 justerad växelkurs "crawling Växelkursenpeg".
förändras fortlöpande, varje månad, beroende utfalletpåt ex

olika makroekonomiska variabler, inflationstakten ochav som
bytesbalansen, eller i förväg fastställdi takt. Systemet kanen
ha fördel framför flytande kurs förväntning-atten en genom

den framtida växelkursen kan påverkas ettarna om
stabiliserande sätt.

4 Växelkursband "exchange band". Växelkursen tillåtsrate
sig inom visst intervall fastställt riktvärde.röra ett runt ett

Växelkursband utmärkande för ERM-systemet, där valutor-är
värde för närvarande tillåts variera med i15 runtprocentnas

de fastställda centralkursema.
5 Fasta justerbara växelkurser "adjustable Central-peg".men

bankerna för penningpolitik syftar till hålla växel-atten som
kursema helt fasta eller endast låta dem variera inom smaltett
band det fastställda riktvärdet. Enligt vissa explicita ellerrunt
implicita regler kan kursen ändras. Detta tillämpadessystem
inom för Woods-systemet frånBretton andra världskri-ramen

slut till början 1970-talet, då valutorna i hadegets systemetav
fastställda kurser dollarn vilka kunde ändras vid "funda-mot
mental obalans". Som den svenska kronan 1977-nämnts var

knuten91 till antal utländska valutor valutakorgen, därett
vikterna för valutorna i princip motsvarade ländernas andel av
svensk utrikeshandel. Mellan och1991 1992 kronanvar
liknande knuten till kombinerarERM-systemetsätt ecun.
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centralkurser, dvsmed fasta, justerbaraväxelkursband men
de tillåtna intervallen.kurser mittpunkter iutgörsom

bestämsGuldmyntfot gold standard". Växelkursema"6 genom
unilateralt fastställda värden ivalutorna i harsystemetatt

uppgiftförhållande till guld. Centralbankemas är upprätt-att
guld och de därför skyldiga lösahålla valutomas värde i är att

guld begärs. Undersedlar och sånär systemetmynt mot
guldmyntfot, tillämpades flertal länder undermed ettsom av

och byggdedelen 1800-talet och fram till 1914 påsenare av
åtaganden varje land, kunde avvikel-unilaterala temporäraav

från guldkursema förekomma under exceptionella omstän-ser
krig, centralbankemadigheter, i samband medt menex

strävade efter återställa den tidigare kursen.i regel Brettonatt
Woods-systemet kombination guldmyntfot och fastavar en av

den amerikanskajusterbara växelkurser attmen genom
fastställt förhållande tilldollarn hade värde i guld ochett

övriga valutor bestämda värden i förhållande till dollarn. På
grund detta används engelska ofta beteckningen goldav
exchange standard för Woods-systemet.Bretton
Sedelfond7 b0ard". Valutans värde fastställt"currency är mot

viss utländsk valuta och centralbanken inlösengaranteraren
den valutan den utländska. säkerhet hållerSommotav egna

centralbanken Sedelfond den utländska valutanen reserv av
minst valuta.mängden Systemet tilläm-motsvararsom egen
bl Estland med tyska mark bas, Hongkongpas a av som

brittiska pund och USA-dollar.Argentina
8 union". valuta eller valutorMyntunion "currency Samma

används betalningsmedel inom två eller flera stater.som
använderkan ha centralbanker. oftaStaterna Små stateregna

valuta angränsande Monacostörre stat, tsamma som en ex
franc, Marino och Vatikanstaten lire,San Luxemburg
belgiska luxemburgska franc, Andorra pesetasävenmen
och franc amerikanska sedlarPanamasamt men panaman-
ska Danmark,mynt. och Sverige hade myntunionNorge

1924.7mellan och1873
9 Monetär "monetary union". ingående harDeunion staterna

både valuta och centralbank. unioner harMonetäragemensam
tidigare i regel i sambanduppstått med nationer haratt nya
bildats, falleni med Italien och Tyskland.USA,som

7Underlagsrapporten Bordo Jonung 1996 historik dennaoch andraav ger en av
myntunioner.
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Erfarenheter olika3.3 växelkurssystemav

Vid val växelkurssystem kan de historiska erfarenheterna tillav vara
hjälp. framför alltDet två egenskaper hos det internationellaärstor

intresse i detta sammanhang. Denmonetära ärsystemet som av ena
hur bör konstrueras för stabilt och kunna motståär systemet att vara

påfrestningar. andraDen i vilken mån olika kanstora är systemsom
bidra till önskvärd makroekonomisk utveckling.en

Guldmyntfoten 1880-1914

Under 1870-talet övergick länder frånmånga metallmyntfot, baserad
eller flerapå två metaller, till guldmyntfot, liksom den ledande

industrinationen England hade gjort tidigare. Genom de olikaatt
valutorna fick fastställt värde i förhållande till guld, fick de ocksåett

bestämt värde i förhållande till varandra. Därmed uppstodett ett
internationellt baserades konvertibilitet förmonetärt system som
sedlar och dvs åtaganden från centralbankema växlamynt, att
den valutan guld till den fastställda kursen, och friamotegna
internationella kapitalrörelser.

Uppgiften för centralbanken i land med guldmyntfotett attvar
upprätthålla den valutans värde guld. priserna,Närmot tegna ex
inklusive det icke-monetärt guld dvs guld användes försom
andra ändamål mynt, i land, blev det lönsamt förän steg ett
allmänheten lösa sedlar och guld hos centralbankenatt mynt mot
och sedan sälja det. Härigenom minskade penningmängden, och
guldpriset och andra priser sjönk igen.

förekomDet länder under viss tid guldmyntfoten ochövergavatt
lånade i centralbanken, vanligtvis för finansiera krig. Deatt
ökningar penningmängden blev följden ledde då till inflationav som
och depreciering valutan. En avvikelse från guldmynt-temporärav
foten ansågs med de oskrivna reglerna föröverensstämma systemet.
Så omständigheterna tillät,så strävade centralbanken eftersnart att
återställa valutans parivärde guld föra deflatio-mot attgenom en
nistisk politik, penningmängden.dvs minskaattgenom

inneboendeEn svaghet med med tiden isystemet växtesom
betydelse centralbankemas guldreserver blev allt mindre iattvar-
förhållande till den utestående sedel- och myntmängden. leddeDetta
vid flera tillfällen till spekulativa attacker, då misstrogenen

3Se underlagsrapportema Bordo Jonung 1996 och McKinnon 1996.av
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till guldaffårsbankemagodohavanden isina tillallmänhet växlade
dåCentralbankemahårda attoch tvungnasystemetsatte varprov.

räddaförof resort""lenders lastuppträdaochrycka attsom
affärsbankema.

hade relativtguldmyntfoten ändåflera skäl tillfinnsDet att en
löneflexibilitetenpris- ochförmodligenskällivslängd.lång Ett är att

avsnitt. Ettrelativt se ärdetta attunder nästa annatstorsystem var
central-bidrogTill dettaprisstabilitet.inriktadpolitiken attvar

begränsad ochprivatägda,oftabankerna attrösträttenatt varvar
penningpolitiken åsambandet mellanföre inte sågKeynesman --

andra.å den Ettsysselsättningenproduktionen ochochsidanena
trovärdigtfungeradeguldkonvertibilitetentredje skäl ettär att som
för andrapenningpolitikföraförhindradeåtagande staten att ensom

förimplicita reglernadeñärde skälprisstabilitet.syften Ett är attän
och klara.konvertibilitet enklafrån åtagandetavsteg varom

Mellankrigstiden

Åren karaktäriserades högvärldskrigetefter förstaunder och av
växelkurser.instabila Manoch mycketinflation i flera länder

internationelltguldmyntfotentillsträvade därför efter återgåatt som
råkadelyckades 1925. MenDetta systemet snartmonetärt system.

England,fungera dåslutade i praktiken 1931,svårigheter ochi att
Svårig-guldmyntfoten.länderoch rad andraSverige övergaven

konvertilibitetengjordebrist guld, vilketbestod iheterna atta
ochvalutaområden,delades ii fråga. Europa vart etttresattes upp

sinaländerna knötvilken de övrigadominerande valutamed moten
tillämpadessterlingområdetmed fast växelkurs.valutor Inomen

länderländerna och andraingick de nordiskapappersmyntfot. Här
London ochitraditionellt hade haft sina valutareserver använtsom

Central- ochReichmarkområdet ikapitalmarknaden där.sig Inomav
Östeuropa fastaguldmyntfot försvarade deochbehöll länderna

francområdethjälp valutaregleringar.växelkursema med Inomav
ställetanvände sig ivid guldmyntfotenhöll också kvar avmenman

upprätthålla deförandra handelsrestriktionertullar, kvoter och att
lösligt dollar-Utanför fannsväxelkursema.fasta Europa ett mer

ochCentralamerika, ArgentinaKuba,område, i vilket Filippinerna,
ingick förutomKanada USA.
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Bretton Woods-systemet

Vid andra världskrigets slut skapades internationelltett nytt
brukar kallasmonetärt Bretton Woods-systemetarrangemang, som

efter den plats i USA där förhandlingarna dess upprättandeom
fördes. Systemet utformades för tillåta de deltagande ländernaatt
viss penningpolitisk autonomi och flexibilitet, vilket guldmyntfoten
till del saknade. Samtidigt försöktestor uppnå nominellman
stabilitet, dvs stabil prisnivå och stabila växelkurser. Bretton Woods-

baserades amerikanska dollar hadesystemet bestämt värdeatt ett
förhållandei till guld, och på övriga valutor i i sinatt systemet tur

hade fastställda kurser i förhållande till dollarn. tillFram 1958 fanns
restriktioner starkt begränsade möjligheterna växla valutornaattsom

varandra, därefter hade mångamot även länder kvar omfattandemen
valutaregleringar motverkade kapitalrörelser. Länderstorasom som
råkade i betalningsbalansproblem kunde få låntemporära genom
Internationella valutafonden IMF, också hade till uppgift attsom
övervaka systemet.

Liksom under guldmyntfoten fanns det möjligheter justeraatt
växelkursema. skulleDetta ske vid "fundamental ojämvikt". I mot-

till med guldmyntfot fannssats det dock ingetsystemet krav på att
återgå till den ursprungliga växelkursen dollar. Ensenare gentemot
viktig skillnad länderna förutsattes använda sigattannan var av

stabiliseringspolitik för motverka interna obalanser. Underatt
guldmyntfoten penningpolitikens enda uppgift upprätthållaattvar
prisstabilitet.

Bretton Woods-systemet bröt mellan 1968 och 1971. Ensamman
viktig orsak USA vid mitten 1960-talet kraftigtatt ökade devar av
offentliga utgifterna på grund Vietnamkriget samt storav en
satsning utbildning och bostäder för låginkomsttagare Great
Society-programmet. Detta ledde till utveckling med ökaden
penningmängd, ökad inflation och lägre i USA, vilket i sinräntor tur
gjorde kapital sökte sig till länder medatt högre När dollarräntor.
växlades till andra valutor innebar det motsvarande penning-en
mängdsökning i de länderna. villeDessa dock inte importerasenare
den amerikanska inflationen och de sig ocksåmotsatte en appre-
ciering sina valutor dollarn. Den möjlighet justeramotav att
växelkursema fanns uttnyttjades således inte. Man förmod-som var
ligen rädd för justering skulle minska trovärdighetenatt för denen
fasta växelkursen.

En ytterligare orsak till Bretton Wood-systemets sammanbrott i
bristen på guld och uppbyggnaden mycketvar storaav reserver av
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tvivelsmåningom uppstodcentralbanker. Såhos olikadollar attom
dollar guld.åtagande lösai stånd fullfölja sittUSA motattattvar

guldspekulan-mängder guld tillcentralbanker såltfleraSedan stora
vilken guld"centralbanksmarknad", påupprättades 1968ter, en

i dollar,det fastställda prisetmellan centralbankema tillhandlades
betydligt högre. Därmedvilken prisetfri marknad,samt varen

i och marknadsprisetmellan penningmängden dollarklipptes bandet
EfterWoods-systemet.vilket varit hörnsten ipå guld Brettonav, en

D-markfrån dollar till framför allt ochspekulativa kapitalflöden yen
den amerikanskacentralbankers köp guld hosutländskasamt av

guld Dollarn deval-centralbanken slutade USA sälja 1971.att
tillfällig lösning.verades, det visade sig bara För attvara enmen

ochkapitalflödet till och D-mark tvingades Japanstoppa yen
dollarn.Tyskland låta sina valutor flyta1973 att mot

Rörliga växelkurser och ERM

dollar,Efter har de internationellt viktigaste valutorna1973 D-yen,
varandra har gjort detmark och pund flutit i förhållande till Detta

för sig makroekonomiskamöjligt växelkursema näratt storaanpassa
under förstastörningar exempel dollams apprecieringEttägt ärrum.

i samband restriktiv penningpolitik ochhälften 1980-talet medav en
växelkurs-expansiv finanspolitik i samtidigt harUSA. Menen

ofta varit mycket vad förefaller kunnarörelserna större än som
de grundläggande makroekonomiska faktorerna.motiveras Detav

vilketvanlig uppfattning växelkursema oftaär överreagerat,atten
i de realafått till följd det uppstått och fleråriga svängningaratt stora

mellan olikaväxelkursema de relativa priserna och kostnaderna
växelkursrörelser ha bidragit till makroeko-länder. kanDessa

nomiska balansproblem.
utvecklats helthar valutasystemet påInom Europa sättett annat

mellan de världsvalutoma. avlöstesI Europa Brettonän stora
Woods-systemet växelkurssystem, den k valutaormen,ett nyttav s

fasta kurser mellan de deltagande valutorna avsnittmed se 2.1.
växelkurssamarbetet inomValutaormen 1979 ERMersattes av

för Europeiska EMS. ERM-systemetmonetära systemet,ramen
flera avgörande punkter.skiljer sig från Woods-systemetBretton

baserat pappersmyntfot, vilket bättre likviditetDet är änger

9 undantag pundet knutet till D-marken inom för detEtt 1990-92är att var ramen
europeiska växelkurssamarbetet, ERM.
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centralkurs i för-fastställd kVarje valuta harguldmyntfot. sen
i inte endastde övriga valutornahållande till och systemet,en avvar

förpliktigadeCentralbankemacentral valuta.förhållande tilli ären
bilaterala kursernahålla deinterventioner förtill ömsesidiga att

vissSlutligen finns itillåtna intervallen. ERM-systemetinom de en
med eventuella justeringarföljas i sambandprocedur ska avsom

centralkursema.växelkursema
börjanväl fram till 1992. Detycktes fungeraERM-systemet av

inflationstakt mellanbetydande skillnader iförsta åren fanns
justerades därför centralkursemaochländerna. Mellan 1979 1987

minskade betydligt.samtidigt inflationsskillnademaelva gånger som
kvarståendejusteringar,Mellan och 1992 gjordes inga1987 trots

reala växelkursemainflationstakter. innebar deskillnader i Detta att
Mellan liran och marken denkom divergera alltmer. tatt var ex

mellan ochackumulerade skillnaden i inflationstakt 1987 1992 18ca
procent.

beslöt dentyska återföreningen 1990samband med denI
västtyskaösttyska mark fick växlas tillvästtyska regeringen att

innebartill visst belopp.till växelkursen 1:1 upp Detta attett
finanspoli-expanderade kraftigt. blevpenningmängden Dessutom

Östtysklandtransfereringar f dexpansiv till följd tilltiken mera av
offentliga investeringar i infrastruktur.och satsningar Dettastora

föranledde den tyska centralbanken föra restriktiv penning-att en
förhindra ökad inflation. flestapolitik med höjda för Deräntor att

höja sinaländer i blev då i sinandra Västeuropa atttur tvungna
D-marken. Räntehöjning-för försvara växelkursemaräntor motatt

arbetslös-länder med växandeförvärrade problemen i mångaarna
mittenoch offentlig skuldbörda. 1992het, budgetunderskott Istor av

länderspekulativa kapitalflöden. rad olika inomuppstod Enstora
låta valutorna flyta, blandoch utanför tvingadesERM-systemet att

Finland Sverige. vidgades band-dem och ERM-systemetInom
procent.breddema från 2,25 till 15procent

Generella slutsatser

lärdom med guldmyntfot regler undantagEn ärsystemet attav om
från grundläggande bör enkla och tydliga.de Dess-normerna vara

bör omständigheter föranleder undantag från dedeutom som

° Nederländerna har dock bilateral överenskommelse med Tyskland atten om
bibehålla tidigaredet smala bandet.
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faktorer liggerpenningpolitiska reglerna resultatett av somvara
kontroll. lärdom relevantutanför statsmaktens Denna är när man

inflationsmål för självständig centralbank ochdiskuterar t ex en
frångås.vilka omständigheter dessa mål kanunder som

och sökte förenaBåde Woods-systemet ERM-systemetBretton
flexibilitet nominellviss penningpolitisk autonomi och med

och växelkurser. visade sig i båda fallenstabilitet stabila priser Det
mål förena. valet mellan föra politik idessa svåra Iatt attatt var en

nationella intresset och politik överensstämde meddet en som
respektive lands roll i det internationella monetära systemet
prioriterade både och Tyskland sina nationella intressen. bådaUSA I

försökte införa flexibilitetväxelkurssystemen måttettman av
möjligheterna justera växelkursema under vissa omstän-attgenom

digheter. tycks svårt kombinera denna flexibilitet medDet attvara
trovärdighet för växelkursema. tycks ha ökat i taktSvårighetema
med de internationella kapitalrörelsema blivit friare och alltatt av

omfattning. internationella kapitalströmmama har ökatDestörre
dramatiskt. Omsättningen den globala valutamarknaden 1995var
ungefär 500 miljarder dollar dag, vilket fördubbling1 ärper en

1989."jämfört med Ungefär omsättningen härrör från98 procent av
finansiella investeringar och endast från handel med2 procent varor
och tjänster.

teoretiskt ideala växelkurssystemetDet bör, precis Brettonsom
Woods- och förena flexibilitet, dvs möjlighetenHRM-systemet, att

viktigadet relativpris växelkursen med pris- ochutgör,anpassa som
växelkursstabilitet under docknormala omständigheter. Det är

vanlig uppfattning bland ekonomer fasta juster-attennumera men
växelkurserbara inte kan fungera i värld med fria kapitalrörelser,en

och enda hållbara alternativen maximal flexibilitet, dvsde äratt
flytande växelkurser, eller maximal nominell stabilitet, dvs en

valuta.union med tjugo årensDemonetär senastegemensam
erfarenheter tycks i viss bekräfta denna uppfattning.mån I ett
globalt perspektiv har utvecklingen från fasta tillgått medsystem

Övermed flytande växelkurser. hälften Internationellasystem av
valutafondens medlemsländer har i dag någon form flytandeav
växelkurser, tredjedel femtedel1982 och 1975. Samtidigtmot en en
har i fasta växelkurser, först inom denEuropa strävat motman mer

" Bank for International Settlements 1996.
z hävdasDetta Eichengreen 1994. Se också underlagsrapportent ex av av
McKinnon 1996.
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planerna påoch medk valutaormen och ERM-systemet nu ens
valutaunion.

olikamakroekonomiska utvecklingen underDen
växelkurssystem

jämförelse den makroekonomiskainte säkertDet är att en av
olika växelkurssystem någotutvecklingen under säger systemensom

kan ha variti sig. Orsaken de stömingamaeffekter är att yttre av
den ekonomiska politiken kan hamycket olika omfattning och att

drakan ändå möjligtskiljt sig under de olika Det attsystemen. vara
jämförelse.från sådanvissa slutsatser en

data for makroekonomiskatabell återges statistiskaI 3.1 tre
guldmyntfoten under den period dåvariabler under 1880-1914,

konvertiblavalutorna under Woods-systemet 1959- 1971,Bretton var
under den följande perioden med blandning flytande ochsamt en av

för enkelhetsfasta växelkurser hädanefter kallad blandsystemet
for fjorton industriländer:skull Jämförelsen1973-1994. görs

Kanada,Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Japan,
Storbritannien, Sverige, TysklandNederländerna, Schweiz,Norge,

och USA.
Tabellen visar for länderna genomsnittet måttsamt ettsom grupp
variationen i varje period för inflation, långa nominellapå räntor

for ländernaoch förändring VariationenBNPi capita. somper
visar hur mycket de genomsnittliga värdena varierar forgrupp

redovisas i tabellenhelhet från år till år. Dessutomgruppen som
genomsnittenvariationema mellan länderna i varje period vad gäller

för inflation, och BNP-förändring.ränta

3 Framställningen bygger i huvudsak på underlagsrapportcn Bordo Jonungav
1996.
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3.1: Intlation,Tabell och tillväxt i 14ränta industriländer

Guldmyntfot Bretton Woods Blandsystem
1880-1914 1959-1971 1973-1994

14länder Variation länder14 Variation 14länder Variation
mellan mellan mellan
ländema länderna landema

Inflation
Genomsnitt 0,6 3,7 6,6
Variation 1,1 0,8 2,1

årenmellan 3,6 2,0 3,9

Ränta
Genomsnitt 3,6 6,1 9,6
Variation 0,4 1,1 2,2

årenmellan 0,3 1,0 2,1

Tillväxt
Genomsnitt 1,7 4,1 1,9
Variation 0,4 1,6 0,6

årenmellan 3,3 2,0 2,2

Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Nederländerna,
Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige och USA.
Standardavvikelsen för variation mellan årsgenomsnitt.
Standardavvikelsen för variation mellan ländergenomsnitt.

Källa: Bordo Jonung 1996.

Inflation. Systemet med guldmyntfot hade den lägsta inflations-
takten. gällerDetta också varje enskilt land, vilket framgår av
tabellen." Därefter följer Bretton Woods-systemet och sist kommer
blandsystemet. Inflationstaktema lika mellan ländernamestvar
under Bretton Woods-systemet, något mindre lika under guldmynt-
foten och minst lika under blandsystemet. Bretton Woods-systemet
uppvisade minst variabilitet i intlationstakt från år till förår gruppen

helhet. Resultaten i vad kan sig medär stort sett väntasom man
ledning teoretiska egenskaper. Systemen med fastasystemensav
kurser, dvs guldmyntfoten och Bretton Woods-systemet, bör uppvisa
den stabiliteten i nominella variabler.största Dessutom bör man

sig guldmyntfoten har lägst inflation.vänta att

detaljeradeMer uppgifter finns i underlagsrapporten Bordo Jonung 1996.av
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metod kanstatistiskMed hjälpInflationströghet. manenav
inflationstaktenförändring itid det förundersöka hur lång atttar en

tiddesto längrehar,statistiska måttetvärde dethögreklinga Juav.
Värdenatrenden.långsiktigatill deninflationen återgåfördet atttar

ochWoods-systemetförguldmyntfoten, 0,50 Brettonför0,23är
inteskattningarnatvåblandsystemet. ärför De0,81 senare
sig.skullevadocksåsignifikanta. Detta väntastatistiskt är man

snabbt tillinflationstakten relativtguldmyntfoten återgickUnder
pris påförankrad i bestämteftersom prisnivåntrendvärdet, ettvar

periodenunder medlångsamthar skett relativtAnpassningenguld.
flytande kurser.merendels

Woods-Guldmyntfoten och BrettonnominellaLånga räntor.
för ländernatidenliten variabilitetuppvisar relativt översystemet

vilketmellan länderna,relativt liten variationochsom grupp
teorin. Nivån deegenskaper imedstämmer överens systemens

vilketguldmyntfoten,lägst undernominella klartlånga räntorna var
lägst.inflationstakten dåborde sig eftersomockså vadär varman

reala utbuds-Förändring real OmBNP capita. tror attmanav per
för och tjänsterefterfrågestömingar marknadernaoch ärvaror

diskuterades ifinansiella störningar, börvanligare än man som
i bland-i varit minstsig variationerna BNPavsnitt 3.1 vänta att
Woods-flytande kurser.har inslag Brettonsystemet, ett stort avsom

likadock ungefäroch blandsystemet uppvisar storasystemet
relativtolika likhet kan berovariationer mellan år. Denna en

genomsnittlig tillväxt understabiliseringspolitik och högaktiv
blandsystemet förWoods-systemetBretton utsattes storasamt att

oljeprishöjningarna ochreala störningar i samband med 1973-74
för guldmyntfoten.Variabiliteten1979. är störst

huvudsak fastaSammanfattningsvis uppvisar med isystemen
Woods-systemet denväxelkurser guldmyntfoten och Bretton

nominella variabler inflation ochstabiliteten det gällernärstörsta
medlånga nominalräntor. teorin. SlutsatsemaDetta ärstämmer mer

produktionsutvecklingen, där variationernaoklara det gällernär var
andraguldmyntfoten ungefär lika i de bådaunderstörst storamen

svårighet vid tolkningen inte detEn ärär vetattsystemen. omman
makroekonomiska utveckling-växelkurssystemet förklarar densom

Världsekonomin kan haeller den beror andra faktorer.en om
period.för olika störningar under respektivevarit Manstorautsatt

till med detta problem med hjälp olikakan försöka komma rätta av
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stömingamatyderSådana studierstatistiska metoder. att var
lika under Brettonguldmyntfoten och ungefärunder storastörst

blandsystemet. den relativttyderoch DettaWoods-systemet att
inte beror påguldmyntfotennominella stabiliteten underhöga

förstärker intrycketvilketstörningar,mindre förekomst attyttreav
dockstabilitet.bidrog till nominell Detguldmyntfoten verkligen är

svängningar iuppnåddes till prisetmöjligt detta storaatt av
produktionen.

Slutsatser3.4

nack-har sina för- ochvisar alla valutasystemFramställningen att
ochstörningarrörliga växelkurser dämpasdelar. Med varu-

växelkursema.automatiska förändringar ifaktormarknadema genom
sysselsättningvariationema i produktion ochinnebärDetta att

växelkurser. Med fasta växel-bli mindre med fastatenderar änatt
efterfråganemellertid störningar i utbud och påkurser dämpas
variationema ipenning- och valutamarknadema, vilket innebär att

mindre medinflationstakt och nominella tenderar bli änräntor att
rörliga växelkurser.

visarhistoriska erfarenheterna olika växelkurssystemDe av
sidorgrundläggande instabilitet: valutasystems sättsnär ett svagaen

alltför bryter och Ettsvåra det ersätts ett nytt.avprov, samman
värdefullt hasådant relativistiskt kan närsynsätt att manvara

union medEMU-projektet: bildandetdiskuterar monetärav en
valuta för all framtidbehöver inte nödvändigtvis ettgemensam vara

irreversibelt Steg.
tycks ha befordratGuldmyntfoten under perioden 1880-1914

produktion ochbekostnad instabilitet istabilitet påmonetär av
sig grundvalockså vad bordesysselsättning. Detta är väntaman

överväganden. Guldmyntfoten relativt långlivadteoretiska varav
internationellt Till detta bidrog sannoliktmonetärt attsystem.som

penningpolitiken upprätthålla det faställda prisetmålet för att-
från måletguld valutan enkelt och klart. Avvikelseri den egna var-

eftersomäventyrade i allmänhet inte penningpolitikens trovärdighet,
omständigheter krig ochde oftast framtvingade yttrevar av som- -

pappersmyntfot ochGuldmyntfotentemporära. ersattesvar av
under första därför de krigförandevalutaregleringar världskriget att

5 för utförligare redogörelse och ytterligareSe Bordo Jonung 1996 en
referenser.

3 16-0893
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länderna snabbt måste öka skatteintäktema. försök gjordesDet som
återupprätta efter kriget misslyckades.att systemet
Bretton Woods-systemet konstruerades för behålla guldmynt-att

fotens starka sida stabilitet och eliminera dessmonetär svaga- -
sida instabilitet i produktion och sysselsättning. stabilitetMonetär-
skulle säkerställas dollarn hade fastställt värde i guldatt ettgenom
och övriga valutor i sin hade fastställda kurseratt tur motgenom
dollarn. Stabilitet i produktion och sysselsättning skulle uppnås

aktiv stabiliseringspolitik i keynesiansk anda ochgenom en genom
möjligheten deändra fastställda växelkursema vid "fundamentalatt
ojämvikt". Systemet fungerade väl under decennier efterett par
andra världskriget, bröt i början 1970-talet därförmen samman av

nödvändiga justeringar växelkursema inte kom till stånd ochatt av
därför trovärdigheten i åtagandeUSAs lösa dollar tillatt att en
fastställd kurs guld minskade i takt med guldreservema blevmot att
allt mindre i förhållande till den utestående stocken dollar.av

valutasystemDet existerat sedan har inneburit flytande1973som
växelkurs mellan de internationellt viktigaste valutorna dollar, yen,
pund och D-mark. finnsDet inte längre någon koppling till guld. De
flytande växelkursema innebär reala störningar kan dämpasatt

motverkande förändringar i växelkursema. Samtidigt tillåtergenom
flytande växelkurser och fleråriga svängningar i de realastora
växelkursema de relativa kostnaderna mellan olika länder som
förefaller vad kan motiverat grundläggandestörre än som vara av
makroekonomiska faktorer.

valde efterI Europa 1973 för komma tillväg attman en annan
med Bretton Woods-systemets brister, nämligen stärkarätta att

möjligheterna upprätthålla fasta växelkurser och justeraatt att
växelkursema påkallat.så Både den k valutaonnen mellannär var s

och1973 1979 och därefterERM-systemet byggde på central-att
bankerna skulle samarbeta för upprätthålla de fastställdaatt
kurserna. visade sigDetta emellertid otillräckligt. ERM-vara

sammanbrott 1992-93 berodde växelkursemasystemets atta
inte justerades i tillräcklig utsträckning och centralbankemaatt
begränsade sina insatser för upprätthålla kurserna.att

detta perspektivI kan den unionen logisktmonetära ettses som
för skapa oåterkalleligt fasta växelkurser. följandenästa Desteg att

kapitlen 4-10 kommer systematiskt diskutera olika för- ochatt
nackdelar med detta.
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samhällsekonomisk effektivitet

effektiv innebärsamhällsekonomiskt resursanvändning delsEn att
tillgängliga ärfixllt utnyttjade, dels sysselsattaattresurser resurser
används efektivt såväl inom företag och offentliga verksamheter

det gäller fördelningen mellan olika sektorer. Arbetslöshetnärsom
det uppenbara exemplet underutnyttjande tillgängligaär av

i Sverige producera kan importeras till lägreAttresurser. varor som
kostnad eller läkare grund höga marginalskatter ledigtatt tarav
för hemma exempel samhällsekonomisktväggarna äratt tapetsera
felaktig resursanvändning. detta kapitel koncentreras intressetI på

samhällsekonomisk effektivitet.den aspekten Frågan iärsenare av
vilken utsträckning den unionen kan bidra tillmonetära attsom
sysselsatta används effektivare Avsiktensätt. ärett attresurser ge

uppfattning storleksordningen olika effekter.en om av
avsnitt beräknas vinsterna de lägre kostnader förI 4.1 av

ekonomiska transaktioner mellan deltagarländema i den monetära
unionen uppstår till följd valuta. avsnittI 4.2som av en gemensam

effekternaanalyseras valuta på handel ochav en gemensam
investeringar räntenivån. avsnitt diskuterar vi effekt-pâ I 4.3samt

konkurrensenpå den inre marknaden. samhälls-Deerna
ekonomiska vinster kan uppkomma deltagande i denettsom om

unionen innebär lägre inflationstakt analyseras i avsnittmonetära en
avsnitt diskuteras de4.4. I 4.5 intäkter att utav ge pengar som

uppkommer i den unionen. Vi kapitlets slut-monetära summerar
i avsnitt 4.6.satser

Minskade transaktionskostnader4.1

faktum det i dag inom finns fjorton olika valutorDet EUatt ger
upphov till kostnader vid ekonomiska transaktioner mellan länd-
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erna redovisningoch övriga centralbankersRiksbankens av
frågabetalningsbalansen visar i detalj vilka olika transaktioner det är

ingår i bytes-kan indela dessa i sådanaGrovt sett somom. man
tjänster räntebetal-balansen, främst handel med och samtvaror

kapitalbalansen, främst kapitalflödenningar, och sådana ingår isom
i samband med direktinvesteringar och finansiella investeringar

de tjän-portfoljinvesteringar. Transaktionskostnaderna utgörs av
bankerna tillhandahåller för Valutaväxling och för attster som

hantera valutakursrisker, också de extrakostnader sommen av
följdmyndigheter och företag själva drabbas till förekomstenav av

förolika valutor. kan sig kostnader personal medDet rörat ex omav
uppgift ellerminska eliminera växelkursrisker.att

transaktionskostnader kommer reduceras for de länderDessa att
deltar i den unionen. reduktion det frågaHurmonetära ärstorsom

för visst land beror vilken andel landets interna-blettom ava
tionella transaktioner sker med övriga deltagarländer. Utrikes-som
handelsandelama kan viss vägledning härvidlag, endastävenge om

valutahandeln från handelhärrör med ochett procentpar av varor
tjänster avsnitt Sveriges fall ungefärse 3.3. I går 60 procent av

till de fjorton övriga EU-ländema Till de åtta länderexporten som.
många de troligaste deltagarna dennär monetäraav anses vara

unionen 1999 Belgien, Finland, Frankrike, Irland,startar -
ÖsterrikeLuxemburg, Nederländerna, Tyskland och går ungefär-

exporten35 den svenskaprocent av
i denResursåtgången finansiella sektorn for Valutaväxling och

valutakurssäkring i samband mellanmed transaktioner EU-valutor
kan beräknas på två olika enklaste helt enkeltDet ärsätt. att

sektorns intäkter från Valutaväxling och valutasäkring ochsummera
intäkterna lika de samhällsekonomiskaäranta att stora som

kostnadema. låter sig dock inte vidare, eftersomDetta göras utan
detaljerade uppgifter intäktsstrukturen i enskilda företag saknasom
eller hemliga. Kommissionen har dock grundvalpå konfiden-är av

Belgien och Luxemburg har visserligen valutor, valutakursen 1:1 ochäregna men
har varit så i flera decennier. Vid växling mellan belgiska och luxemburgska franc

bankerna inte betalt användaolika kurser for försäljningköp ochtar attgenom som
de vid växling mellan andra valutor. beräkningVid hur transaktionskost-gör en av
nademapåverkas övergångentill den valutan dekan belgiska ochav gemensamma
luxemburgska valutorna betraktas och valuta. Det totala antaletsom en samma
valutor i EU blir därför fjorton och inte femton.
2 Exportandelama 1994 Kommerskollegium, 1995. Utrikeshandelsstati-avser

förstiken 1995 och 1996 osäker grund rutiner for rapportering efterär av nya
stora."Sveriges EU-inträde. Export- och importandelar ungefär likaär
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fråntiell information mindre antal banker uppskattat knapptett att
den finansiella sektorns5 intäkter i de tolv länderprocent av som

foremedlemmar härrör från valutatran-EU 1995 EU-12var av
dessasaktioner mellan Banksektorns andel samladeEU-l2:sav

knappt 6 detta följer ungefärBNP Av 0,3 5är procent. att procent
6 procent åtgår för ValutaväxlingEU-l2s BNP ochprocent av av

valutasäkring i samband med transaktioner mellan länderna.
alternativ metod beräkna bankernasEn intäkter indirekt påär att

grundval uppgifter banksektoms totala omsättningav om
valutamarknadema för olika slag transaktioner, uppskattningarav

den andel härrör från kunder i EU-ländema ochav som som avser
transaktioner mellan EU-valutor uppskattningar kostnadernasamt av
för banksektoms kunder för valutatransaktioner olika slag. Häriav

kostnader föringår hantering sedlar, eurochecker,även av rese-
checker och kreditkort. Kommissionens beräkning for banksektorn
i EU-12 visade besparingar på mellan och miljarder69 110
kronor samtliga de dåvarande tolv medlemsländerna skulle bildaom

union. Detta mellan 0,17 och 0,27monetär motsvarar procenten av
EU-12s BNP. Uppskattningen BNP-andelen förändras troligenav
inte de EU-medlemmama, Finland, Sverigenämnvärt treom nya

Österrike,och inkluderas.
båda beräkningssättenDe leder till resultat ungefärsom synes av
storleksordning. Skattningama dock genomsnitt för deutgörsamma

tolv länderna. Mindre länder, särskilt Grekland och Portugal, skulle
få vinster eftersom de har relativt valutakursrisker.större Dettastora
kommer till uttryck i skillnader mellan köp- och säljkurser,stora
höga administrativa kostnader i banksektorn liten användningsamt

den valutan i internationella transaktioner. Frankrike,Förav egna
Italien och Tyskland uppskattades vinsterna till 0,1- 0,2 procent av

medan de uppskattadesBNP, till knappt för vissa1 deprocent av
mindre länderna. StorbritannienFör beräkningen svårär göra,att
eftersom del valutatransaktionema beror på andra EU-stor atten av
länder använder banker i London för sina valutatransaktioner. En
viss del transaktionerna banktjänsteräsåledesutgör exportav av

En överslagsmässig beräkning de samhällsekonomiskaav
vinsterna for Sverige lägre transaktionskostnader i den finansiellaav
sektorn vid deltagande i den unionen resultatett monetära ettger

3 Commission of the European Communities 1990. Samtliga referenser till
kommissionen i detta kapitel källa.avser samma
4 Enligt nyligen gjord uppskattning Bank for International Settlements1996en av
beräknas valutamarknaden i London för 30 den globalaprocentsvara ca av
valutahandeln och 60 valutahandeln inom EU.procentca av
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Sverigeförberäkning EU-l2. Ikommissionensligger närasom
ungefär BNP. Förfinansiella sektorn for 4,5den procent avsvarar

för 90tillsammansaffärsbankema,de fyra änstörsta mersvararsom
intäkterna frånutgjordevalutahandeln i Sverige,procent av
1995.5totala intäkterna Omhögst devalutahandeln 6 procent manav

andel den totalaEU-valutor harhandeln medantar att aven
svenskaandel denEU-ländemasvalutahandeln motsvarar avsom

totala intäkterfinansiella sektornsandel denblir denexporten, av
EU-valutorfrån handeln med 3,6valutahandeln härrörfrån som

Transaktionskostnaden förprocent.60 6procentprocent av
blir då lika medandel 0,16handeln med EU-valutor BNPsom av

innebärprocent. Detta3,6 4,5 monetärattprocentprocent enav
årlig vinst iskulle Sverigemed samtliga EU-länderunion enge

sektorn förtransaktionskostnader i den finansiellalägreform somav
miljarder kronor 0,16 l 700närvarande 2,7 procentmotsvarar av

resevaluta, resecheckar,hanteringenmiljarder kronor. Om av
kostnadsandel hos deoch liknandeeurocheckar utgör samma

uppskattninginom ska till dennasvenska bankerna EU-12,som
eller miljarder kronor.ungefär 0,8 Denläggas 0,04 BNPprocent av

i banksektornlägre transaktionskostnadersammanlagda vinsten av
skulle förunionensamtliga EU-länder med i denär monetäraom
ellersåledes ungefär BNP 3,4Sveriges del bli 0,2 procent av

år kostnaderna forförutsättermiljarder kronor Detta attper
kvarvalutakurssäkring i banksektorn ligger påValutaväxling och

utanför den unionen.nuvarande nivå Sverige skulle stå monetäraom
EU-ländemaunionen omfattar endast deldenOm monetära en av

Beneluxländema, Finland,naturligtvis mindre. Medblir vinsten t ex
Österrike jämteTyskland och medlemmarFrankrike, Irland, som

ellerungefär BNP 2Sverige blir den årliga vinsten 0,12 procent av
troligen vissredovisade siffrornamiljarder kronor. De utgör en

transaktionskostnaderi form lägreöverskattning vinsterna avav
väsentligtamerikanska dollar hareftersom brittiska pund och en

vad Storbri-andel valutahandeln änstörre motsvaras avsomav
svensktanniens och andel 17USAs ärexport, procent.caav som

5 årsredovisningarna för 1995 och den då obligatoriskaUppgiften baserar sig
rörelsen". intäkter inkluderaruppgiften "provisi0ner från den utländska Dessaom

från valutahandeln. Siffran 6 genomsnittetdel intäkter äräven än procentannaten
Sparbanken Sverige.Handelsbanken, Nordbanken, S-E-Banken ochför

° därför han användeWihlborg 1993 kom fram till 0,1 BNPprocent attav
stället för andelensysselsättningen, 1,8 ibanksektoms andel är procent, avav som

inte kostnadernainkluderade hanförädlingsvärdet, 4,5 Dessutomär procent.som
resevaluta.för hantering av
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Kommissionen har i sina beräkningar de vinster lägreav som
transaktionskostnader innebär inkluderat bankernas kostnaderäven
för betalningsförmedling mellan företag i olika EU-länder samt
bankkundernas kostnader för valutatransaktioner medinterna EU-
valutor. kostnaderna kan innefattaDe personal med speciellsenare

förkompetens hantera valutarisker och likvidetatt samt extra
personal för inköp, redovisning och kostnadskontroll flera olikanär
valutor inblandade. förraDet slaget kostnader uppskattades tillär av

miljarder kronor11 för hela EU-12. dock tveksamtDet är om man
ska inkludera dessa kostnader, eftersom de inte beror före-
komsten olika valutor i sig, på det saknas datoriseratutan att ettav

för betalningar mellan bankerna i EU-över gränsernasystem
ländema. sådantEtt kallat TARGET, håller för närvarandesystern,
på byggas och beräknas kunna i bruk 1999. Bankkund-att tasupp

interna kostnader beräknades tilluppgå mellan och30 40emas
miljarder kronor eller mellan och0,10 0,12 EU-12sprocent av

BeräkningenBNP. grundas fallstudier endast två företag iav
vardera Spanien, Storbritannien och Tyskland och därför högstär
osäker.

Sammanfattningsvis kan sig relativt blygsamväntaman en
resursbesparing i fråga transaktionskostnader till följdom av en

valuta. SverigesFör del kan besparingen i den finansiellagemensam
sektorn uppskattas till 0,2 BNP eller för närvarandeprocentca av
3,4 miljarder kronor år samtliga EU-länder deltar i denper om

unionen och 0,12 eller förmonetära BNP närvarandeprocentca av
miljarder2 kronor mindre nio länder deltar. Tillom en grupp

detta ska läggas resursbesparingar i företagen till följd lägreav
kostnader för valutatransaktioner. Om de storleks-är av samma
ordning för Sverige kommissionens uppskattning för EU-som grova
I2, det ytterligare besparingarrör 0,1 BNPprocentsom om ca av
eller miljarder kronor1,7 samtliga EU-länder med i denärom

unionen 0,05 ellerBNP 0,9 miljardermonetära samt procentca av
kronor endast de nio angivna länderna med.ärom

Givet antaganden den framtida ekonomiska tillväxttakten ochom
realräntan kan de årliga bruttovinstema i transaktionskostnader för
all framtid adderas till totalsumma. Med exempelvisen en genom-
snittlig årlig tillväxttakt på 2 och realränta på 5procent procenten
blir nuvärdet besparingen transaktionskostnader banksektorniav av
för Sveriges del miljarder113 kronor samtliga EU-länder medärom
i den unionen och 67 miljarder kronor demonetära nio angivnaom
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med.7 engångskostnaderdetta ska dras deFrånländerna är som
svåravalutan medför.till den Dessaövergången är attgemensamma

kostnaderna för ändradebedömning börEnligtuppskatta. en
banksektorn intesvenskaandra anpassningar i dendatasystem och

kronor Till detta kom-miljardertill sammanlagtuppgå 5änmer
utanför banksystemet. Så måsteanpassningskostnader t exmer

bokföringssystem i företagoch kassaapparater samtmyntautomater
kostnader uppgår tilloffentliga sektornoch den Dessaanpassas.

de med all sannolikhetflera miljarder kronor,ytterligare ärmen
årligastorleksordning deoch heltmindre än summan avannanav en

företagenför valutatransaktioner ibesparingarna i kostnader samt
Valutaväxling och valutasäkring i banksektorn.för

uppskattade kostnadsminsk-måste understrykas deDet att
samhällsekonomiskainte vidare liktydiga medningarna ärutan

de friställs ivinster. så ska fallet måsteFör att resurser somvara
företag myndigheter sysselsättasbanksektorn och inom och annat

bidrag till produktionenvärdetDetsätt. är varorav resursernas av
tjänster i alternativa sysselsättningar den samhälls-och utgörsom

ekonomiska vinsten.

Valutakursfluktuationer effekter påoch4.2

utrikeshandel, direktinvesteringar samt

räntenivå

uppfattning nominellavanlig fluktuationer i valuta-Det är atten
den osäkerhet skapar har negativakurser och detta storasom

faktumeffekter utrikeshandel, investeringar och Deträntor. att
fasta valutakurser det internationellavarit dominerande i monetära

sedan hundra kan uttryck för dennaåränsystemet ettmer ses som
uppfattning. Sammanbrotten för de olika med fastasystemen
växelkurser guldmyntfoten, Woods-systemet ochBretton ERM--

har inte hindrat försök konstruera Ettsystemet- att system.nya av
huvudargumenten för den unionen absolut fastamonetära är att

förvalutakurser kommer öka vinsterna fri rörlighetatt varor,av

7 Uppskattningama mycket känsliga för de antaganden Med lägreär görs.som
tillväxttakt och högre realränta blir besparingen mindre. Med exempelvis en
tillväxttakt på 1 och realräntablir nuvärdet besparingarna i de5procent procents av
två alternativen 85 respektive miljarder50 kronor.
3 Skriftligt anförande Pehr Wissén, vice VD i Handelsbanken, vid Svenskaav
Bankföreningens denseminarium ll april 1966.
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tjänster, och kapital inom kommissionens utvärderingEU. Ipersoner
den unionenmonetära sägs tav ex :

"Kompletteringen den inre marknaden medav en gemensam
valuta kommer fullända prismekanismens allokerings-att
funktion. fullständig genomlysningUtan marknadenen av
och pris överallt för konkurrensutsatta ochsamma varor
tjänster, bara valuta kan den inre mark-som en gemensam ge,
naden inte förväntas alla sina vinster statiskage som-
dynamiska. Med marknad och valuta kanen gemensam
gemenskapens ekonomi med säkerhet förväntas utveckla sin

ytterligare.underliggande ekonomiska potential

detta avsnittI granskas och de empiriska beläggen förargumenten
kortvariga fluktuationer i nominella valutakurser från dag tillatt

dag, vecka till vecka och månad till månad påverkar handel,
investeringar och diskuteras vad valutakursfluktua-Försträntor.
tionerna beror på. Därefter diskuteras och redovisas några deav
teoretiska och empiriska beläggen för effekterna valutakurs-av
fluktuationer pâ handel, direktinvesteringar och räntenivå.

Orsaker till valutakursfluktuationer

Som diskuteras i kapitel kan denärmare 5 kortsiktigaanta attman
fluktuationema i nominella valutakurser bestäms förväntningarav

makroekonomiska faktorer och ekonomisk politik, utbud ochom av
efterfrågan valuta från importörer och investerareexportörer,

i viss utsträckning spekulation stöd i underliggandesamt utanav
ekonomiska faktorer. Eftersom det oavbrutet kommer nyheter om
den ekonomiska och politiska utvecklingen i världen, ändrasrunt om
förväntningarna ständigt. kan leda tillDetta och snabbastora
förändringar i valutakursema. Till detta bidrar också denatt
efterfrågan och det utbud på valuta härrör från utrikeshandelnsom
inte jämnt flöde varierar kraftigt tiden.är ett överutan

Graden växelkursvariabilitet beror också vilka restriktionerav
läggs växelkursen. Som illustration detta visas isom en av

diagram den nominella4.1 valutakursen mellan å sidan D-markena
och å sidanandra holländska gulden, franska franc och amerikanska
dollar under perioden 1987-95. Under perioden har växelkursen
mellan D-mark och holländska guiden tillâtits fluktuera inomatt ett

9 Commission of European Communities 1990.
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förfastställd kurs inom ERM-band 2,25i procent runt ramenen
varitfranc har ocksåoch franskaD-markmellanKursensystemet.

bandbreddenför ERM-systemet,fastställd inom menramen
till 15från 2,25augusti 1993ändrades den 2 i procent.i procent

betydligtperiodervissavariationema underblev störreSom synes
Även för franc ochtid då kursernaunder denändring.efter denna

i franckursenvariationemabandbreddhadegulden varsamma
den holländskareflekterakanbetydligt Dettastörre. att

franska ocksåinterventionistisk dencentralbanken än menvar mer
mellan tyskaför sin politik.trovärdighet Kursenhadeden störreatt

perioden.flytande under heladollar har varitamerikanskamark och
i den flytandevaritvariationema harframgår klart störstDet att

växelkursen.

D-marken4.1: Nominella växelkurserDiagram mot

19961993 1994 19951987 1989 1959 1990 1991 1991

Nederländskaguiden- - -
Franskafrance dollarAmerlranska

depreciering valutaninnebärrörelse uppåt i diagrammetEnKommentar: aven
Källa: BIS

den högretämligen entydigtempiriska forskningen visarDen att
vid flytande kurservariabiliteten i de nominella växelkursema inte

variablermed olika makroekonomiska somförknippadär att
variablaproduktion, penningmängd och priserkonsumtion, är mer

växelkurs-finns därför skälvid flytande kurser. Det att tro att
växelkurs-kortvarigai sig påverkar omfattningensystemet av

flytande växelkursertänkbartñuktuationer. Det är t att gerex
leder till förändringarför destabiliserande spekulationutrymme som

makroekonomiskaunderliggandeväxelkursema grund ii utan
växelkursosäkerhet,skulle bidra till ökadfaktorer. i så fallDetta

kostnader olikamedföra samhällsekonomiskai sin kantur avsom
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verka stabili-växelkurser kanmöjligt fastavidareslag. Det är att
mycket antalförväntningarna hosdärför fårserande de stortettatt

faställdariktmärke dedetkonvergeraolika aktörer runtatt som
kurserna kan utgöra.

osäkerhet iupphov till ökadväxelkurser i sigflytandeOm ger
spekulation, och dennadestabiliserandetill följdekonomin, t avex

samhällsekonomiska kostnader,tillupphovosäkerhet i sin tur ger
förut-för union. Dettastarktdettakan monetärargumentettvara

utanförståendeväxelkursvariabilitetendock gentemotsätter att
i denmellan ländernaökar växelkursemavalutor inte monetäranär

växelkursosäkerheten blirtotalalåses, så denunionen större änatt
valutaspekulationen flyttas till desketidigare. skulle kunnaDet om

fluktueradessa därför kommeråterstående valutorna, så attatt avse-
forstark grundtidigare. finns dock knappast någonDetänvärt mera

mekanismerkunskaperna dessablir fallet,så ävenattatt tro om om
mycket små.är

huvudsakligenvalutamarknaden i ställetvariabilitetenOm
faktorergrundläggande makroekonomiskaförändringar iberor
lederförväntningarna de framtida kurserna,påverkar enomsom

mindre total osäkerhet iunion nödvändigtvis tillintemonetär
unionen undanröjerekonomin. osäkerhet denDen monetärasom

växelkursema mellan deltagar-valutamarknaden låsaattgenom
ekonomin.dyka andra håll i Omländerna kan komma att upp

detta iosäkerhet finanspolitiken, kandet uppstår systemt omex
växelkursfluktuationerflytande växelkurser visa sig delsmed som

ekonomin, delsfinansiella delenoch högre räntenivå i den somav
arbetskraft i den reala delenoch efterfråganminskad konsumtion

osäkerhetunion kanekonomin. I monetär omsammaenav
den reala delenkoncentreras tillfinanspolitiken komma att av

samhällsekonomiska kostnader.leda tillekonomin och därför större
hur sannolik denna möjlighetsvårt bedömaDet är.är att

påEffekter utrikeshandeln

valutakursfluk-vanlig uppfattning den osäkerhetDet är att somen
Vid ochutrikeshandeln.tuationer skapar minskar volymen export

betalning. svenskaförflyter viss tid mellan avtal och Omimport en
utländskfår betalt respektive betalar ioch importörerexportörer

i kronor, eftersom deskapas osäkerhet prisernavaluta avgörs avom

° Milton Friedman 1953.möjlighet påpekades tidigtDenna av
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osäkerhetbetalningsdagen.gäller Dennavilka valutakurser som
mellan sälja påi valetpotentiella exportörer attgör att samma vara

välja dethemmamarknaden kan kommaellerexportmarknaden att
priset i kronor.osäkerheten Aveftersom de då slipper omsenare,

mellanhar väljapotentiella importörer,skäl kan attsomsamma
pris i kronor vidmedutländska och svenskalikvärdiga varor samma

i Sverige och inte i utlandet.välja köpaavtalstillfållet, komma att att
ochproblemetinte undkommagårDet exportörerattatt genom

flyttari kronor.får betalt respektive får betala Dettaimportörer
kunderna respektivepriset till de utländskaosäkerhetenöver om

mellan osäkert prisEftersom dessa har väljaleverantörerna. ettatt
säljer till svenska företagde köper respektivevalutai sin om avegen

inhemska leverantöreroch säkert pris de väljersidanå ett omena
välja detkunder å den andra, kan de kommarespektive att senare

alternativet.
osäkerhet uppstårutgår från denOvanstående somresonemang

avtal och betalning. liknandedärför viss tid förflyter mellan Ettatt
förstföras förutsätter säljare och köparekan när attresonemang man

säljas eller köpas ochi vilket land produkten skafattar beslut om
sitt pristräffar avtal. svensk väljersedan En sättaexportör attsom

sålda kvantiteten blirutländsk valuta kommer finna deni att att
varierar med växelkursen.stabil, medan intäkten i kronor En

finnaprissätta i kronor kommer däremotväljerexportör attattsom
med växelkursen medan prisetden försålda kvantiteten varieraratt

försäljnings-stabilt. båda fallen kommer de totalai kronor Iär
Också den osäkerhetintäkterna variera med växelkursema.att som

utrikeshandeln."innebär kan verka dämpandedetta
fluktuationer kan iValutakursosäkerhet till följd kortvarigaav

reduceras till viss kostnadbetydande utsträckning genomen
terminsmarknaden för valuta. Svenskautnyttjande t expor-av ex

förvaluta till i förväg fastställt priskan sälja utländsktörer ett
kunderna.den dag då de får betalning från de utländskaleverans

motsvarandeSvenska importörer kan gardera sig sätt attgenom
i förväg fastställtköpa utländsk valuta för framtida leverans till ett

skaffa sig full säkerhetpris. På så kan och importörersätt exportörer
priset i åtminstone till år i förväg.svenska kronor Omettuppom

betalning ska ske längre fram i tiden finns det andra och i regel

" utrikeshandeln stället till följdgår dock konstruera exempel där i bör ökaDet att
genomsnitt blirväxelkursosäkerhet därför vinsten i störrestörre närattav

växelkursen varierar den stabil. såfall motverkar denna lönsamhetseffektIän när är
den negativa effekten viljan den osäkerhetatt exportera av som
växelkursvariationema skapar. Vredin 1996.Seunderlagsrapporten Fribergav
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sig fri från valutakursosäkerhet. Så kanmetoder för köpadyrare att
fembetalning i dollar årsvensk exportör väntar tat omsomex en

dollar till belopp med lika pålån i ränta är stortettett somupp
omgående tillupplånade beloppet växlasbetalningsdagen. Det

utländsk valuta används försvenska kronor, och exportintäkten i att
förfallodagen.betala lånet inklusive på Oavsettränta exportör-om

och importörema väljer gardera sig valutakurs-att moterna
växelkursosäkerhetosäkerhet eller inte, visar exemplet utgöratt en

kostnad tenderar minska utrikeshandeln och dessattsom
samhällsekonomiska vinster.

företag regelbundet eller importerarFör exporterarsom varor
och tjänster problemet med valutakursosäkerhet i allmänhetär

föregåendemycket komplicerat vad kanän resonemang gemer
intryck sällan enbart eller importörer.Företagen är exportörerav.
Oftast de i många olika valutor, samtidigt deexporterar som
importerar i många olika och inte nödvändigtvis valutor.samma

företag har ofta specialister anställda enbart for hantera sinaStora att
valutakursrisker och valutaflöden. mindre företag detta dockFör är
knappast ekonomiskt försvarbart.

finns mängd empiriskaDet undersökningar sambandetstoren av
mellan graden valutakursfluktuationer och volymen utrikes-av
handeln. förvånande,Den något ganska entydiga slutsatsen ärmen

utrikeshandeln förefaller påverkas mycket litet eller inte allsatt av
valutakursfluktuationer. Slutsatsen måste ganska säker,anses som
eftersom de olika undersökningarna använder olika mått på
valutakursosäkerhet har gjorts för olika länder och länder-samt

olika perioder, olika valutakurssystem och med varierandegmpper,
antaganden hur snabbt effekterna uppkommer.om

naturliga skäl finns detAv inte några undersökningar gällersom
övergång från med flytande eller fasta valutakursersystemen

mellan olika valutor till union med endastmonetären en gemensam
valuta. möjligt sådanDet övergång innebär kvalitativtär att en en
annorlunda och förändring de undersöks i de nämndastörre än som
studierna, och den unionen därför kommer leda tillmonetäraatt att
ökad handel inom unionen. Jeffrey Frankel och Andrew Rose antar

sin underlagsrapporti till utredningen motiveringnärmareutan att
handeln mellan Sverige och övriga länder inom den monetära

z Detta slutsatseni forskningsöversiktema IMF 1984 respektive Edisonär av
Melvin 1990.
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kraftigt. dock svårtsikt kan komma öka Detunionen på är attatt
särskiltvaluta kan hatillenbart övergångenatttro gemensamen

effekter.stora

på investeringarinternationellaEffekter

valutakursfluktuationereventuella effekternagäller dedetNär av
investeringarna i utlandeti Sverigeinvesteringarna samt av

portföljinve-skilja mellansvenska företag och hushåll bör man
olika slag detdvs investeringar i värdepappersteringar, utan attav

dvsföretag, och direktinvesteringar,kontroll i enskildager
företag iproduktionskapacitet eller i existerandeinvesteringar i ny

ägarinflytande.vilka investeraren utövar ett
portföljinvesteringarmed internationellt diversifieradeSyftet är

portfölj medavkastning och riskspridning vadfå bättre änatt en
Eftersom viss andelenbart i det landet kantillgångar ge. en avegna

hushållens konsumtion bestårföretagens insatsvaror och av
förmögen-kan teoretiska grunder visaimporterade attvaror, man

innehålla viss andel utländskahetsportföljema i regel bör en
relativa kostnader ochHärigenom kommer förändringar itillgångar.

förmögenhetsportföljen.förändringar iprisnivåer motverkasatt av
Storbritanniensvenskt företag importerar insatsvaror frånEtt som

effekternafinansiella tillgångar i detta land, bör sigoch har vänta att
deprecieringhögre importpriser till följdpå vinsten av en avav

i kronor desspundet motverkas prisetkronan gentemot attav
också faktum de nominellabrittiska tillgångar går Det attupp.

fluktuerar slumpmässigtvalutakursema kort sikt sätt görett
värdet utländska tillgångar omräknat till svenska kronordock att av

svenska tillgångar.behäftat med osäkerhet inte gäller Omär en som
portfölj efter undvika sådana risker,svenska investerare strävar att

tillgångar i sinakommer de välja andel svenskastörreatt en
portföljer vad skulle ha. osäkerhet orsakasde Denän avannars som

fluktuationer de nominella växelkursema kan såledeskortsiktiga i
till snedvridning portföljinvesteringarna och därförupphov en avge

samhällsekonomiska kostnader. dock svårttill Det sägaär att om
idessa kostnader betydande.är

3 rankel 1996. hänvisar till empirisk studie utrikeshandels-F Rose De aven
faktorervolymens beroende geografisk närhetoch andra inom EU Wei 1996av av

växelkursosäkerhet kansamtidigt själva avskaffandet inte väntassäger attmen av
särskiltöka handeln mycket.
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eller befintlig produktions-antingen iDirektinvesteringar, ny
påverkas sannolikti med lång tidshorisont.kapacitet, regel Degörs

i de nominella valuta-kortvariga förändringarinte nämnvärt av
reala valutakurserkan långvariga förändringar ikursema. Däremot

mellan olika länder spela roll.de relativa produktionskostnadema
kan finnas mellan osäkerhet de realasambandDe omsom

och direktinvesteringama i utlandet i praktikenvalutakursema är
komplicerade. framgår enkelt exempel.ganska Detta Anta attettav

förproduktion lastbilar i USAScania överväger att starta av
Mexico. Enligt planerna kommerförsäljning i USA, Kanada och en

från Sverige, Tyskland,del komponenterna importerasstor attav
Storbritannien och flera andra länder. står då klart lönsam-Det att

relativa priserna och kost-heten investeringen påverkas deav av
påverkas för-naderna i många olika länder, i sin tursom a av

i nominella växelkurser. Investeringsbeslutet komplicerasändringar
ytterligare också hänsyn till Scanias potentiella kon-tarom man
kurrenter den nordamerikanska marknaden och hur de påverkaspå

kostnader ipriser och olika länder.av
Generellt ökad osäkerhet inte bara osäkerhet växelkurs-om-

förändringar behöver inte nödvändigtvis leda till minskade-
investeringar. teoretiska forskningen visar investeringarnaDen att
i vissa fall kan öka. skulle kunna bli fallet variationema i deDet om
faktorer investeringarna leder till vinsterna i genomsnittstyr attsom

längre period blir högre vilket inte kan uteslutas ochöver en - -
företagen benägna risker. Resultaten den empiriskaär att ta av
forskningen effekterna allmän osäkerhet investerings-om av
volymen heller inte entydiga. nyligen genomförd studie förEnär
tillverkningsindustrin medi USA finner ökning 10 iatt procenten

för osäkerhet leder till minskning investeringarna medmåttet en av
procent. Studier valutakursosäkerhethur just påverkar1,4 av

investeringarna fåtaliga. studier visar på negativaEttär tyvärr par
effekter för USA respektive studier små ochEuropa, ett par
statistiskt säkerställda effekter för USA, ytterligare studiesamt en

effekter.för positivaUSA på
Slutsatsen blir direktinvesteringar liksom utrikeshandelatt - -

troligen påverkas mycket litet kortvariga valutakursfluktuationer.av
bör dock understrykasDet denna slutsats troligen inte gäller näratt

det fråga långvariga i de nominella ochsvängningarär om mera

4 Leahy Whited 1995.
5 Goldberg 1993, Bell Campa 1991, Wihlborg 1993, Goldbcrg Kolstad
1994 respektive Campa Goldberg 1995.
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negativakan ha ochdärmed i de reala växelkursema. Sådana stora
produktion ochutrikeshandel, direktinvesteringareffekter på samt

sysselsättning i den konkurrensutsatta sektorn.
långvariga och variationer i växelkursemaexempelEtt stora

femtiodollarn medapprecieringen den amerikanska procentär caav
vilket skapadeutländska valutorgenomsnitt 1980-85,mot ett av

industrin.problem för den amerikanska Ettmycket annatstora
i kronans realaexempel de och fleråriga svängningarnaär stora

frånha varit övervärderadväxelkurs sedan 1975. kanKronan sägas
ochfram till mindre devalveringar 1976och 1981 trots1975 tre

ochundervärderad i några år efter devalveringama 1981 19821977,
eftertjugofem övervärderad åren kring 1990sammanlagt procent,

undervärderad efterflera höga löneökningar och 1993-95år av
samhällsekonomiska kost-deprecieringen i november 1992. De

valutannaderna sådan utveckling kan När ärstora.av en vara
arbetskraft kan klaraövervärderad slås industrikapacitet och ut som

vid normal real växelkurs. valutan undervärderadsig När ären mer
konkurrensforutsättningarkan företag och branscher med dåliga

expandera och hindra företag och branscher med bättreexpansion i
denförutsättningar sikt. Med stabil real växelkurs hadeen mera

ekonomiska utvecklingen i tjugoSverige under de årensenaste
troligen blivit bättre.

på räntenivånEffekter

påverkakanal vilken valutakursosäkerhet kanEn annan genom
omfattningen investeringarna via räntenivån.i Sverige ärav
Svenska nominella kan i principräntor tresumman avses som
komponenter: motsvarande utländska den väntade1 2räntor;
förändringen deprecieringen den nominella växelkursen underav
perioden vilken lång i inflationstaktsikt bestäms skillnadenav

Sverige och landet fråga; riskpremie förmellan i 3samt en
oväntade växelkursförändringar sin siktsom i på lång beror påtur

för oväntade förhållande tillrisken variationer i inflationstakten i
utlandet.

Enligt de förväntade realaär räntornaresonemanget ovan
nominella minus förväntad inflation bestämdaräntor av
motsvarande utländska plus riskpremie för oväntaderäntor en
växelkursändringar. framför realräntorallt dessa förväntadeDet är

betydelse för sparande och de nominellahar investeringar, intesom
Huruvida investerare finansierar sig i Sverige fårräntorna. som
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fallet utomlands berorvadrealräntorförväntadehögre ärän som
riskpremierriskpremien.storleken De0rdmed andra som

med olika metoderstudierantal empiriskaiuppskattats samtett stort
emellertid ioch valutakurssystemländer, tidsperioderför olika är

små. för Sverige visar ocksågjortsuppskattningarregel De som
mindrede tycks 0,5riskpremier;relativt små än procent-vara

enheter. studierdiskussion dessafinns dock pågåendeDet omen
rättvisandefånga riskpremiemaverkligen lyckats sätt.ett

realräntoma ide förväntadeinnebärResonemanget attovan
Tyskland.högre i Däremotvarit endast obetydligtSverige än t ex

nominella minus denrealräntoma dehar de realiserade räntorna
högre i Tyskland ochinñationstakten varit betydligtfaktiska än

V faktiskaberor på denandra länder de åren. Detta attsenaste
förväntade. böri Sverige varit lägre den Dettainflationstakten än

inflationstakten stabilövergående fenomen. Omdock ärett envara
förväntade inflationstakten såtid kan sig denlängre vänta attman

faktiska. Diagram visar densmåningom sig till den 4.2 attanpassar
Sverige 5-åriga statsobligationer legatrealiserade realräntan i på

varit dubbeltmellan och de två åren och87 nästanprocent senaste
i Tyskland.så hög motsvarande räntasom

minus denDiagram 4.2: Den faktiska realräntan den nominella räntan
faktiska inñationstakten Sverigei och Tyskland

1991 1993 1994 1995 19961992
Tyskland- - -- - -
Sverige

femåriga International FinancialKällor: Riksbanken statsobligationer; IMF,
Statistics KPI

effekterna den svenska för-Slutsatsen ärresonemanget attav
valuta börväntade realräntan övergång tillav en gemensam varaen

6 Hodrick 1987.Se översikten av
7 Blix 1996, Dillén 1996 och Sellin 1996.
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små eftersom riskpremien troligen liten. Investeringsvolymen börär
därför inte påverkas marginellt. dock möjligt deDetän är attmer
höga realiserade realräntoma de kan haftåren hasenaste en
dämpande effekt investeringarna de har påverkatattgenom
företagsvinstema i negativ riktning. effekt bör dockDenna vara

och försvinna förväntadeden inflationstakten väl hartemporär när
sig till den faktiska.anpassat

Konkurrenseffekter4.3

vanligt för denEtt unionen, framgårmonetäraargument som a av
det tidigare citatet från kommissionens utvärdering den monetäraav
unionen, valuta underlättar prisjämförelserär att en gemensam
mellan olika länder och därför bidrar till stärka konkurrensenatt

Ävenden inre marknaden. riktigt det svårtär ärargumentet attom
denna effekt skulle ha någon betydelse. heltDentro att större

övervägande delen försäljning och inköp över gränserna görsav av
företag. dessa bordeFör kostnaderna för räkna priser tillatt om

valuta obetydliga. huvudsakligaDen kostnaden vidsamma vara
prisjämförelser säkerligen inte omräkningen tillär en gemensam
valuta, införskaffandet information priserna i sig. Dettautan av om
visas priserna identiskt lika kapitalvaror, identiskmedt attex av
service och identiska garantier, kan skilja sig mellanavsevärt
butikerna i stad, eller given varukorg kan skilja sigattsamma av en
i pris med ungefär 20 mellan tvâ livsmedelshallar liggerprocent som

vägg.ivägg
Det också tänkbart möjligheter till jämförelser mellanär störreatt

länderna kan medföra samhällsekonomiska kostnader. Vilken blir
effekten lönebildningen det blir uppenbartt när attex mera

skillnaderna i lön mellan olika länder för arbetskraft medär stora
ungefär arbetsuppgifter Man kan tänka sig de kattsamma s
avundsjukeffekter ofta driva löneutvecklingen inomsom anses
länder kan komma förstärkas EU-nivå.liknande effekteratt av
Pissarides påtalar i sin underlagsrapport till utredningen risken för

löntagarna i låglöneländer grundval jämförelser medatt av
höglöneländer ska lyckas genomdriva så löneökningar dettastora att
kommer arbetslöshet.skapaatt

s NyheterDagens 1996.
9 Se Oswald 1979.t ex
2° Pissarides 1996.
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skullevalutaförheltEtt attargumentannat varagemensamen
risk förfinnsvalutormed olikadetkonkurrensbefrämjande är att en

protektionistiska åt-utlösakanväxelkursemaförändringaratt av
sådanaTankenmarknaden.inreden ärurholkar attgärder som

länderdeuppkommakankonkurrenslägetförändringar att somav
införafrestasvaluta kanövervärderadha attsigupplever en

med ifunnitsharslag.olika Argumentethandelshinder av
ländernaförvalutakurssamarbetereformeratdiskussionerna ettom

länder,Vissak ERMunionen,denutanför monetära ett as
obligatoriskt förskasamarbetesådantFrankrike, ettatt varaanser

konkurrensdepre-krisken förförländernautanförståendede att s
reduceras.cieringar ska

kaninte självklara. ResonemangetemellertidSlutsatsema ärovan
valuta kanMedtill sinvändasnämligen motsats. gemensamen

motverkasland inte längreenskiltdrabbatstörningar ett genomsom
ianpassningenvalutakursen. Närnominelladenanpassning aven

kommer denekonomin,delentill den realastället koncentreras av
samhällseko-medföraochutdragenbli störresannolikt att mer

recessions-vidarbetslösheti formkostnader,nomiska t enavex
drabbasländerkankapitel 8. Dettastörning se göra att ensom av

sin konkurrensutsattaskyddatvingadestörning signegativ attser
sin importför begränsaolika åtgärdertillgripasektor attattgenom

2främja sinoch export.
kostnads-stabilaändåinvändningenTrots attovan menar

den inrerisken förminskaEU-ländema kanmellanrelationer att
Med nationellaåtgärder.protektionistiskamarknaden ska hotas av
finanspolitikenochpenningpolitikenmed all sannolikhetvalutor blir

valuta ochmedvad falletsamordnademindre ärän gemensamen
förändringarleda tillförr ellercentralbank. kommerDetta attsenare
iblandochhastigaväxelkursema. Denominellade storaav

innebär riskerardettarelativa kostnaderförskjutningar attsomav
den inreundenninerarplanetnationellaåtgärder på detutlösa som

förregelsystemetglobalafrån detErfarenheternamarknaden.
negligeras.kanrisk intevisar dennautrikeshandeln, GATT, att

mellansamspeleteftersomständig erosion,förSystemet är utsatt en
stark tendensharenskilda ländernaekonomi i depolitik och atten

snedvridersubventionerprotektionism och somnyagenerera ny
finns säkerligentendenssådanmellan länderna. Enkonkurrensen
förstärkaskommaden kanochockså inom EU att om

instabila.mellan ländernakostnadsrelationema är

1989.Genberg
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finnsDet ytterligare aspekt frågan den monetäraen om
unionen kan leda till ökad eller minskad protektionism, nämligen
vilka effekterna kan bli handelsförbindelserEUs med omvärlden.
Den valutan och samordnade penningpolitiken kom-gemensamma

EU-ländema samfällt intresse det gäller valutansatt ett närmer ge
ställning i världsekonomin. Det intresset EU-gemensamma ger
ländema förhandlingsstyrka tidigare.större EU-ländema kommerän
sannolikt utnyttja detta de andra stormakterna iatt gentemot
världsekonomin, USA och Japan. Tidigare har USA haft domi-ett
nerande inflytande bland de k G-7 länderna. Med ökadeEUs styrkas

följakan ökad risk för konflikter och därmed för ökaden
protektionism i olika former länder utanför EU.mot

Effekter4.4 lägre inflationstaktav

Vi diskuterar i kapitel 6 det kan svårare upprätthålla lågattom vara
inflation ifall Sverige står utanför den unionen ifall vimonetära än
deltar. Det kan därför intresse diskutera storleken på deattvara av
samhällsekonomiska vinster lägre inflationstakt kan medförasom en
se också avsnitt 3.1 för principiell genomgång.en

empiriskaDen forskningen de samhällsekonomiska kost-om
naderna inflation finner i allmänhet de relativt vidsmåärattav att

måttlig inflationstakt procent.under 10 Den amerikanskeen -
ekonomen Martin Feldstein har emellertid nyligen gjort en
beräkning för USA de samhällsekonomiska vinsterna sänkaattav av
inflationstakten från till4 2 resultatet relativtprocent attsom ger en
liten förändring kan ha betydande effekter vid måttligäven en
inflationstakt. Skillnaden mellan Feldsteins beräkning och tidigare
beräkningar denne i högre grad beaktarär de snedvridandeatt
effekter resursanvändningen nominalistiskt skattesystemettsom
dvs baserar beskattningenett nominella inkomstersystem som

hänsyn till inflationstakten har.utan
Feldstein studerar fyra olika effekter lägre inflation: 1 påav

hushållens sparande och konsumtion tiden; fördelningen2över
mellan bostadskonsumtion och konsumtion; fördel-3 påannan
ningen mellan inflationsskatt och andra skatter; 4 desamt
samhällsekonomiska kostnaderna till följd statsskuldsräntoma.av

22 Se Fischer 1981.t ex
23 Feldstein 1996.
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förkapitalvinsterochkapitalinkomsterBeskattningen1 av
nominellai Sverigeliksomsig i USAgrundarhushållen
snedvridainflation kommaHärigenom kaninkomster. att

blir dendesto högreinflation,högresparande.hushållens Ju
deldeneftersomsparandeskatten äveneffektiva av

kompensationkapitalvinstenellerkapitalinkomsten utgörsom
inflationstaktensänkningbeskattas.inflationen Enför av

mellanfördelningensnedvridning idärför dennaminskar
samhällsekonomisksparande ochkonsumtion och enger

skatteintäkt-emellertid ocksåminskarinflationlägrevinst. En
hållasskatteintäktema måsteförutsättningUnder atterna.

offentligadeviss nivåfinansieraförkonstanta att en
håll.öka Dettabeskattningenutgifterna, måste annat

skattesystemet,till följdsnedvridningarandraförvärrar av
Vilkenkostnad.samhällsekonomiskmedförvilket aven

ekonomins struktur,beroreffekterna överväger asom
de olikaantaganden hurochi utgångslägetskattenivåema om

Feldsteinförändringar.ekonominiaktörerna reagerar
minskadeeffektenpositivatill denframkommer att av

inflationprocentenheters lägretill följd tvåsnedvridningar av
0,9samhällsekonomisk vinstochöverväger caenger

BNP.procent av
formbostadskonsumtion istimulerar vidareInflation2 av

pånominellaeftersomoch bostadsrätteregnahem räntor
stimuleras ocksåKonsumtionenavdragsgilla.bostadslån är av

ochkapitalinkomsterbeskattningeneffektivadenatt av
eftersominflation ovan,vid högre sekapitalvinster ökar

infla-sänkningattraktivt.detta mindre Ensparandegör av
boende,"överkonsumtionen"därförtionstakten minskar av

skatte-Samtidigt ökarsamhällsekonomisk vinst.vilket är en
bostads-ränteavdrag hosminskadetill följdintäktema av

andra hållskattesänkningarvilket tillåterkonsumenterna,
skatter och därmedandrasnedvridningamaminskar avsom

totalasamhällsekonomisk vinst.indirekt Den sam-ger en
procentenheters lägretvåhällsekonomiska vinsten av

Feldstein till 0,2beräknasinflation detta procent avcaavav
BNP.

från fyra till tvåinflationstaktensänkning3 En procentav
transak-hållaförlägre kostnadermedför att sompengar

avsnitt 3.1."skosulek0stnader" se Dentionsmedel lägre
dock enligt Feldsteindettasamhällsekonomiska vinsten ärav

skadettaBNP. Motmycket blygsam, 0,02 vägasprocent av
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de samhällsekonomiska effekterna förändringar i beskatt-av
ningen. Skatteinkomstema minskar inflations-attgenom
skatten sänks placeringar i produktiva till-samt attgenom
gångar, avkastning beskattas, minskar till förmån förvars
kontantinnehav. skatteökningarDe ska kompensera försom
detta beräknas Feldstein skapa samhällsekonomiskaav
kostnader 0,05 Nettoeffekten lägreBNP.procent av av
inflationsskatt således, enligt Feldstein, samhällseko-är en
nomisk kostnad på 0,03 BNP.procent av
Slutligen4 leder sänkt inflationstakt till den effektivaatten
beskattningen hushållens ränteinkomster på statspappers-av
innehav minskar, vilket måste kompenseras ökadav
beskattning andra håll med snedvridande effekter. Med en
skuldkvot 50 statsskuld dividerad med BNPprocent
beräknas den samhällsekonomiska kostnaden sänkningav en

inflationen till följd detta till 0,1 BNP.procentav av av

Slutresultatet Feldsteins beräkning sänkning infla-är attav en av
tionstakten från till4 2 i USA skulle leda till årligprocent en
samhällsekonomisk vinst ungefär 1 BNP. eldsteinFprocent av

resultatets känslighet för ändringar iprövar olika antaganden och
finner vinsten varierar mellan 0,7 och 1,6 BNP.att procent av

finns anledningDet försiktig med dra slutsatser frånatt attvara
eldsteinsF kalkyl, eftersom den endast många och finnerär en av

betydligt vinster låg inflation vanligtvisstörre fallet. Viän ärav som
har ändå valt redovisa den utförligt exempel på det gåratt ett attsom

finna stöd för betydande samhällsekonomiska vinsteratt även av
små sänkningar inflationstakten. förutsätterDetta dock ettav
nominalistiskt skattesystem. I princip går det konstruera realtatt ett
skattesystem, endast beskattar kapitalinkomster och kapital-som
vinster vad kompensation förutöver inflationen ochärsom som
därför eliminerar huvuddelen vinsterna sänka inflations-attav av
takten. praktiskaDe svårigheterna med sådana Skatteregler kan dock

mycket förmodligenDet förklaringen tillär ingetstora. attvara
industriland har heltäckande indexering i fråga kapital-en om
inkomstbeskattningen och avskrivningar."det gällernär

2 Feldstein 1996 diskuterar i detalj vilka problemen med real kapitalin-mera en
komstbeskattning är.
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Seignorageeffekter4.5

unionen får växladenblir medlemmarländerDe monetäraavsom
vinsterhos ECBsvalutan ECB.valutor till denin sina gemensamma

bestämsland med andelvarje deltagandekrediteras som aven
med vikt forbefolkningsandelarlands ochrespektive BNP- samma

inträdet haft ungefärländer förebåda. deFör sammasom
relationha ochinflationstakt unionen kommer att sammasom

seignorageinkomstema blipenningmängden och börmellan BNP
grundavsnitt länderl. Deungefär desamma se som,som nu

underutvecklat, har relativtbetalningssystemet är storatt enav
tillhör dock inte denna kategori.penningmängd missgynnas. Sverige

deltagarländema i denemellertid också möjligtDet är att
kan få viss ökning sinaunionen tillsammansmonetära aven

nämligen fåvalutan börseignorageinkomster. Den gemensamma
vad de enskildabetydelse i världsekonominmycket änstörre
transaktioner ochhar i dag for ekonomiskavalutorna sammantagna

unionen. Innehavreservvaluta utanför den monetära av eurosom
öka ochunionen kan därför kommautanför den monetära att ge

Storleken dessa praktisktseignorageinkomster.ECB ärstörre av
omöjlig beräkna eftersom den beror mängdatttaget ena

teknisk utveckling inommycket svårbedömbara faktorer, som
denbetalningssystemet, i vilken utsträckningsamt som gemen-

andra valutor. Kommissionen gjorde ändåvalutan ersätter ettsamma
valutansförsök och beräknade vinsten denatt gemensammaav

internationell transaktions- och reservvaluta såställning som
småningom kommer uppgå till motsvarande 0,045 procentatt av

Sveriges del detta knapptEU-ländemas totala BNP. För motsvarar
miljarder emellertid inte effek-0,8 kronor år. Detta ärper en

omfördelning från andra reservvalutaländer.tivitetsvinst, utan en

Slutsatser4.6

kapitel har behandlat vilka samhällsekonomiska effektivitets-Detta
effekter deltagande i den unionen kan upphovmonetäraettsom ge
till. belysts gäller kostnader för Valutaväxlingaspekter ochDe som
valutakurssäkring, effekter handel, investeringar och på-räntor,
verkan samhälls-konkurrensen den inre marknaden samt

inflationstakt. harekonomiska vinster låg Strävan varit attav en
effekterna.försöka uppfattning storleksordningen Detge en om

möjligt den unionen kan spela roll det gällermonetära närär att en
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resursanvändningen flera andra det gäller ekonomisksätt, närt ex
tillväxt. Utredningens bedömning emellertid kunskapslägetär att
inte tillåter försök till kvantifiering andra effekter dem viänav som
tagit upp.

Slutsatsema kan sammanfattas följer:som

1 Kostnaderna för Valutaväxling och valutakurssäkring kommer
reduceras. den finansiella sektorn kanInomatt resurs-

besparingen för Sveriges del uppgå till 0,1 0,2 procent av-
årligen. förBNP Detta närvarande 1,7 3,4motsvarar -

miljarder kronor. Uppskattningen beror hur många länder
deltar i den unionen. De resursbesparingarmonetärasom som

kan företagi och inom den offentliga sektorn svåragöras är
beräkna torde knappast överstiga besparingarna i denatt men

finansiella sektorn.
Handel2 reala och finansiella investeringar mellansamt
länderna i den unionen påverkas sannolikt mycketmonetära
litet osäkerheten till följd kortvariga växelkurs-attav av
variationer försvinner.

3 Beslut investeringar och sparande fattas fönnodligen iom
huvudsak grundval förväntade långa reala räntorav
nominella minus förväntad inñationstakt. Förväntaderäntor
långa realräntor i Sverige skiljer sig till skillnad från de-
realiserade realräntoma nominalräntoma minus faktisk
inflation enligt olika beräkningar mycket litet från-
motsvarande utländska. inträde iEtt den unionenmonetära
sänker fönnodligen den förväntade realräntenivån något, men
effekten sannolikt liten. dennaPå punkt finns dockär en
betydande osäkerhet.

4 Det möjligt konkurrensen inom den unionenär att monetära
kan förbättras priserna uttrycks i valuta,när samma men
effekten förmodligen inte särskilt kanDäremot riskenär stor.
för protektionistiska återfall hotar den inre marknadensom
minska hastiga förskjutningar konkurrensläget inteom av
längre kan komma till stånd valutakursrörelser.genom

deltagande5 Ett i den unionen kan medföramonetära att
inflationstakten blir lägre Sverige står utanför. Detän ärom
svårt uppskatta vinsterna mindre sänkningatt av en av
inflationstakten. Tidigare beräkningar har effekter.småtytt
Men det möjligt effektivitetsvinstemaär kanatt vara
betydande inflation kombinationi med nominalistisktettom
skattesystem intesom skatteskaloma till infla-anpassar
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tionen skapar snedvridning i resurfördelningen mellanen
konsumtion och investeringar.
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Makroekonomiska störningar5

och penningpolitiken

Två troliga makroekonomiska konsekvenser europeiskav en
Åunion ställs ofta varandra. sidan kan medlem-monetär mot ettena

iskap unionen innebära målet låg inflation får störreatt om
Åtrovärdighet. andra sidan innebär förlusten penningpolitiskav

självständighet minskad stabiliseringspolitisk handlingsfrihet och
därmed risk för svängningar i produktion och syssel-störreen
sättning. Trovärdighetsargumentet behandlas utförligt i kapitel.nästa

koncentreras diskussionenHär värdet självständig penning-av en
politik för kunna motverka olika makroekonomiska störningar.att

innebär kapitlet inriktarDetta sig tänkbara nackdelar medatt en
union. ska fördelarDessa eventuellamonetär vivägas mot som

behandlar i andra kapitel.
Avsnitt diskuterar varför5.1 penningpolitisk självständighet kan

önskvärd och varför deltagande i union medett monetärvara en
oåterkalleligt fasta valutakurser inte förnågot själv-utrymmeger en
ständig penningpolitik. Avsnitt 5.2 beskriver effekterna makro-av
ekonomiska störningar för enskilt land Sverige och hurett som
effekterna skiljer sig beroende växelkursen kan ändras ellerom
inte. Vilka faktorer huruvida olika länder/regioner böravgörsom
bedriva penningpolitik, dvs bilda union,monetären gemensam en
behandlas i avsnitt Diskussionen5.3. belyser såväl frågan om en

union bra för EU eller vilka länder inommonetär är EUsnarare
stabiliseringspolitisk synvinkel- lämpliga medlemmarärsom ur-

frågan deltagande bra för Sverige.ärettsom om
vanligtEtt rörliga valutakurser de kan ledaargument mot är att

till kurssvängningar i sig kan skapa makroekonomiskastora som
obalanser. förDetta fasta valutakurser och unionargument monetär
diskuteras i avsnitt 5.4. avsnitt redovisasI 5.5 slutligen våra
slutsatser de stabiliseringspolitiska aspekterna förlustenom av
penningpolitisk självständighet i union.monetären
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ekonomiPenningpolitik i5.1 öppenen

stabiliseringspolitiskadeför varje diskussionUtgångspunkten av
rörlig eller i varjevalutaunion böraspekterna EUs attvara en -

förutsättning förnödvändigvalutakursfall justerbar är en-
enskilda med-detsjälvständighet. följerpenningpolitisk Härav att

föramöjligheterunion inte har någralemslandet i monetär att enen
konsekvensernavedertagen teori berorpenningpolitik. Enligtegen

grundläggandeanlägger.tidsperspektiv Dessadetta vilket manav
i detta avsnitt.aspekter diskuteras

på lång siktPenningpolitiken

penningpolitikenväxelkurs bestämmerenskilt land med rörligI ett
påverkar i sin priserna påpenningmängden.den inhemska Den tur

valutor nomi-till andra ländersvalutan i förhållandeden inhemska
nominella lönerarbetskraftvalutakurser, priserna pånella samt

prisnivån.och tjänster den allmänna Detpriserna på andra varor
penningmängdensanledningfinns emellertid inte någon att tro att

mellan olikalångsiktig betydelse för relativprisernanivå har någon
priser eller reallönernaförhållandet mellan olikaoch tjänstervaror

prisindex.förhållande till någotnominella lönerna ide mätta
reala variabler, kapa-följer inte heller andra kHärav att soms

lång sikt.bör påverkascitetsutnyttjande och arbetslöshet, En
de realanationalekonomisk analysvanlig utgångspunkt i är att

företagens produk-längre tid bestämsvariablema sedda över av
sin konsumtion.och hushållens värderingartionsmöjligheter av

ekonomin,mängden kronor iRiksbanken fördubblarOm utan att
ialla priser kronorandra förhållanden ändras, börnågra mätta
sikt medpris- och lönenivån stigerfördubblas. allmännaDen

andra valutorvärde i förhållande tillhundra och kronansprocent
och reallönerproduktion, sysselsättning, produktivitethalveras. Men
ekonomiskaförblir förmodade egenskap hos detdesamma. Denna

neutralitet.kallas för principenbrukarsystemet om pengars
ökningEnligt neutralitet leder alltsåtesen en avom pengars

värdeminskning kronan ipenningmängden i Sverige till en av

läroböckerBegreppet förklaras utförligare Patinkin 1992 och i itav ex
makroteori, kapitel där diskuterarBurda Wyplosz 1993. Se ävent ex
risken för bestående. Om så fallet kanuppgångar i arbetslösheten blir äratt
penningpolitiken få långsiktiga konsekvenser för sysselsättningsnivån.
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förhållande till andra valutor, detta har inte några långsiktigamen
effekter på svenska företags konkurrenskraft i förhållande tillt ex
utländska företag. Kronans värdeminskning D-markengentemot

exakt höjningen prisnivån i Sverige jämfört med imotsvaras av av
Tyskland Under i oförändradeövrigt förhållanden speglar alltså
förändringen i växelkursen mellan två länders valutor lång sikt-
vilket i praktiken torde sig fem till tio år skillnaden iröra om -
inflationstakt Detta innebär penningpolitik inriktasatt attsom
den nominella växelkursen ska fast inte samtidigt kan användasvara
för bestämma nationell inflationstakt avviker frånatt en som
omvärldens.

Penningpolitiken på kort sikt

På kort sikt nominella löner och del trögrörliga,är liksomräntoren
nominella priser på många enskilda produkter. Villkoren i löneavtal,
lånekontrakt, prislistor och offerter ligger olika skäl ofta fasta förav

bestämd period framåt. medförDetta penningpolitikensatten
genomslag valutakurser, vissa och den allmänna prisnivånräntor
får kortsiktiga effekter efterfråganpå och utbud på marknaderna för

och tjänster, arbetskraft och kapital. När Riksbanken sänkervaror
sin nominella och ökar penningmängden, faller också destyrränta
korta realräntoma och stimulerar investeringar och konsumtion. De
långa kan däremot inte påverkasräntorna på sätt utansamma
bestäms de finansiella marknadernas förväntningar vilkaav om
korta kommer framtiden.gälla iräntor kortaLägreatt räntorsom
innebär vidare kronkursen faller. leder tillDet svenskaatt att varor
blir billigare i förhållande till andra länders och ökar.att exporten
Hur varaktiga dessa effekter beror hur snabbt löner och priserär
ändras förändringarvid i penningpolitiken. Normalt räknar medman

det minst förår löner och priser sig.att tar På kortett attpar anpassa
sikt inom loppet något eller år kan därför penning-ettav par
politiken ha betydande effekter produktion och sysselsättning.
Därmed blir penningpolitisk självständighet central i stabili-ett
seringspolitiskt perspektiv.

2Detta brukar kallas för köpkraftsparitet.
3Enligt Franke Rose 1995 halveras avvikelser från köpkrañsparitet på ungefär
fyra år.

De förväntade framtida korträntoma beror i sin förväntningar dentur om
framtida penningpolitiken.
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fastaoåterkalleligenmeduniondeltagande i monetärVid ett en
olika länderifinansiella tillgångarkommervalutakurser räntan
andralika itillgångarnaförutsatt ärdensamma, att avse-att vara

kommerRänteskillnaderkreditrisk.ochlikviditetlöptid,enden som
finansielladearbitrageverksamhet påutjämnassnabbt att genom

kapitalskulleSverige,ihögreräntelägetmarknaderna. Om vore
ökadedentill dessSverige,ioch placerasTysklandilånas upp

SverigeiutbudetökadedetTyskland ochkredit iefterfrågan på
ränteskillnaden.eliminerat

ochkronanmellani daggällervilketväxelkursrörligMed en -
uppkomma. Hurränteskillnaderemellertid storaD-marken kan-

iförväntasväxelkursförändringarvilkaberor pådessa är som
påhögreobligation kan änsvenskframtiden. Räntan envaraen

sjunka.förväntasD-markentillförhållandeivärdekronanstysk, om
för-årligTyskland till 5 räntaiplacering procentsEn sammager

tillSverige 8i ränta,placering procentsavkastningväntade som en
under året.med 3fallavärdekronans procentväntasom
penningpolitiken isålundarörlig kan ettvalutakursenlängeSå är

lägrekan haSverige ränta äninhemskadenpåverkaland räntan. en
förväntaskronanpolitiksådanförRiksbanken attomvärlden enom

självständighetenpenningpolitiskaoch vice Deni värdestiga versa.
räntenivå,önskvärdvissbestämmaanvändas tillalltsåkan att en

valutakursförändringardebereddförutsatt är accepteraattatt man
samband mellantumregelmässigtenkeltinnebär. Någotdettasom

kurserdagenseftersomemellertid inte,finnsvalutakursochränta
framtidaochvalutakurserframtidaförväntningarpåberor om

penningpolitik.
lederkorträntor,sänktaSverige, dvspenningpolitik iexpansivEn

omedelbartochvärdepappersvenskaefterfrågan ettminskadtill
förväntningarnaförutsättningunderkronkursen,i attfall om

i Sverigesänkningpâverkas. En räntaninteväxelkurserframtida av
fram-sigvalutamarknaden väntarTyskland kräveriunder den att en

värdepappersvenskaiplaceraresåkronanapprecieringtida attav
Följaktligen måsteräntan.lägreför denkompenserasdetta sätt

kursfallomedelbartsåleda tillräntesänkningsvensk stortetten
igen Meni värdestigasmåningomden så väntaskronan omatt

framtidadenförväntningarändradeleder tillpenningpolitiken om
svårakronkurseneffekterna på attomedelbarablir deväxelkursen

bedöma.

Obstfeld 1994.återfinns i Krugman5 mekanismdennadiskussionbra texEn av
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bestämsHur då valutakursförväntningar ekonomiskI analys
utgår i regel från förväntningarna grundas på allattman numera
tillgänglig information ekonomins funktionssätt och politikensom
utformning. börMan enligt diskussionen penningpolitikensom
långsiktiga effekter sig kronans långsiktigavänta värdeattovan
bestäms hur förhållandet mellan utbud och efterfrågan kronorav
utvecklas i framtiden. rimlig förväntanEn kronan kommerär att att
falla i värde penningpolitiken bli expansiv framöver.väntasom mer
Detta leder till minskad efterfrågan på svenska obligationer ochen
svensk valuta redan i dag och följaktligen till omedelbaren
depreciering kronan.av

faktumDet förväntningar framtida valutakursförändringaratt om
påverkar efterfrågan på valutor och valutakurser redan i dag, innebär

det kortsiktiga penningpolitiska handlingsutrymmetatt påverkas av
den långsiktiga penningpolitiken. Om antal länders centralbankerett
bestämmer sig för hålla valutakursema fasta tidigareatt inomsom-
Bretton Woods-systemet och ERM måste deras ekonomiska-
politik med dettastämma överens mål kortpå såväl lång sikt.som
Ett med "fasta, justerbara" valutakursersystem dock, tillmen ger
skillnad från union, viss begränsadmonetär självständighet fören
penningpolitiken. Eftersom det råder osäkerhet den exaktaom
tidpunkten för och storleken på justeringama, kan penningpolitiska
åtgärder kortsiktigt påverka och valutakursförväntningar,räntor

valutakursemaäven hålls fasta.temporärtom
Sammanfattningsvis medför rörlig valutakurs långsiktigen

penningpolitisk självständighet så till vida det enskilda landet kanatt
bestämma nationell inflationstakt. Denna saknar emellertiden egen
betydelse för kapacitetsutnyttjande och sysselsättning längreöver
perioder. En rörlig eller potentiellt rörlig valutakurs tillåter- -
emellertid den inhemska penningpolitiken spela stabiliserings-att en
politisk roll. Eftersom löner och priser trögrörliga harär penning-
politiken på kort sikt betydande effekter sysselsättning och
produktion. Kapitalets internationella rörlighet innebär dock att
penningpolitiken inte kan bestämma mål för valutakursen och
räntenivån oberoendeär varandra eller kortsiktiga målsom utanav
sammanhang med de långsiktiga strävandenaf

6 Att rånteskillnaden mellan Sverige och omvärlden exakt denmotsvaras av
förväntade valutakursförändringen förutsätter svenska och utländska placerareatt
inte kräver någon riskpremie de placerar i tillgångnär med valutarisk. Denen
empiriska forskningen tyder riskpremier förekommer,att kunskapenmen om
deras storlek och bestämningsfaktorer så liten bortser frånär dem seatt ovan
också avsnitt 4.2.
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makroekonomiskaeffekterochValutapolitik5.2 av

störningar

åtgärderpenningpolitiskavidtavill kunnatillAnledningen att man
ekonomin kanstörningardemotverkaönskan att somär omen

stabiliseramålekonomisk-politisktcentralt attDetdrabbas är ettav.
investeringar,konsumtion,variablermakroekonomiskacentrala som

önskvärdpenningpolitikVilken ärsysselsättningBNP, somosv.
ekonomin.drabbarstörningvilkenemellertid påberor typ somav

störningarolikaEffekter av

1991-1993underlågkonjunkturen utgörsvenskaovanligt djupaDen
självständighet. Låg-penningpolitiskvärdetskolexempelett av

sparandet ochiuppgångdramatisk ettutmärkteskonjunkturen av en
10storleksordningenitotalt procentefterfråganfall ikraftigt av

BNP.
iefterfrågantillförhållandesjönk iSverigeefterfrågan iNär

sänkas ioch tjänstersvenskabehövde prisetomvärlden, varor
skullesysselsättningochproduktionutländskaförhållande till om

Eftersomdepreciering.realkrävdesdetstabiliseraskunna a o enm
inflation måstelåginriktadandra länderpenningpolitiken i var

nominellastånd antingentillkommarelativprisförändringen genom
värde-ellerdeflation,dvsSverige,prissänkningar i engenom

utländskatillförhållandeikronandeprecieringminskning av
inriktning hurpenningpolitikenslägesådantvalutor. I avgörett

till.gåkommeranpassningsprocessen att
behovetminskargåri SverigeaktivitetenNär sompengaravner,

tilltendenserskaparoch tjänster. Dettaanvänds i utbytet varorav
ställetihålladyrtmindredet blirräntesänkningar så attatt pengar

ikronorfall i priset påtillochvärdepapperräntebärandeför ett
växelkursen.deprecieringdvsandra valutor,förhållande till aven

blir denkonstant,valutakursenochvill hållaRiksbankenOm räntan
dåkommersmåningomSåutbudetminskaatttvungen pengar.av

kanskeelleröka långsammareSverige rentioch lönerpriser att av
deflations-sådananledningfinnsdetsjunka. Men atttroatt en

blirarbetslösheti formkostnadernaochblir utdragen att avprocess
höga.

sänkerRiksbankenpolitik räntan.till dennaAlternativet är att
union. Förmed i attvi inte monetärlängemöjligt så ärDetta är en
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demed jämviktförenligSverige skaräntesänkning i varaen
depreciera. priserna påOmmarknaderna måste kronanfinansiella

respektive valuta,oförändrade iprodukterutländskaochsvenska är
produkter blirsvenskakronan tilldeprecieringleder attaven

producenter vinnerutländska och svenskaförhållande tillbilligare i
och valutakursen påRiksbankenmarknadsandelar. Anpassar räntan

Sverige ochefterfrågan ieffekterna minskadlindrasdetta sätt, av
mindresysselsättning blirproduktion ochfallet i än annars.
kronandeprecieringen 1992-93kan såledesMan som ense av

lågkonjunkturen.svenskapenningpolitisk reaktion denlogisk
spekulationefter detskedde visserligenDeprecieringen motatt

fasta växelkursenden setvingade Riksbankenkronan övergeatt
accepteraddag allmänttorde dock ividare kapitel 12. Det vara en

Riksbanken hållitblivit djupareuppfattning krisen hade ännuatt om
minskningen inhemskfasta kronkursen, eftersomfast vid den av

viktigade flesta hade förutsett.efterfrågan blev vad Detstörre än
befogadeförändringar i valutakursen kanbudskapet är att vara ur

framtvingassynvinkel de iblandstabiliseringspolitisk även avom
"marknadema".

förväxelkursförändringar kan behövasexempel hurEtt annat
1990-talet.stabilisera ekonomin Tyskland i början Denäratt av

ekonomin efter återföreningen kundehöjda aktiviteten i den tyska
förenlig fast D-markkurs inflationen tillåtitsha varit med en om

tyska penning-stiga i Tyskland. stred emellertid denDetta mot
prioriteringar. övriga åpolitikens grundläggande I Europa var man

deflation för den nödvändigasin sida inte beredd attatt genom en
tyska produkter skulle komma till stånd.relativprisökningen på

nödvändig.Därför blev appreciering D-marken Ett appre-en av
undercieringstryck på D-marken hade dessutom redan byggts upp

Inflationen då stadigt högre i andra ERM-länder1980-talet. änvar
konkurrenskrafUTyskland, urholkade förras Valuta-i vilket de

framstod således logiska bakgrundkrisema 1992 93 mot avsom-
förhållandena.utvecklingen de fundamentala makroekonomiskaav

nödvändigtvis kortfattade diskussion erfarenheternaDenna av- -
valutakursensi Sverige och Tyskland i början l990-talet visar attav

ibland kommer väl till grundegenskaper "stabilisator" Påsom pass.
och trögrörliga påverkar penning-nominella löner priser ärattav

valutakurs efterfråganpolitiken sina effekter på ochräntagenom
och produktion i den reala delen ekonomin. gäller högOmvänt attav

värdetanpassningsförmåga hos nominella löner och priser minskar

7 diskussionen i avsnitt nedan.Se Rogoff 1991 liksom 12.2Froot

4 16-0893
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penningpolitisk flexibilitet. Sverige blir delOm europeiskav av en
union, kommer störningar sådan inträffade imonetär artav en som

början 1990-talet behöva hanteras förändringarattav genom av
nominella priser och löner i stället för förändringargenom av
valutakursema. kostnader förlustenHur penningpolitiskstora av
självständighet medför beror därför i vilken grad intern
anpassningsförmâga kan kompensera för det förlorade penning-
politiska handlingsutrymmet. fråga behandlas utförligareDenna i
kapitlen och7

.På kort sikt råder alltså inte den tudelning mellan reala och
fenomen enligt neutralitet gällermonetära påtesensom om pengars

lång sikt. Utformningen penning- och valutapolitiken har centralav
betydelse för produktion och sysselsättning. Olika former av
priströgheter valutakursen blir kanal mellan de finansiellagör att en
och reala marknaderna. När det sker störningar på varumarknadema,
utlöses reaktioner finansiellapå de marknaderna kan leda tillsom
stabiliserande valutakursanpassningar.

denMen kanal mellan varumarknadema och de finansiella
marknaderna växelkursen inte enbart godo. Om detutgör ärsom av
inträffar störning de finansiella marknaderna, kommeren en
rörlig valutakurs sprida denna till den reala ekonomin. Såatt t ex
kan förändringar i efterfrågan på svenska eller obligationerpengar
leda till förändringar i kronkursen verkar destabiliserande påsom

produktionvår och sysselsättning. Om efterfrågan på ökar ipengar
Sverige, tenderar det höja räntenivån och appreciera kronan. Detatt

svenska relativt dyrare.gör Följden blir minskandesettvaror
produktion och sysselsättning. det skerNär sådan störning deen
finansiella marknaderna, det bra penningpolitikenär stängerom av
valutakurskanalen blir fallet i union såmonetär attsom en- -
effekterna inte sprids till den reala sektorn. Om målet är att sta-
bilisera svängningarna i produktion och sysselsättning, alltsåär en
rörlig valutakurs föredra vid k reala störningar, dvs störningaratt s

marknaderna för och tjänster, medan fast valutakurs ellervaror en
valuta föredra vid störningar på de finansiellaär attgemensam

marknaderna. Huruvida det i allmänhet bättre valutakursenär ärom
fast eller rörlig integår teoretiska grunder. beroravgöra Detatt
på vilka störningar betydelse.är störstsom av
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störningarFörekomsten av

penningpolitiken beror enligtflexibilitet iVärdet resonemangenav
vanligare ochekonomi för.vilka störningar Juutsättsenovan

desto mindrestömingama de finansiella marknadernapå är,större
valutakurs och penningpolitisk själv-önskvärt det med rörligär

ligger bakom föränd-ständighet. grundläggande störningarDe som
inflation och valutakurser många gångerringar i sysselsättning, är

makroekonomiska utvecklingenobservera direkt och densvåra att
fiera olika Därför vi inte med säkerhetkan ofta tolkas sätt. vet om

störningar vanligare finansiella.reala är än
mycket empiriskUnder det decenniet har det bedrivitssenaste

orsaker. har dåforskning kring konjunkturfluktuationers Man
neutralitet definieratvanligtvis i linje med tesen om pengars- -

finansiella störningar sådana har långsiktiga effekter enbartsom som
allmännanominella variabler t penningmängden och denpå ex

prisnivån. Flera studier pekar finansiella störningar i all-på att
mänhet inte särskilt betydelsefulla för svängningar i produk-är

inflationentionen däremot förmen
Likväl Förekommer finansiellasåväl reala störningar isom

ekonomin. Därför skulle i princip fast växelkurs kunna atten vara
föredra i vissa lägen och rörlig i andra. kanDetta etten ses som

för styrd växelkurs k "managed f1oat", dvs.förenargument atten s
den penningpolitiska självständigheten ska användas till låtaatt

olikaväxelkursen på beroende vilken störning detsätt ärreagera
fråga om.

kan rikta två invändningar de förtsMan mot resonemang som
första möjligheterna stabilisera kortsiktigaDen är att attovan.

fluktuationer i sysselsättning och produktion begränsade i prak-är
finjusteringtiken. Sådan politiken försvåras de storaav av

problemen med förutsäga den makroekonomiska utvecklingenatt
och det tid fatta beslut. Vidare det tid för politikenatt tar att tarav

verka och doseringen osäker. Penningpolitiken kan därföräratt
användas förendast motverka makroekonomiska störningar.att stora

Värdet stå utanför union skulle i så fall inte liggamonetärattav en
mycket frihetenså i små förändringar politiken på kortgöraatt av

sikt i den försäkring negativa förlopputan mot extremtmer som
erbjuder.självständigheten Vilka störningar normalt drabbarsom

x Svenska studier redovisas i underlagsrapporten Jansson1996.av
9 frågan medlemskap i denAtt unionen ska försäkrings-monetära ettom sessom
problem understryks underlagsrapporteni Mélitz 1996.av
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ekonomin blir därmed mindre viktigt, eftersom försäkringen har sitt
värde främst i samband med onormala störningar.

andraDen invändningen deärmot attresonemangen ovan
konkreta exempel störningar brukar användas förstora attsom
exemplifiera behovet rörlig valutakurs ofta förknippadeärav en
med den ekonomiska politiken. bidrogSå de devalver-t storaex

iingama Sverige 1981/82 och otillräckigt restriktivsenare en
finanspolitik till den kraftiga överhettningen under andra hälften av
l980-talet.° skulleMan kunna hävda deltagande i denettatt

bör minska risken för penning- och finans-monetära attunonen
politiken ska sådana störningar och behovetattgenerera av
penningpolitisk självständighet därmed automatiskt blir mindre.
Samtidigt kan peka andra störningar ocksåtyperman av som
förorsakatsav den ekonomiska politiken förmodligen ärmen som
helt oberoende valutasystemet. Dit hör efterfrågeeffektemaav av
systemreformer 1985 års kreditavreglering som ocksåsom
medverkade till det 1980-talets överhettning och 1991 årssena
skattereform bidrogsom till efterfrågefallet blev1991-92 såatt
kraftigt."

Sammanfattningsvis blir vår slutsats det finnsatt ett stort
stabiliseringspolitiskt värde i penningpolitisk självständighet som

det möjligtgör och växelkursförändringar kom-ränte-att genom
för bristfällig anpassning nominella priser och löner närpensera av

ekonomin för reala störningar.utsätts Sådana uppkommer frånstora
tid till Vår bedömning därför förlusten penning-är attannan. av
politisk självständighet betydande kostnad för svensktutgör etten
deltagande i den unionen.monetära

5.3 lämpligaHur valutaområden utser

Diskussionen har principiellt plan behandlat för- ochettovan
nackdelar med penningpolitisk självständighet för enskilt land.ett
Vid helhetsbedömning den unionen och svensktmonetära etten av
deltagande gäller det exakt värdering de stabili-göraatt en mer av
seringspolitiska konsekvenserna just EU-ländema ellerattav en
mindre dem övergår till valuta. Detta avsnittgrupp av en gemensam
behandlar såväl ekonomisk-teoretiska empiriska aspekter påsom
detta.

° 1991.Se Jonungt ex
" SeAgell, Englund Södersten1995.
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valutaområdenför optimalaTeorin

Diskussionen huruvida delEU eller EU lämpligtutgör ettom en av
valutaområde grundas ofta på teorin k optimala valuta-om s
områden. formulerades for första gången i inflytelserikDen en
artikel den kanadensiske ekonomen Robert MundellA. togav som

frågan vilka villkor två eller flera länder böravgörupp om som om
valuta.ha Teorin optimala valutaområden spelaren gemensam om

betydelsefullså roll i debatten den unionen detmonetära atten om
motiverat detaljerad genomgång Mundellsär göraatt en av reso-

nemang.
Mundell presenterade det allmänt accepterade förargument

penningpolitisk självständighet diskuterats vissasom ovan: om
reala störningar inte kan med valutakursförändringar, kanmötas
kostnaderna i fomi arbetslöshet och/eller inflation bli höga. Menav
Mundells huvudbudskap Allanärmast stör-ett motargument.var
ningar kan inte motverkas justeringar nationella valuta-genom av
kurser. delEn störningar för vissa regioner ellerär gemensamma
branscher i olika länder. Om det inträffar någon störning på dent ex
internationella marknaden for skogsprodukter, drabbar detta kanske
de nordligaste regionerna i Skandinavien och Nordamerika på ett
likartat och leder till obalanser inom, och inte bara mellan,sätt
länder. Om valutakursförändringar behövs förargumentet att att

störningar ska på allvar, innebär det logiskt enligtmöta tas sett
Mundell, olika regioner inom land också bör ha olika valutor.att ett
Med region här område vilket rörligheteninomettavses av pro-
duktionsfaktorema arbete och kapital hög. Rörlighetenär antas
däremot låg mellan regioner. Mundell direkt frågantogvara upp om
huruvida den europeiska marknaden uppvisade, ellergemensamma
kunde förväntas uppvisa, så hög intern faktorrörlighet denatten pass

optimalt valutaområde. sålundaDetta tvistefrågautgör ett var en
redan börjani 1960-talet.av

Mundell menade vi teoretiska grunder inte kan hävda deatt att
optimala valutaområdena i världsekonomin antalutgörs ett stortav
små regioner. framfördeHan flera balkaniseringargument mot en

det internationella det förstaFör skulle denmonetära systemet.av
effektivitet i betalningssystemet skapas rollsom genom pengars som
resursbesparande bytesmedel minska antalet valutaområden blevom

detFör andra skulle enskilda spekulanter kunna hastort. ett stort
inflytande valutakurser mellan små valutaområden. det tredjeFör

Z Mundell 1961.
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lönestelhet intenominellantagandetgrundläggandekunde det om
valutaområdena.storleken pågiltighet oberoendeförväntas äga av

kraftigt påverkasköpkraft i landarbetstagarnasOm ett av
konsumtionendelvalutakursfluktuationer därför att storen av

nominallönematroligtimporterade detvarorbestår är attav
utrikeshandelsberoendeförtill dessa. talar småDetta attanpassas

i förhållande tillföredra fast valutakursekonomier kommer att en
handelspartners. för deMundell betonade ocksåsina gränsernaatt

sammanfaller med nationsgräns-existerar oftastvalutaomrâden som
penning-sinland sannolikt inte kommeroch attettatt ge uppema

i olika valuta-och mindre dela sigpolitiska självständighet än
respektive desinte-inte den politiska integrationenområden såvida

gått mycket långt.grationen
tycksoptimala valutaomrâdenSlutsatsema från teorin varaom

någotflera länder optimalt valutaområdetvå eller utgör ettatt om
villkor uppfyllt:följande ärav

symmetriska störningar.Länderna drabbas av gemensamma-
relativpriset mellan destörningar inte leder tillOm att varor som

behöver ändras,länderna producerar den reala växelkursen
förändringar i valutakursen "stabili-bortfaller behovet av som

omläggningStömingama kan i ställetsator". mötas en avgenom
penningpolitiken. Så kan expansivden t en mergemensamma ex

deprecieringpenningpolitik leda till såväl lägre räntor avsom en
valutans växelkurs vid recessionsstömingden gemensamma en

drabbar hela valutaområdet. bör dockMan ävennotera attsom
för flera länderstörningar är t ex ensom gemensamma -

efterfrågan skogsprodukter kan haoljeprishöjning eller ökad -
konkurrenskraft, beroendeolika efekter olika länders på

ekonomiemas struktur graden oljeberoende,skillnader i av
sysselsättningskogsindustrins andel produktion och osv.av

länderna Existerandepolitiska mellanDen integrationen är stor.-
regioner harvalutaomrâden dvs nationer tycks bestå av som

riskenstabiliseringspolitiska mål. minskarDettagemensamma
utformasför politiken i del valutaunionen ska påatt etten av

förändringarsådant den leder till behovsätt att storaav av
integration kan ocksårelativprisema. långtgående politiskEn

det möjligt bygga transfereringssystem mellangöra att upp
länderna så inkomstöverföringar mellan dessa kan verkaatt
stabiliserande vid landspecijika asymmetriska störningar.

3 har också framförts Ronald McKinnon 1963.Liknande argument av
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Ävennominella löne- ochDen prisrörligheten hög.är stör-- om
ningar leder till behov relativprisförändringar, kan valuta-av
kursförändringar överflödiga den nominellavara om anpass-
ningsförmågan i länderna Vid recession iär stor. t ettex en
enskilt land, kan detta förbättra sitt relativa kostnadsläge och
sänka sina priser förhållandei till omvärlden nominallönemaom
relativt sänks t lägre nominallönestegringarsett änex genom
utomlands.
Handeln mellan länderna och produktionsfaktorernas rörlighet-

ländernaOm så integreradeär de enhetligstor. är utgöratt en
region i ekonomisk mening, fördelarnaär ett gemensamtav
betalningsmedel behovet anpassning via valuta-större än av
kursjusteringar. omfattandeJu handelsutbytet destoär,mer
mindre relativprisförändringar krävs fönnodligen för tillrättaatt
makroekonomiska obalanser mellan länderna och desto lättare
blir det därför åstadkomma dessa förändringaratt genom av
enbart nominella priser och löner. Om recession leder tillen som
arbetslöshet i land kan med arbetskraftsutvandring tillett mötas
det andra landet, underlättas också anpassningen. På motsvarande

kan överhettningsätt med brist på arbetskraft i landetten
motverkas invandring.genom

principI skulle det räcka med dessa villkor uppfyllt. Deatt ett ärav
alltså tillräckliga och förär sig. I praktiken kommer dockvart ett

sannolikt inget enskilt villkor uppfyllt i tillräckligt hög grad.att vara
Man måste därför dem ställningväga tillnär tarsamman man om en

länder bör bilda valutaunion. Villkoren förmodligen inteärgrupp en
heller oberoende varandra: sannolikheten för tvâ länderattav som

ekonomiskt och/eller politisktär väl integrerade ska drabbas av
likartade störningar är stor.

Ovanstående lista kan kompletteras med inteett argument som
fanns med i Mundells ursprungliga analys brukarmen som numera
inkluderas. regionerI där produktionen spridd på många olika,är

jämstora branscher, dvs där produktionen starkt diversifierad,ärmen
kan stömingama i ekonomin förmodligen i utsträckningstörre
hanteras pris- och valutakursjusteringar i mindreutan välän
diversifierade regioner. Med diversiñerad struktur kanen man
nämligen sig tendenser till produktionsminskningarvänta i vissaatt
sektorer motverkas ökningar i andra sektorer, så effektenattav
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diversifieradebegränsad. starktblir Tvåhelhetekonomin som
valutaområde.optimaltdärför kunnaekonomier skulle utgöra ett

forskningEmpirisk

optimalateorin förtillämpbarhetenproblem begränsarTvå av
detunion. FörEU-ländemas planervalutområden monetärom en

börlika stömingamavägledning hurteorin ingenförsta vara,omger
förbörlöner och priserflexibla nominellahur att en gruppvara osv

valutaomrâde. För detoptimaltländer ska kunna utgöra ettanses
empiriskasådantteorin preciserats påandra har inte sätt attett

entydigtpåovanstående kriterier kanundersökningar göras ettav
operationella. radsärskilt Enalltså inteKriterierna ärsätt. ovan

verklig-hur välanförts "test" påförhållanden harempiriska som
mellan teori ochkopplingenteorins villkor,medheten stämmer men

har oftastempiriska studiernamellan de olikaempiri liksom --
vad visammanfattamindre ska vi försökavarit Icke desto trorsvag.

valutaområde.optimaltEU ettveta om somoss

integrationpolitiskframtida gradenPolitisk Denintegration. av
förverkligasEMU-planema seEU-ländema beror på hurmellan

varitinom har knappasthittillsvarande samarbetet EUkapitel 9. Det
valutaomrâde ioptimaltlångtgående kan talaså att ettman om

samordning kan dockfmanspolitiskekonomisk mening. Graden av
valutaunionen. Visstdeltar imellan de länderökaväntas som

konsekvens denautomatisksamordningsbehov kan uppstå avsom en
behovet kanpenningpolitiken kapitel 7,se mengemensamma

negativa stabili-önskan motverka dedrivas framockså attav en
samordning. Exister-effekterna penningpolitiskseringspolitiska av

ñnanspolitiskhög gradvalutaområden utmärksande avav en
undantagslösteftersom derassamordning, nästangränser samman-

ocksånationer skernationsgränser. existerandefaller med Inom
goda kon-från regioner medbetydande inkomstomfördelningar

eftersom såväl skatte-till regioner med dåliga sådana,junkturer
enskild region i hög gradtransfereringsutgiñer ibetalningar ensom

mellanstatligafinns goda skäl decykliska. Detär att anta att
kommerinom europeisk uniontransfereringama monetär att varaen

mindre mellan i USA. Dettamycket små, ärän ettt staternaex

4 ifrågasätts iframfördes ursprungligen Kenen 1969Argumentet menav
Frankel Rose 1996.underlagsrapporten av
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för EU kommer mindre lämpligtargument att att vara som
USA.valutaområde än

Rörlighet produktionsfaktorer och Arbetskraftensi rörlighetpriser.
mellan EU-ländema låg. De nominella pris- och lönestelhetemaär

i allmänhet betydande. Dessa förhållandenär talar hela EUmot att
eller mindre EU-länder skulle optimaltettens en grupp av vara
valutaområde. frågorDessa behandlas utförligare i avsnitt 8.5.

Produktionsstrukturer. Sannolikheten för två länder ska drabbasatt
likartade störningar borde beroende hur lika derasav vara av

produktionsstrukturer Mått på graden likhet mellan ekonominsav
struktur i olika länder talar för Sverige uppvisar betydandeatt
likheter med del potentiella deltagare i europeisk monetären en
union. likhetenMen med dessa länder knappastär medstörre än
utanförstående länder, USA.tsom ex

Produktionsstrukturema i förefallerEuropa diversi-vara mer
fierade i USA, det finns också skillnaderän mellan länderna.men
Strukturema i Tyskland och Frankrike enligt vissa måttär mer
diversifrerade i Sverige, Norge, Portugal ochän Grekland. Som ovan
framhölls har diversifrering för ländersetts ett argument ärattsom
mindre känsliga för störningar och de då skulle kunna bildaatt en
valutaunion produktionensäven sammansättning skiljer sig åt.om
Det emellertid mycket svårt draär några bestämda slutsatseratt om
vilka länder skulle kunna tänkas lämpliga valutaområdenutgörasom
utifrån analys produktionsstrukturema i olika EU-länder.en av

Generellt har det varit svårt påvisa likheter i produk-att att
tionstrukturer hög grad synkroniseringmotsvaras av en av av
konjunkturrörelsema se nedan. En möjlig tolkning detta är attav
förskjutningar i efterfrågan från vissa till andra ellervarutyper
produktivitetsförändringar bara drabbar vissa sektorer inte ärsom
någon viktig källa till Iandspecifika asymmetriska störningar, utan

dessa framför allt beror på katt aggregerade störningars som
drabbar hela ekonomier som allmän uppgång sparandet elleren av
allmänna lönestegeringar produktivitetstillväxten.utöver

5 undcrlagsrapportenI Mélitz 1996 hävdas den lägre graden "ñskalattav av
federalism" i Europa kompenseras den oñbntliga sektorn i EU-att är störreav
ländema i USA och budgetunderskottän i utsträckning kan fungeraatt större som
"automatiska stabilisatorer". Maastrichtfördraget lägger dock restriktioner den
stabiliseringspolitiska roll finanspolitiken kan spela. Den stabilitetspaktsom som
planeras kan innebära ytterligare begränsningar se vidare avsnitt 7.2.
"i Assarsson Olsson 1993, Alexius 1994, Hansson 8:.Sjöholm 1996.
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vilkenistudier gjortsantalharPå årStörningar. ett stort avsenare
Iblandlikartade störningar.förEU-ländemaomfattning utsätts

gradenenkeltheltdettaundersöker mätaatt avgenomman
industri-ellervariablermakroekonomiska BNPisamvariation som

självaresultat delsemellertidSamvariationenproduktion. är ett av
stömingamavilkamekanismerdels destörningama, genomav

hörmekanismerTill sådanainhemska ekonomiema.påverkar de
rörlig-produktionsstrukturer,har berört:förhållanden redansom

utformningpolitikensproduktionsfaktorer,priser ochheten hos osv.
ofta intestörningama,underliggandeurskilja de ärFör att som

ekonometriskakanvända sigobserverbara, måstedirekt av sman
grunderteoretiskapådels vadmodeller. baserasDessa trorman

denhistoriska dataekonomin, delsbeskrivninggod överär aven
delar densammaTekniken iutvecklingen. närtidigare är stora som

framtidaför denmodellbaseradeförsöker göra prognoserman
utvecklingen.makroekonomiska

utredning har Per Janssonunderlagsrapport till dennasinI a
i elvaiårliga fluktuationema BNPhur andel deuppskattat stor av

symmetriskahänföras tillEU-länder kan gemensammasom
stömingar.asymmetriskarespektive till landspeciñkastörningar
länderna harBland de elvai tabell nedan.Resultatet redovisas 5.1

betydelse förstörningarenligt denna studie störstgemensamma
land-där i stället debetydelse för Finland,Frankrike och minst

också förgällerdominerar.specifika stömingama Det senare
och Danmark.Storbritannienför Irland,Sverige ävenmen

komponentenförvånande deninte så ärDet är att gemensamma
fördessa länder stårFrankrike och Tyskland, eftersomi storstor en

undersökta EU-i de elvaproduktionendel den gemensammaav
betydelsefullsåländema. den komponentenAtt ärgemensamma

ÖsterrikeNederländerna ochBelgien,i de små ekonomiema äräven
anmärkningsvärt.mer

1996.Jansson
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Tabell 5.1: Olika störningars relativa bidrag till BNP-lluktuationerna
procentuell andel "total störning"av

Symmetrisk komponent Asymmetrisk komponent

Belgien 74,8 25,2
Danmark 26,5 73,5
Finland 6,5 93,5
Frankrike 76,3 23

Irland 6,9 93, l
Luxemburg 55,4 44,6
Nederländerna 69,8 30,2
Storbritannien 12,3 87,7

Sverige 18,9 8l,l
Tyskland 73,4 26,6
Österrike 70,2 29,8

Källa: Jansson1996.

I tabell redovisas5.2 sambandet mellan stömingama i tillverk-
ningsindustrin i olika länder. Stömingamas samvariation mellan två
länder här med hjälp den k korrelationskoeficienten.mäts av s
Denna kan variera mellan och +1. Ett värde betyder perfekt+1
samvariation, medan värdet innebär produktionshöjandeatt
störningar i land alltid störningarett minskarmotsvaras av som
produktionen i det andra land jämför med. Tabellen ärsom man
hämtad från John Hasslers underlagsrapport.

" Hassler1996. i.
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tillverkningsindustrinstörningar imellanSamband5.2:Tabell

tillverkningsindustrinistörningarmedKorrelationLand:
Tyskland USAFrankrike

0,050,320,47Belgien
0,07-0,090,36Finland
0,1 l0,34lFrankrike

-0,020,010,58Italien

0,090,470,68Nederländerna
0,290,290,49Norge
0,210,380,51Spanien
0,380,30,38 7Storbritannien

0,2 l0,250,28Sverige
0,20l0,34Tyskland

l0,200,1 lUSA
Österrike l 60,380,45

Hassler 1996.Källa:

korrelationskoeffi-parvisasamtligaredovisasHasslersI rapport
överskådlig-vi har förstuderas,för EU-ländercienter de mensom

medkorrelationrespektive landsredovisaskull valt endasthetens att
förkandidaternade "hetaste"TysklandFrankrike och ärsom-

Viunionen USA.medlemskap i den stör-attmonetära samt ser-
samvarieraröverlagi EU-ländematillverkningsindustrinningarna i

Tyskland i USA.och/ellerFrankrikemed industrin istarkare än
hellerinteStorbritannien ochintegäller dock ärDetta mönster

starkareuppvisarEU-länderfall. Allatydligt i Sverigessärskilt
iFluktuationemaTyskland.Frankrike medkorrelation med än

studieenligt dennaoch Italien hartillverkningsindustrin i Finland
Tyskland.fluktuationema isamband alls medinget

förvånandestörningar fögaoch jämföraOlika mätasätt att ger
studierfrån olikaresultatenavseenden dockresultat. någraolika I är

Österrikesamstämmiga. Nederländerna ochFrankrike,relativt I
tluktuationemamakroekonomiskadel derelativthärrör stor aven

landspecifikaBetydelsenstörningar.från stör-avgemensamma
Italien, Grekland,i Finland,i Sverige, liksomningar är större

9 allaoch Pissarides1996Mélitz 1996Hassler1996, 1996,Se Jansson som
Url 1996.till denna utredningunderlagsrapporter samtutgör
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Danmark,Belgien,andra länder,Portugal och FörNorge. som
Tyskland,välmärkSpanien ochStorbritannien, ärIrland, --

entydiga.mindreresultaten
såledesskullediskuteratsstudierstatistiskaUtifrån de mansom

ochNederländernaFrankrike,slutsatsendrabenägen attattvara
Österrike Eventuelltvalutaområde.lämpligtskulle kunna utgöra ett

till dennaräknasoch LuxemburgTyskland, Belgienkan även
stömingama isjälvklart, eftersomlikadetta intekämgrupp, ärmen

förstai demyckettycks ha likadessa länder inte tregemensamt som
enligt dessaItalienFinland ochSverigeländerna. Att ävenmen --
union tyckslämpliga deltagare imindrestudier monetärär ännu en

dessa slutsatserkonstateraintressantdock klart. Det är att attvara
utsträckningihistoriska stömingsmönstrenfrån studier de storav

förväntningarvalutamarknademasmedtycks överensstämma om
ränteskillnademai valutaunionen:kommer ingåvilka länder attsom

därminst för de länderTyskland stör-ärgentemot gemensamma
tolkasskulle kunnabetydelse.ningar tycks Dettastörst somvara av

framtida växelkursemadefinns starka förväntningardet attatt om
låsas.ska

anlägger i dettastabiliseringspolitiska perspektivDet som
lämpligtskullealltså tala helakapitel tycks EU utgöra ettmot att

svenskt medlemskap i denvalutaområde och monetäramot ett
emellertidviktig invändning dessa slutsatserunionen. En är attmot

makro-sambandet mellanalltför naivde bygger på en syn
Enligt dennaekonomisk politik.ekonomiska störningar och syn

stabiliserings-och deekonomin vissa störningardrabbas yttreav
dessa.för motverkaanvänds konsekventpolitiska instrumenten att

ekonomiskatyder dendet finns också mycketMen attsom
penningpolitiksjälvständigi sig kan skapa störningar. Enpolitiken

stabiliserande. exempelalltidbehöver därför inte Ett somvara
devalveringama, särskilt detidigare svenskabrukar anföras deär

uppfattning de blevvanlig1981-82. Detägde är attensom rum
kraftiga överhettningen underdärför bidrog till denalltför ochstora

hälft." utesluta den lågakan inteMan1980-talets attsenare
och andramellan störningar i Sverigesamvariation uppmättssom

ha justrefererats till viss del kan berotti de studierEU-länder som
avvikande penningpolitik.föra från omvärldenvi kunnatatt en

z° 1996. relevantarespektive underlagsrapporten De Grauwe DeSekapitel ll av
efter dvs den "del"i sammanhanget k implicita terminsräntor 1999,ärräntorna avs

gäller denna period.de i gällande långadag räntorna som
z Se i Jonung 1991.uppsatsemat ex
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unionendeltagande i deninnebärfallet, monetäraOm så attär ett
försvinner.asymmetriska chockerlandspecifikatilldenna orsak

samvariationentillautomatisk tendensdet finnasDärmed bör atten
deltagarländer ökar ioch övrigamellan Sverigei störningar en

föras angåendeargumentation kanliknandeunion. Enmonetär
stömingskälla ochvarit viktigdenfinanspolitiken tror att enom man

deltagande iminskar vidstörningarför sådanariskerna ettatt
valutaunionen.

iantagandet stömingamabyggerInvändningama attovan
regim, dvs påvalutapolitiskoberoende valetekonomin inte är avav
valutaområdeoptimaltvadförhållandende äravgör ettatt somsom

utredningtill dennaunderlagsrapportförändras tiden.kan Iöver en
ochJeffrey Frankelamerikanska ekonomemaskrivits desom av

fallet.till varför så kanframhålls skälAndrew Rose ett annat vara
varandra,länder handlar medhävdar tvåFrankel och Rose att mer

makroekonomiska fluk-derassynkroniserade tycksdesto mer
för närvarande inteSverigebli. innebärtuationer Detta ävenatt om

eventuellt ökad handelvalutaunionen, kanlämplig deltagare iär en
Sverigetiden innebäraoch övriga medmellan Sverige Europa att

i valutaunionendeltagare. deltagandeblir allt passande Etten mer
det leder tillanpassningenskulle i sig självt kunna skynda på om

till ökad handeli sin lederminskad valutaosäkerhet, detta turom
handelnden ökandemellan medlemsländerna, och stör-görom

synkroniserade.ländernas ekonomierningama i de olika mer
det sista villkoret kanFrankel och tyderUppsatsen Rose attav

störningar ochskiljer mellanuppfyllt, de inteävenvara om
första mikro-stödet för de tvåöverföringsmekanismer. Men

svagt. ocksårelativt kanekonomiska villkoren tycks Manvara
Sydostasien ochfaktorer, utvecklingen ipeka på andraatt som

Östeuropa, de nuvarande EU-ländematalar för handeln mellanatt
komma minska i relativ betydelse.kan att

bedömningen de stabiliserings-Sammanfattningsvis vigör att
EU-länder ingå ilåta samtligapolitiska kostnaderna att enav

specifikaeftersom störningarunion kan ärmonetär stora, somvara
i betydandemindre länder förekommerför land ellerett en grupp av

kämgruppomfattning. del talar dock för det finns litenEn att en av
för stabiliseringspolitiskaEU-länder tillräckligt lika deär attsom

union ska ganskainvändningama ingå i monetärmot att en vara

22 kapitelSe
23Frankel Rose 1996.
24 Vredinkapitel och underlagsrapporten Friberg 1996.Se 4 av
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Sverige, i likhet medtyder emellertid påDet mesta attsvaga.
inte tillhör dennaFinland, grupp.

Är rörliga valutakurser destabiliserande5.4

förändringaravsnitt diskuterade hur i växelkurser kan bidraI 5.2
till stabilisera produktion, sysselsättning och prisnivå. Ettatt
traditionellt rörliga växelkurser de kan verkaärmot attargument
destabiliserande stabiliserande makroekonomin. Dettaänsnarare

rörliga växelkurser föroch unionär monetärett argument mot en
med valuta.gemensam

Kortsiktig växelkursvariabilitet

finns grundläggandeDet några fakta centrala vidärsom en
växelkursrörelser.diskussion första observationEn är attom

förändringar i växelkurser mycket svåra förutsäga. Oftaär äratt
dagens valutakurs den bästa för valutakursen framtiden.iprognosen

behöver emellertidDetta inte något tecken attvara
växelkursrörelsema omotiverade eller irrationella. Växelkursenär

tillgångsprisk förändringar speglar nyheterär ett s vars om
makroekonomiska förhållanden ändrade förväntningaroch om
framtida ekonomisk politik. därför knappast förvånandeDet är att

del växelkursförändringama oförutsägbara.ärstoren av
observation gällerEn sambandet mellan ränteskillnaderannan

växelkursförändringar.och Enligt ekonomisk teori borde ränte-
skillnader mellan tillgångar i olika valutor hjälpa till förutsägaatt
växelkursförändringar. Orsaken ränteskillnader kanär att ses som
kompensation för förväntade växelkursförändringar. högEn ränta
borde därför tecken valuta kommer deprecieraett att attvara en
och vice Teorin någorlunda väl jämför olikastämmer närversa. man
länder länder med hög inflation har i regel höga nominella räntor-
och deprecierande valutor den stämmer sämre närmen man-
studerar utvecklingen tiden för enskilda valutakurser. Detta kanöver
tolkas tecken på systematiska prognosfel. Alternativa tolkningarsom

emellertid också möjliga. Så kan hög i land medär räntat ettex en

Översikter25 den empiriska och forskningenteoretiska växelkurser finnsöver om
i Franke Rose l995,l996, RogoffFroot 1995, Isard 1995, Lewis 1995
och Taylor 1995. Se också läroboken ObstfeldKrugman 1994.av
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trovärdighet för landetsbristandeteckenstabil växelkurs ettvara
penningpolitik.

imycketvalutakurser uppvisar vidareRörliga variationerstora
fundamentala variableriförhållande till fluktuationema som

visat sighar ocksåpenningmängd och prisnivå.produktion, Det
hjälpi växelkurser medförklara kortsiktiga variationersvårt att av

variabler. Efter-makroekonomiskavariationer i andrasamtidiga
mellanvarierar relativprisemanominella priser trögrörliga,ärsom

nominellade valuta-länder de reala växelkursemaolika närmer
ekonomiska storheter,fasta. Andrakurserna rörliga deän när ärär

efterkrigstiden däremotpenningmängd tycks underBNP, etcsom
växelkurssystemungefär fluktuationer oberoendeuppvisa avsamma

kapitelse 3.
skilja mellan kortsiktigasammanhang det lämpligtdettaI är att

från dag till dag och deväxelkursrörelser förekommer mersom
förekommer några års sikt. Somlångvariga svängningar som

kortsiktiga valutakursrörelser medföradiskuterades i kapitel kan4
makroekonomiskeffektivitetsförluster, de har förmodligen litenmen

synpunkt debetydelse. väsentliga makroekonomiskMera ärur
och reala växelkurser kan ha flera årsvariationer i nominella som

exempelvaraktighet och ibland varit mycket Ett ärstora.som
i dollarkursen första hälften 1980-talet och dessuppgången under av

denedgång under andra hälften. exempelEtt ärannat stora
den flytasvängningarna i kronans värde sedan började 1992.

Långvariga växelkurssvängningar

och långvariga svängningar iligger till handsDet nära att storase
irrationellnominella och reala växelkurser tecken påsom

spekulation. svängningar i växelkursema emellertid inteStora utgör
fundamentalanågot bevis på växelkursrörelser inte bestämsatt av

makroekonomiska förhållanden. anledning diskuteradesEn är, som
i avsnitt valutakursen inte bara beror de makro-5.1, att

brukar oña benämnas pesoproblemet. Benämningen kommer frånDetta att
fick leva medMexiko hade fast växelkurs dollarn under lång tid ändåmot men

i USA, därför placeramakrävde kompensation för riskenhögre räntor än att att man
förr skulle Motsvarande problem kan förekommaeller komma devalveraattsenare

inriktad på låg inflation riskerarvid rörlig växelkurs penningpolitik attom en
inflation.politik leder till högreersättasav en som

27 igår det förklara långsiktiga valutakursförändringarDäremot termeratt av
fundamentala variabler penningmängd etc.som
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förväntningarockså bestämsförhållanden i dag,ekonomiska utan av
lågt värdeförväntas havalutakursen. kronanframtida Omden ettom

depreciering skerkronor ochminskar efterfrågan påi framtiden, en
baserasRimliga förväntningardärför omedelbart. prognoser om

förväntningar denkronor ochefterfrågan och utbudframtida om
central roll. Fluktuationerpenningpolitiken spelar därförframtida en

och berättigad osäkerhetkan därför avspeglai valutakurser stor om
tid värderaspenningpolitiken. valuta underframtida Attden enen

period betydandeplacerama under dennalågt kan bero på att ser en
riktning.ska i expansiv Attpenningpolitiken läggasrisk att om

innebära desig felaktiga behöver inteförväntningarna visar att
grund.saknat

valutakursenteoretiskt förklaraVidare kan äverreagerarattman
med priserförändringar i penningpolitiken. harvid Detta göraatt att

omedelbartlångsamt medan växelkursenoch löner förändras relativt
centralbanken vill dämpatill förutsättningar.sig Omnyaanpassar

kan den detta höja sina Dettainflationen styrräntor.göra attgenom
i ekonomin. Följdentill allmän höjning de kortaleder räntornaen av

innebärblir appreciering valutans nominella växelkurs. Dettaen av
d inhemskt producerade blirockså real appreciering, att varorv sen

tid innanförhållande till utländska, eftersom detdyrare i tar
väl detta sker ochinhemska löner och priser påverkas. När

Helainflationtakten därför sjunker, kan åter sänkas. denstyrräntoma
korta sjunker då och växelkursen deprecierar delvisräntenivån

frågan tillfällig övervärdering dentillbaka. har då varitDet om en av
inhemska valutan i förhållande till dess långsiktiga jämviktsvärde.

reala störningarVäxelkursrörelser kan också resultatetvara av
hurslag. avsnitt vi exempel påolika 5.2I ettav ovan gav

produktionen.växelkursförändringar kan bidra till stabiliseraatt
efterfrågan, orsakats inhemskaFörändringar i inhemsk som av

eller finanspolitiken, kan leda till förändringar istörningar storaav
inriktas stabiliseraväxelkursen penningpolitiken på attom

eller inflationen. Skälet exempelvis uppgångproduktionen är att en
i efterfrågan minskadinhemsk måste kompenseras nettoexportav
för efterfrågan produktion ska stabiliseras. Dåtotal och exportatt

enligt undersökningar uppvisar relativt litenoch import empiriska
priskänslighet kan förändringar i valutakursen komma attstora
krävas.

förklara varför omläggningar penning- ochsåledesDet går att av
finanspolitiken upphov till betydande växelkursvariationer.kan ge

deefter sammanbrott dåPerioden Woods-systemetsBretton -
varitviktigaste valutorna flutit i förhållande till varandra har en-
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period med förändringar ekonomiska politikenden ochstora av
osäkerheten den har ofta varit det svårt draDet görstor. attom

förändringarnaslutsatser huruvida i valutakursema varit moti-om
verade fundamentala makroekonomiska förhållanden eller Ettav

exempel kan belysa detta.par
Uppgången i dollarkursen under första halvan 1980-talet är ettav

exempel hur flytandepå valuta under lång tid kan överstiga sitten
långsiktiga jämviktsvärde se diagram Mellan och5.1. 1979 1985

dollarn med 40-50 index andra valutor. Detsteg procent mot ett av
innebar prisnivån i USA med i förhållande40-50 tillatt steg procent
prisnivåema i övriga länder i valuta. Somnär mäterman samma en
följd apprecieringen fick den amerikanska tillverkningsindustrinav
svåra problem med sin internationella konkurrenskraft. Klagomål
från exporterande och importkonkurrerande företag ledde till
protektionistiska åtgärder.

Diagram 5.1: Dollarns effektiva växelkurs 199ll00

120

110

100

90

80

70. . . .1979 1981 1983 1995 1957 1999 1991 1993 1995

Kommentar: En rörelse uppåt i diagrammet appreciering dollarnanger en av
Källa: OECD

dollarn skulleAtt stiga i värde under denna period precis vadär man
skulle sig med hänsyn till de förändringarvänta i penning- och
finanspolitiken inträffade. slutetI 1970-talet hade inflationensom av
i USA nått årstakt 12 sambandI med byteprocent.en av
centralbankschef lades1979 penningpolitiken och blev starktom
restriktiv. De amerikanska korta därför i förhållanderäntorna steg
till motsvarande i andra länder. Som påpekadesräntor kanovan en
sådan omläggning penningpolitiken förväntas leda till storav en
uppgång i valutakursen. Sedan Reagan tillträtt1981 president,som
blev finanspolitiken starkt expansiv samtidigt också de privatasom
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inhemskiuppgångsådanOcksåstarkt.ökadeinvesteringarna en
penning-valutanapprecieringtillledabörefterfrågan omaven

inflationstakt.ellerproduktionstabiliserainriktaspolitiken att
föralltfördollarkursenivariationema storaförefallerSamtidigt

störningarmakroekonomiskadeförklaraskunnahelt somatt av
iuppgångenfasenden sistadettagällerSpecielltinträffade. av

under 1986fallsnabbaDollamsoch 1985.under 1984dollarkursen
exempel på attkan på ettoch 1987 sätt enses somsamma

förutsågresultatellersprackbubbla attspekulativ ett manavsom
riktningkontraktivifinanspolitikenomläggningden somav

Dollarcykeln underl980-talet.deleninträffade under avavsenare
exempel pådel ekonomerbetraktas ett1980-talet somav en

huvudsak kanden iandramedanspekulation,omotiverad attanser
förhållanden. börDetmakroekonomiskafundamentalaförklaras av

spekta-dedollarcykelnbeskrivna mestden ärpåpekas ettatt av
har1987Sedanväxelkurssvängningar.exemplenkulära stora

mindre.mycketvärde varitdollamsivariationema
värde undersvenska kronansi denvariationemaDe senarestora

växelkurs-fastställasvårigheternaillustreraocksåår kan att om
makroekonomiska förhållanden ellerfundamentalaberorrörelser

depre-för kronansavsnitt 5.2iinte. Vi har attargumenteratovan
efterfråge-kraftigadetföljdnaturlig1992-93ciering avenvar

vad de flestamycketsjönk dockvärde änbortfallet. Kronans mer
delåterhämtattid har kronansig och på storhade väntat ensenare

diagram 5.2.framgårinträffade.depreciering Dettaden avsomav

rl

period finns i volymn utveckling under dennadollamsanalyserUtförliga enav
antalinnehåller också1988Petri 1990. Marston ettGerlachredigerad av

uppfattning tycksvanligl980-talet. Enundervalutakursfluktuationeruppsatserom
del kan förklarastill1980-taletuppgång i börjandollams stor avatt avvara

slutetövervårderadblevdollarnfinanspolitiken, motochpenning- att avmen
uppgången.

1980-första hälften29 appreciering underpundetsexempelnäraliggandeEtt är av
penningpolitikrestriktivövergång tilltolkningen oklar. EnOckså härtalet. är mer

överreagerade.Samtidigtväxelkursenkan ha lett tillinflationeni syfte dämpa attatt
bytesbalansenden förbättringdennatid ochunderökade oljelnkomstemakan de av
Miller 1983.Buiterha spelat in. Seföljd häravförväntaskunde t exsom ensom
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5.2: KronansDiagram växelkurs mot ecun

10

9.5

JurM MHN .Im-N Sw-M Doc-NFü95 Aug-DSM11 Nov-DSJul-OSAtt-ü .All-OG

DiagrammetKommentar: visar kronor/ecu. rörelse uppåt såledesEn visar en
depreciering kronan.av
Källa: Riksbanken

Som exempel omotiverade spekulationer fasta,mot poten-men
tiellt rörliga, valutakurser brukar spekulationema den franskamot
francen 1992-93 framhävas. denna och andraPressen valutor
tvingade till slut fram vidgning ERMs växelkursband, denen av men
franska centralbanken har sedan dess i lyckats återgå till destort sett
tidigare fluktuationsmarginalema se också diskussionen i avsnitt

Samtidigt12.2. bör påpekas spekulationema påverkadesatt av
osäkerheten Maastrichtfördragets politiska förankring till följdom

folkomröstningama i Danmark och Frankrike densamt attav av
höga franska arbetslösheten innebar den "starka francen"att var
förknippad med ekonomiska och politiska kostnader. Attstora upp-
skatta huruvida spekulationema motiverade eller under sådanvar

vanskligt.osäkerhet givetvisär
exempel visarDessa det kan finnas inslag destabili-att ett av

serande spekulation i de svängningar i växelkursemastora som
inträffat sedan mitten l970-talet. Vår bedömning dock denär attav
huvudsakliga orsaken har varit förändringar i den ekonomiska
politiken syftat till uppnå andra mål stabiliseraatt än attsom
växelkursen.

3°Se 1995.Jeanne
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"fast"vidförekommerväxelkurs ävenVariationer i real
växelkurs

nominella och realaivariationerfrämst diskuterathar viOvan
variationer i denBetydandevalutakurs.vid flytandeväxelkurser

i förhållandepriser och lönernäringslivetsdvs ireala växelkursen
fast växelkurs.vid Ettemellertid förekommakantill utlandets även

Sverige iinträffade ikostnadskrisdenexempel detta är som
felbedömninghögkonjunktur,följd1970-talet. Sommitten avenav

arbetsgivaravgifterinflationstakten höjdainternationelladen samtav
år. Dettai Sverige med 40lönekostnadema procent ettsteg par

kostnadslägerelativa seförsämring vårtledde till betydande aven
och kronanmarknadsandelarExportindustrin förloradediagram 5.3.

gångersedan ytterligare två1976-77 ochdevalverades gångertre
konkurrenskraftexportindustrinsföljde period dåSedan1981-82. en

god.var

producerad enhet ochDiagram 5.3: Sveriges relativa arbetskraftskostnad per
effektiv växelkurs

150
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70
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Relativarbetskranskwnadproduceradenhetper
-Ellaklivväxelturs- - - - -

Källa: OECD

medförde högaHögkonjunkturen i slutet 1980-talet återigenav
reala växel-löneökningar och försämrat relativt kostnadsläge den

i förhåll-kursen apprecierade. genomgåendeEtt mönster är att en
alltför expansiv finanspolitik och perioderande till konjunkturläget

och försämradsysselsättning lett till höga löneökningarhögav
tillfälligt med hjälpkonkurrenskraft, sedan korrigerats avsom

devalveringar.
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Variationer i konkurrenskraft i och utanför den monetära
unionen

kan tyckas självklartDet den reala växelkursen, och därmedatt
exportindustrins konkurrenskraft, kommer variera mindre viatt om
går med i den unionen. behöverDetta dock inte bli fallet.monetära
Under realistiska antaganden valutaunionens storlek kommerom en
betydande del vår handel ske med utanförstående länder. Manattav
bör därför till konkurrenskraften samtliga länder vimotse som
handlar med inte bara övriga länder i unionen. Förändringarmot-
i penning- finanspolitikenoch inom och den unionenmonetärautom
och andra störningar kan leda till förändringar kurs motav eurons
andra valutor och därmed variationer i den reala växelkursen.
Beroende vilka störningar inträffar kan svängningarna isom
Sveriges reala växelkurs både öka och minska.

Osäkerhet svensk penningpolitik kan uppenbarligen inteom
längre orsaka växelkursvariationer vi går med i den monetäraom

Åunionen. andra sidan kan osäkerhet den europeiska central-om
bankens penningpolitik orsaka variationer i kurs andramoteurons
valutor. Centrala frågor blir då i vilken mån kan reducera
osäkerheten svensk penningpolitik vi står utanför denom om

unionen hur stabil och trovärdigmonetära ECBs penningpolitiksamt
kommer bli. frågorDessa behandlas i kapitelatt

Om vi med i den unionen leder realaär monetära störningar i
till förändringarSverige i löner, priser och konkurrenskraft, men

dessa förändringar blir långsamma. Så innebär ökad inhemskt ex
efterfrågan lönerna stiger relativt snabbt i Sverige ochatt att
exportindustrins konkurrenssituation gradvis försämras. Om vi står
utanför den unionen, så kan den reala växelkursen,monetära och
därmed konkurrenskraften, förändras fortare vid reala störningar i
Sverige växelkursen ändras. Men, diskuterats iattgenom som
avsnitt 5.2, kan dessa växelkursförutsättningar stabiliserandevara

helhet.för ekonomin som
Reala påverkar länder,störningar inte Sverige,övrigasom men

kommer leda till förändringar i kurs andra valutor ochatt moteurons
därmed förändringar i Sveriges reala växelkurs och konkurrens-
förutsättningar vi deltar i valutaunionen. Så leder ökadtom ex
efterfrågan i Tyskland och Frankrike, med restriktivmötssom

3 frågaEn finanspolitiken kommer inverkaär eller mindreattannan om mer
stabiliserande den reala ekonomin med i den unionen. Seär monetäraom
vidare avsnitt 7.4.



och...Makroekonomiska l 19störningar1996: l 58SOU

valutor.stärks andra Dentillpenningpolitik ECB, motatt euronav
då för svensktkonkurrenskraften försämrasinternationella

Sveriges realasåledessådana störningar kommernäringsliv. Vid
vi stårmed i valutaunionenvarieraväxelkurs änäratt ommer om

utanför.
konkurrenskraft blirsvängningarna exportindustrinsHuruvida i

unionen berormed i denmindre vi gåreller monetärastörre om
Reala störningarolika störningar.förekomstenalltså på typerav av

ländernade dominerande iför Sverige ochär gemensammasom
växelkursrörelser."automatiska" Ombör dämpasunionen stör-av

förstärkaväxelkursförändringamakanningama inte är gemensamma
del länderna.stömingama för aven

Slutsatser5.5

avhänderunion medför vi vårmedlemskap iEtt monetär att ossen
detta vi fårsjälvständighet. På lång sikt innebärpenningpolitiska att

deltagarländer: vi kan inte hainflationstakt andra ettsamma som
mål för helainflationsmål avviker från ECBsnationellt som

finns emellertid inte någon anledningvalutaunionen. Det tro att
sikt ska bli sigsysselsättning och kapacitetsutnyttjande lång vare

till följd kort sikt påverkar emellertidhögre eller lägre detta. Påav
därför vissaproduktion och sysselsättningpenningpolitiken att

löner trögrörliga. Penningpolitisk själv-nominella priser och är
produktion ochständighet kan då användas för stabiliseraatt

drabbar enskilt land.sysselsättning vid störningar ettsom
helhetStudier historiska talar EUmönster utgörmot att somav

valutaområde. Möjligen kan mindrek optimaltett gruppen avs
allvarliga stabiliseringspolitiskaländer bilda unionmonetär utanen

förHistoriska erfarenheter talar dock inte Sverigekonsekvenser. att
Finland skulle tillhöra denna kan emellertid inteeller Mangrupp.

den tidigare låga samvariationen mellan de makro-utesluta att
ekonomiska stömingama i Sverige och övriga EU-länder justt ex

på vi kunnat föra självständig penning- och valuta-berott att en
Vid i unionen bortfaller dennapolitik. medlemskap den monetäraett

stömingskälla.
Huruvida produktion och sysselsättning kommer att vara mer

stabila Sverige deltar i den unionen vi stårmonetära änom om
förekommande,utanför beror vilka störningar vanligastärsom

stömingama och stömingamahur på ärärstora om gemensamma
landspecifika. Störningar kan hänföras till skillnader ieller som
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finans- och penningpolitik förefaller ligga bakom de största sväng-
ningarna i växelkurser de tjugo åren och bakom fler-ävensenaste
talet de justeringar gjorts växelkurser inom ERM-av som av

och de länder bedrivit fastkurspolitiksystemet somav som en egen
Sverige. Det kan tänkas medlemskap i den unionenatt monetära
minskar risken för såväl penning- finanspolitik ska orsakaatt som
makroekonomiska störningar i Sverige. kanMen också tänkaman
sig situationer då växelkurs till följd politiken i de storaeurons av
medlemsländerna i den unionen sig på sådantmonetära rör sättett

makroekonomiska obalanser i Sverige.att Samtidigtgenereras
förlorar vi möjligheten använda växelkursen för motverkaatt att
sådana störningar enbart drabbar Sverige. Potentiellt kan dettasom
medföra mycket kostnader. Penningpolitisk självständighet kanstora

värdefull försäkring alltför makroekonomiskasvåramotses som en
konsekvenser ifall störningar uppkommer.stora
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och penning-Inflationen6

trovärdighetsproblempolitikens

frågan svensktcentral aspekt den unionen ochEn på monetära om
möjligheterna varaktigt låg inflationmedlemskap gäller uppnåatt

syfte. brukar bedömasoch trovärdighet för politik med detta Deten
europeiska centralbanken, ska kunnasannolikt den ECB,attsom

föra trovärdig låginflationspolitik slag tyskaav samma somen
Bundesbank tidigare gjort. fall kan deltagande i denI så monetära
unionen innebära makroekonomisk fördel bör ställas demotsomen

ekonominminskade möjligheter stabilisera den inhemska vidatt
landspeciñka störningar diskuterades i föregående kapitel.som

ländertycks i dag råda politisk enighet i de flesta lågDet attom
inflation centralt ekonomisk-politiskt mål. skäl deEttär ärett
kostnader inflation diskuterades i avsnitten 3.1 och 4.4. Ettav som

skäl de höga prisstegringarna i hela OECD-området underärannat
1970-talet början och lärtoch 1980-talet se diagram 6.1 det viav

svårigheterna få inflationen sedan den väl gångattoss om ner en
släppts fram. Både ekonomisk teori och empiriska erfarenheter talar
vidare för det på lång sikt inte finns något samband mellanatt
sysselsättning således "köpa"och prisstegringar: det tycks inte att

inflationlägre arbetslöshet till priset högre Detpermanent av ser
inte heller långsiktigt tillväxtkan uppnå högreut som om man

inflation de empiriska sambanden tyder på detsnarastgenom -
omvända Eftersom inflationen längre perioder bestämsöver av

framståpenningmängdens ökningstakt, har det därför kommit att
naturligt utformaspenningpolitiken bör för uppnåatt attsom

långsiktig prisstabilitet.

diskuterades utförligtDetta i avsnitt 3.1. Seockså avsnitt 8.1.mer
1Se avsnitt 3.1.
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ochkonsumentprisindex i EU, Japan6.1: Inflation förändringDiagram av
USA

19921994 19961978 1982198419861988 19901970197219741976 1980

Källa: OECD

centralt penningpolitisktOckså i Sverige har låg inflation blivit ett
målformu-från dennamål. efterföljande framställningen utgårDen

svårigheternaInledningsvis de principiellalering. kommer att
Därefteri avsnitt redo-åstadkomma låg inflation diskuteras 6.1.att

avvägning mellanolika metoder uppnå lämpligvisas att en
stabiliseringspolitisk flexi-anti-inflationspolitiken ochtrovärdighet i

medlemskapbilitet i avsnitt Konsekvensema för Sverige6.2. ettav
utanförskap eller unioneni union respektiveEUs monetära ett attav
avsnitten och Kapitletsinte kommer till stånd analyseras i 6.3 6.4.

i avsnittslutsatser 6.5.summeras

inñations- ochgrundläggande6.1 Det

trovärdighetsproblemet

upprätthållaSverige bra exempel svårigheterna varaktigtär ett att
kännetecknadeslåg inflationstakt. framgår diagram 6.2Somen av

såväl 1980-talen höga pris- och lönestegringar.1970- Mansom av
kronanskan tala inflations- och devalveringsspiral: attgenomom en

effekterna inter-värde minskade kunde de negativa våryttre
och kostnadsstegringamanationella konkurrenskraft pris- mot-av

samtidigt växelkursförändringama bidrog till hållaverkas, attsom
inflationsprocessen. för tidigt detigång Det sägaär ännu att om

inflationsmönstret verkligen i grunden brutits. Inflationentidigare
inflationsförväntningamai dag visserligen under två ochär procent

enligt gjorda enkäter lågt. dennaför de åren ligger Mennärmaste
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dramatiskagrad de årensförklaras i högutveckling senasteav
tillfälliga faktorertidarbetslösheten och underuppgång senare avav

den relativtoroande inslagappreciering.kronans Ett är attsom
underägdesysselsättningslägetobetydliga förbättring rumsomav

flestalönestegringstakten.snabbt drog De1994-95 prognos-upp
och liggerlönestegringama under 1996 1997for de årliga runterna

fem procent.

Iönekostnadsstegringar i SverigeDiagram 6.2: Pris- och

I:
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Förändringkonsumentprisimexav
Lönekostnadslorandringilillvsrkningsindislrin- - -

International Financial Siffran förKällor: Konsumentprisindex: IMF, Statistics.
Lönekostnadsökningar: SAF,1996 i Regeringensproposition 1996/97:är prognos

de två förstaWages ana total labour for workers. Siffran för 1996costs avser
sektor.kvartalen och hämtad från SCB Konjunkturstatistik, löner för privatär

Tysklandlånga mellan Sverige och tyderSkillnaderna i räntor t ex
trovärdighet förRiksbanken inte lyckats uppnåockså ännuatt en

högre nominellalångsiktigt låg inflationstakt diagram 6.3. Dese
högre förväntadlångräntoma i Sverige kan både återspegla en

inflationstakt i Sverige i Tyskland vilket inte påverkar denän
förväntade realräntan och riskpremie i syfte kompenseraatten

framtida utvecklingenplacerama för själva osäkerheten denom
realräntan bristande trovärdig-vilket höjer den förväntade Den

heten för inflation inskränkning möjlig-låg innebär allvarlig aven
produktions-heterna använda penningpolitiken för stabiliseraatt att

sysselsättningsstömingar det diskuterades i kapiteloch sätt som
trovärdig låginflationspolitik desto riskenmindreJu är, större är

i syfte motverka konjunktur-sänkningar styrräntomaatt attav en
dämpning leder till tvivel på Riksbankens beslutsamhet uppnåatt

3 avsnittSeockså 4.2.
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kronandeprecieringtillkan ledaprisstabilitet.långsiktig Detta aven
penningpolitiken återinflationstaktensådan höjningoch attaven

riktning.i restriktivläggasmåste om

TysklandTioåriga i Sverige ochobligationsräntor6.3:Diagram

1995 19961993 19941991 1992990
Sverige

-Tyskland- - - -

Källa: Riksbanken

har varitinflationstendenserförklara ekonomins inneboendeAtt ett
makroekonomiska forskning.centralt i de decenniemastema senaste

politiska konjunk-fasta risken för kförklaringarEn typ tar sav
förturcyklerf det finnas frestelseEnligt detta kansynsätt en

vadökainför val låta efterfråganregeringama äränatt sommer
effekternade positivasamhällsekonomiskt motiverat. Orsaken är att

desnabbareregel kommerproduktion och sysselsättning i än
inflation.effekterna i form högrenegativa av

inne-ekonomin kan havanligaste förklaringen tillDen att en
förtrovärdighetinflationstendens emellertid bristenboende är en

anti-inflationspolitik varje regeringutgår frånResonemanget att
låg arbetslöshet.efter såväl låg inflationuppnåsträvar att som

ochkan leda till regeringSvårighetema uppnå låg arbetslöshet attatt
slutändanonödigt hög inflation. Icentralbank frestas att acceptera en

syssel-snabba prisstegringarfastnar ekonomin i läge med attutanett

4 eller underlagsrapportenRiksbanken och prisstabiliteten 1993Se t vonavex
1996.Hagen

5 Redogörelser för deb.Standardreferenser Gordon 1983Barroär
1990,finns Calmfors 1988, Perssongrundläggande i t ex mresonemangen
1994,Tabellini 1993, FischerRiksbanken ochprisstabiliteten 1993, Persson

1995 och i underlagsrapporten Cukiennan 1996.1995, Svensson av
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sättningen för den skull blir högre. På grund bristande tro-av
värdighet hjälper det inte aldrig så ambitiösa inflationsmålom
deklareras. Arbetsmarknadens inser politikerna faster såparter att

vikt vid sysselsättningen inflationsdrivandestor efterfråge-att en
utveckling tillåts det uppkommer målkonflikternär i den ekono-
miska politiken. Därför förblir inflationsförväntningama höga och
därmed också löneökningama. Följaktligen blir det också svårt för
politikerna hålla fast vid efterfrâgepolitik.att Förstram atten
förhindra löneökningama leder till arbetslöshet bliratt de tvungna

föra sådan penning- och efterfrågepolitikatt inflationen hållsatten
vid liv.

Argumentationen väl den svenskastämmer växelkurs-ovan
och penningpolitiken under perioden 1970-92. Trots upprepade
utfästelser prisstabilitet skulle eftersträvasatt och växelkursenom
hållas fast, har dessa mål upprepade gånger fått Dettaöverges.
framgår det tidigare diagrammet 5.3. Lönestegringama låg underav
1970- och 1980-talen systematiskt på sådan nivå växelkurs-atten
anpassningar till slut blev oundvikliga. högaDe löneökningama
berodde förmodligen till del just den deklareradestor att
växelkurs- och penningpolitiken inte uppfattades trovärdig.som
Inflationsförväntningama anpassade sig i förväg till väntade
ekonomisk-politiska reaktionsmönster. Detta kom medföraatt en
pendling mellan perioder med kraftigt övervärderad och perioder
med kraftigt undervärderad valuta. Följden har blivit utvecklingen
i den internationellt konkurrensutsatta delen näringslivetav som
kännetecknats instabilitet med kast mellanstor kontraktiontväraav
och expansion.

debattenAv den aktuella ekonomisk-politiska kan ibland fåman
intrycket de problem beskrivitsatt skulle definitivtsom nu vara
lösta. Enligt vår uppfattning finns knappast fog för sådan optimism.
Tvärtom kan 1992-93 års depreciering kronan till viss del justav ses

anpassning växelkursen till tidigare inflationsom en av av samma
slag under 1970- och 1980-talen: det inhemska efterfrågefalletsom
i 1990-92 års konjunkturnedgång förstärktes marknadsandels-av
förluster för svensk till följd de relativa lönekost-export attav
nadema successivt stigit dvs den reala växelkursenattav app-
recierat under antal år. Trovärdigheten förett låginflationspolitiken
bör visserligen ha stärkts regering och Riksbank visatatt attav man

beredd hållaär fast vid ambitiösaatt prisstabilitetsmål högtrots
arbetslöshet. Det årets appreciering densenaste svenska kronanav
kan tecken på förtroendet förett vår penningpolitikatt ökatses som
se det tidigare diagrammet 5.2. Men det finns också faktorer som
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meddag stårvi ifaktumriktning. Deti attdratenderar motsattatt
förafrestelsenökakantidigare attarbetslöshethögre enmycket än

frånframförsdettainflation. Kravtilllederpenningpolitik som
återdebatten budgetunderskottenOmoffentligadenitilltid annan

ocksåinflationenmotståndetpolitiskadetkan motstiga,börjar
automatikmedinnebärinflationhögreförsvagas:komma enatt

ofull-grundpåfrämstoffentliga finanserna,deförbättring avav
därförocksåbidrag attochskatterindexeringständig menav

pengarochskulder statspapperuteståenderealvärdet statensav
urholkas.7

trovärdighetsproblemethanteraMetoder6.2 att

kandiskuteratsinflationstendens enDen somsesovansom
ochregeringuppläggning därpenningpolitiskkonsekvens enav
denföralägevarjeifrihetfullständigharcentralbank att

följdTillbäst.bedöms attdåjustpenningpolitik avvarasom
ekonomisk-politiskadeförutseekonomin kaniaktörerna

detdärefter, kansigochhandlingsmönsterbeslutsfattamas anpassa
skullepolitikvid den attfastdessa ståförbli omöjligt att varasom
trovärdighets-följerperspektiv. Häravlångsiktigtföredra i attett

allelimineralösaskunnateoretiskt skulle attproblemet genom
fastläggai förvägdvspenningpolitiken,ihandlingsfrihet attgenom

exempeländras.kan Ettomöjligendensådantpolitiken på sätt attett
bestämmelseskriver atti grundlagenkunde att omenvara man

denellertaktviss konstantmed attska ökapenningmängden en
bestämmerskuldercentralbankensdvsbasenmonetära som

utländskaskatillpenningmängden 100 motsvarasprocent av
och1800-i slutetGuldmyntfotensedelfond.ken avsreserver

bindningsådanuppfattasockså1900-talet kanbörjan ensomav
förriskenminskardettafastlagdpenningpolitiken sätt,Om är

högreikommerinflationsförväntningamaochtrovärdighetsproblem
blir detDärmeddeklareras.politiksig till dengrad att somanpassa

dettateorin kommerEnligtinflationstakt.uppnå lågmöjligt att en
vad denblir högresiktlångarbetslösheten änske utan attatt

ha varit.skulleannars

° 1996.Se Kraght ex m
7 1995.SvenssonSePersson,Persson

och 3.3.avsnitten 3.2diskuterats iguldmyntfot harSedelfonder och
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Behovet flexibilitetav

Den uppenbara kostnaden för lösa intlationsproblemetatt attgenom
inskränka penningpolitikens handlingsfrihet denna då kanär att
förlora den flexibilitet vi betonat värdet i kapitel Från tidsom av
till kommer ekonomin för störningar detutsättasatt görannan som
motiverat försöka stabilisera produktion och sysselsättningatt

kontracyklisk penningpolitik. Vilka sådana krav ställsgenom en som
beror karaktärenpå de störningar inträffar. då viktigtDet ärav som

skilja mellan störningar på ekonomins efterfråge- och utbudssida.att
efterjiågestörningEn innebär minst målkonflikter förav

penningpolitiken. efterfråganOm faller, kommer förmodligen också
inflationstakten minska. En expansiv penningpolitik medatt mer
lägre leder till depreciering valutan,räntor, kommersom en av
därför stabilisera både produktion och inflation. Om penning-att
politiken syftar till uppnå givet inflationsmål, kommer denatt ett
därför automatiskt läggas i stabiliserade riktning vidatt om
efterfrågestömingar. En målkonflikt mellan inflations- och stabili-
seringsmål uppkommer dock fortfarande minskningen pris-om av
stegringama på inhemskt producerade liten: i så fall kanärvaror en

expansiv penningpolitik i syfte stabilisera produktion ochattmer
sysselsättning leda till så depreciering valutan och därmedstoren av
till sådana importprisstegringar konsumentprisemas ökningstaktatt
stiger

Så kallade utbudschocker de problematiska frånär penning-mest
politisk synpunkt. Dessa störningar innebärutgörs oväntadeav som
förändringar ekonomins produktionsförutsättningar. Exempelav
detta höjning energiprisemaär eller sänkning produk-en av en av
tivitetsstegringstakten. ° Sådana störningar leder till lägre produktion
och sysselsättning, samtidigt prisnivån höjs. innebärDe därförsom

svår målkonflikt. Om penningpolitiken expansiv,görsen mer
dämpas å sidan produktions- och sysselsättningsnedgången,ena men
å andra sidan blir prisstegringama högre. Om inflationstaktenännu
ska hållas oförändrad, måste i stället penningpolitiken sågöras
restriktiv produktions- och sysselsättningsnedgången ytterligareatt

9Detta diskuteras i avsnitt 8.2.närmare
° Om till enbart traditionella konjunkturbedömningar, kan det förefallaman ser
självklart konj i huvudsak cñerfrágevariationer.att Denstyrs av
empiriska forskningen konjunkturfluktuationers orsaker emellertid inteom ger
några sådanaentydiga slutsatser. Tvärtom pekar många studier på utbudsstör-att
ningar kan betydelsefulla eñerfrågestömingar förän svängningar ivara mer
produktion och sysselsättning se underlagsrapporten Jansson, 1996.t ex av
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vid sådanaavvägningekonomisk-politiskrimligförstärks. En
visstillfälligtdärförkanutbudsstörningar accepteraatt envara

produktionStabiliseringvissi utbyteinflationenhöjning mot avav
sysselsättning.och

effektivadetutbudsstömingexempel ärEtt annat omen
Sverige tillskett imånhar i vissökar.arbetskraft Dettautbudet av

sjukförsäkringeniförändringarochskattereforrnårsföljd 1991av
ökninganställd. Enarbetstimmarutbjudnaökat antalet avpersom

skeockså kommaarbetsutbudet skulleeffektiva attdet om en
begränsninginklusivearbetslöshetsförsäkringmindre generös aven

arbetslöshetskassa ochmellanrundgångtillmöjligheterna
arbetslösa i högredeleder tillarbetsmarknadspolitiska åtgärder att

arbeten. sådanOmlågavlönadeocksådag sökergrad iän en
anpassningsprocessenarbetslöshet innanhögreleder tillförändring

tillfälligtmotiveratdetfullbordats, kanarbetsmarknaden attvara
närings-snabbarei syfteinflationhögre attacceptera pressa neren

till producent-i förhållandenlönerlönekostnaderlivets reala
sysselsättningsuppgång.skyndaoch på såpriserna sätt en

kundepenningpolitikenidealateoretiskt styrasDet avvore om
inflationlågspecificeradehandlingsregler närbindande som

tillåter i förvägför störningarekonomin inte är utsatt sommen
vissa situationer.inflationsmålet i Ifrånavvikelserpreciserade

förväginte iogörligt. gåremellertid Detdettapraktiken attär
beslutaochkan uppkommasituationerallaförutse omsom

enighetuppnåhellergår knappasthandlingsregler för dem. Det att
för.läge Detekonomin i givetvilka störningar är utsattettsomom

mellan kravenrimlig balansförsöka hittadärför nödvändigtär att en
penningpolitiskadeutformaflexibilitet, dvstrovärdighet och att
handlingsfrihet.gradlämpligde medgerinstitutionerna så att aven

föremål fördecenniet varithar under detfrågaDenna senaste
bedrivspenningpolitikenvilkaolika former iforskning. Demycket

avvägningsproblemdettaspeglar olika hanteraolika länderi sätt att
på.

centralbanksjälvständigpenningpolitiken tillDelegering enav

forskningmakroekonomiskai dagensråder betydande enighetDet
centralbank medtilldelegering penningpolitiken storatt enavom

alltförminska riskenbra metodsjälvständighet kan attattvara en

" och 13.2.i avsnitten 8.4diskuteras ytterligareDetta
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genomsnittligttillledaskapenningpolitikenikortsiktiga hänsyn en
sådelegering kunnasådan göras attbörSamtidigtinflation.hög en

slag.olikastörningarbehålls vidflexibilitetgradrimlig avaven
centralbankensi frågadimensionerrad olikafinnsDet omen

hurfatta beslutsjälvgäller frihetenförstasjälvständighet. En att om
skade kortafrämst hurdvs räntornaföras,penningpolitiken ska

olika länder. Imellanvarieraravseende tFriheten i dettasättas. ex
direktiv hurutfärdaregeringenStorbritannien kanochFrankrike om

intedäremotpenningpolitiken. Dettabedrivaska ärcentralbanken
Österrike, detTyskland ochSchweiz, ävenUSA,möjligt i omt ex

länderna.samråd i debestämmelseruttryckligafinns tre senareom
mandat-centralbanksledningensdimensionandraEn avser

sammanfallerdemindre månoch idessalängreperioder. Ju är
självständigt bör detmandatperioder destoparlamentetsmed mer

Också härcentralbanksledningförmöjligt att agera.envara
mandat-länder.olika Längstskillnader mellan ärföreligger stora

årBoard i 14USAi Federalledamöterna Reserveperiodema för
Tysklandi åttaför Bundesbankbeslutanderespektive i de organen

förSannolikhetensju år.i Nederländernacentralbankenår och en
detöka svårarecentralbankspolitik bör vidare ärsjälvständig att

ledamöternaockså ökacentralbankschefen. börDenavsätta avom
kan haställning: deoberoendecentralbanksledningen har t exen

vilketgeografiska områdenför olika ärrepresentanterutsetts som
haSchweiz ellerochTyskland, USAfederalafallet i stater som

yrkeserfarenhet iställning ochmed erkändblandvalts "personer
istipulerasfrågor" vilketoch ekonomiskafinansiellamonetära,

ledamöterfinns återvalförbudFrankrike. Det mot avavsom
också minskacentralbanken kanamerikanskaför denstyrelsen

påtryckningar.för politiskarisken
självständighet förekonomiskviktigt medkan detSlutligen vara

upplåning iförbudinnebäracentralbanken. kanDet mot
k sedelpress-budgetunderskott sför finansieracentralbanken att

kontroll dencentralbankensaspekt gällerfinansiering. En avannan
budgeten.egna

Z Tabellini 1993,Cukicnnan 1996, PerssonunderlagsrapportenSe t avex
och 1995.Fischer 1994, 1995 Svensson

5 16-0893
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trovärdighet och flexibilitetBalansen mellan

lämplig avvägningdiskussionen hur ska åstadkommaI enom man
flexibilitet penningpolitiken delegerasmellan trovärdighet och när

självständig har flera olika framhållits.till centralbank Envägaren
"konservativ"tanke centralbanksledningen börär att vara mer

regeringen. Centralbanksledningeninflationsobenägen skaän
bekymra sig avvikelser från både inflations- och syssel-om
sättningsmål, den ska fästa relativt vikt vid inflations-störremen

regeringen.målet skäl diskuterats kommerAvän samma som ovan
visserligen också i fall trovärdighetsproblemdetta kvarstå,ett att

prisstabilitetsmålet högre prioritet bör inflations-närmen ges
mindre.tendensema bli Enligt teorin kan detta uppnås utan att

arbetslösheten blir högre. blirDäremoti genomsnitt variationerna
i sysselsättningen sådan "konservativ" central-större, om en
banksledning använder penningpolitiken mindre i konjunktur-
stabiliserande syfte. förväntadMen nettovinst för samhälls-en
ekonomin uppkommer ändå så länge värdet den lägresom av
inflationen överstiger välfärdsförlusten den instabilitetenstörreav
i sysselsättningen.

Idéerna "konservativa" centralbanksledningar har direktom en
motsvarighet i verkligheten. Sinnebilden den typiske central-av
bankschefen i första hand inställd påär är atten person som
bekämpa inflationen. pågår debatt i länderDet många inteen -
minst i Sverige huruvida centralbankema lägger förrentav storom-
vikt vid inflationsmålet. Ofta formuleras detta centralbanks-attsom
ledningen inte underkastad kontroll.tillräcklig demokratiskär

Åkritik pekar allvarlig målkonflikt.Denna sidan enligtären ena
delegering penningpolitiken till självständigresonemangen en av en

centralbank förutsättning för få bättre avvägning mellanatten en
inflation och konjunkturstabilisering, å andra sidan finns riskenmen

detta praktikeni leder till centralbanken själv formulerar sinaatt att
mål inte istår överensstämmelse med den politiskasättett som
majoritetens uppfattningar. Eftersom långa mandatperioder kan vara

förutsättning för centralbankens självständighet, riskerar etten
sådant förhållande bli bestående under lång tid.att

enklasteDen metoden hantera det problem diskuteratsatt som
förefallakan statsmakterna helt enkelt föreskriver deattovan vara

3 Denna idé baserarsig på artikel Rogoff 1985.en av
4 Seunderlagsrapporten Hermansson 1996. Demokratiaspektema diskuterasav

utförligt i avsnitt 10.mer



penningpolitikens... 131ochInflationen1996:158SOU

efter. sker iDettacentralbanken skainflationsmål strävasom
riksbanksfullmäktige självtdäri SverigeStorbritannien, intemen

toleransintervallmedinflationsmål 2beslutat ettprocentettom
inflationsmåletbara sättsArgumentetprocent.l är att:l: om

inflationstendenserdeelimineratillräckligt lågt, kan somman
stabiliseringspolitiska ambi-deuppstå utanhotar attattannars

därför ska behövastörningarmakroekonomiskavidtionerna
får central-emellertid vadfrågancentralaminska. Den är som

i detta fall.önskvärt Dettaverkligenbanksledningen sättatt agera
tydliga måluppställandetbygga tankenförefaller attsynsätt av
incitament.tillräckligaskade inte uppnås"skammen"och utgöraom

mellanavvägningenföreslagits för hanteraEtt sätt attannat som
kontrakt mellanstabiliseringspolitisk flexibilitetinflation ochlåg är

andra.centralbanken å densidan ochparlament åregering ena
centralbanken, detpenningpolitiken tilldelegerasEnligt detta men

formulerats skaincitament för de målinnehåller också att som
bestraffas för högcentralbanksledningen belönasuppfyllas: en

antaganden kanmåluppfyllelse. Under vissagradlåg manav
inflationenlägrebelöningen blirteoretiskt visa ärstörreatt om

inflationen är, kommerbestraffningen högreeller större
både eliminerarföraspenningpolitiken på sättatt ett som

ekonominleder till önskad stabiliseringinflationstendensema och av
störningar.vid

försökt tillämpa kon-exempel hur harintressant påEtt man
icentralbankslagen från 1990traktsmetoden i praktiken Nyaär

finansministern ochsluts avtal mellanZeeland. Enligt denna ett
för inflationen.centralbankschefen preciserar målintervallettsom

penningpolitiken skaCentralbankschefen beslutar hurensam om
hanför målen, han kanutformas uppnå avsättasatt ommen

för låg inflation skapasmisslyckas. ytterligare incitamentEtt attav
centralbankschefens fastställsbudget inklusive löncentralbankens

femårsperiod, hög inflationnominella för varje såi atttermer
centralbankenmindre för banken.innebär Dessutom ärav resurser

publicera utvärderingar sinskyldig minst två gånger åratt avper
politik.

med kontrakts-finns emellertid principiellt problemDet ett
Hela idén med delegering penningpolitiken tillmetoden. enav

centralbank bygger vill undvika den frestelsesjälvständig på att man
finnas för regering tillåta inflation. kan därförkan Detattensom

5 Svensson 1995.
° Tabellini respektive Walsh 1993, 1994, 1995.Se 1993Persson
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förefalla motsägelsefullt det regering skaär utvär-att samma som
dera hur väl centralbanksledningen uppfyllt sin uppgift. Regeringen
skulle mycket kunnaväl tänkas avstå från utkräva föratt ansvar en
hög inflation. syfte minska risken för detta detI viktigt detäratt att
ursprungliga avtalet klart fastslår vilka kriterier ska gälla försom

centralbankschefens avskedande. Kanske det också lämpligtärtex
beslut detta inte regering eller parlamentatt tas utanom av av en

instruktioner.särskilt inrättad instans med tydliga
sistaEn metod hantera målkonflikten mellan trovärdighet ochatt

flexibilitet k undantagsklausul. tillåter iär Den extremagenom en s
situationer centralbanken avvika från sitt inflationsmål ochatt
regeringen den inte nöjd fördamed den penningpolitikenatt ärom

denna.återta kontrollen Tanken bakom sådanöver en
undantagsklausul kostnadema för inte tillräckliga stabili-är att att ta
seringshänsyn i politiken ökar dramatiskt stömingama mycketärom

sådana lägen kanI det därför lämpligt avkallstora. påattvara ge
inflationsbekämpningen och lägga vikt vid konjunktur-större
stabilisering. Det kan motivera varför det kan ändamålsenligtvara
för regeringen parlamentet då kunna "köra över" centralbankenatt

den inte bedöms beakta de stabiliseringspolitiska aspekterna iom
tillräckligt hög grad.

Idén bakom delegering med undantagsklausul iär att man
normallägen, då behovet stabiliseringspolitik litet, ska kunnaärav
uppnå de fördelar formi låg inflation självständigav som en
centralbank med tydligt inflationsmål kan medföra. Samtidigtett
behålls flexibiliteten i exceptionella krislägen. problemEtt är
emellertid undantagsklausuler kan missbrukas till generelltatt att
inskränka centralbankens självständighet. fallI så blir delegeringen

penningpolitiken till centralbanken i normala tider meningslösav
och några vinster i form lägre inflation uppkommer aldrig. Det ärav
därför viktigt utforma garantier för undantagsklausulemaatt att
endast ska komma till användning i situationer. kanDettaextrema
göras bygga olika i beslutsprocessen. finnsatt Detspärrargenom
praktiska exempel detta: i både Nederländerna och Kanada finns
krav såväl regeringens beslut centralbankensatt som argumen-
tation ska publiceras den undantagsklausul finns utlösesom som
vilket aldrig skett. Härigenom läggs politisk kostnad påen
regeringen verkar tillbakahållande. Ett exempel påannatsom
undantagsklausuler guldmyntfoten, där detär ett accepteratvar

se Hömgren 1994.
" Denna möjlighet har diskuterats särskilt Lehmann 1992.av
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fördenkrig lämnapraktikenikrislägen attbeteende i svåraatt
verkadenormaliserats. Härförhållandenaså fortåtergåsedan som

disciplinerande.starka nonner
empiriskomfattandebedrivitsdetår harUnder ensenare

självständighet somcentralbankenssambandet mellanforskning om
inflationen. förefaller klartoch Detolika sättförsökt påmätaman

tydligt negativtfinnsför OECD-ländemavarje falldet i ettatt
ochcentralbankensjälvständighet förgradensamband mellan av

inflationen, centralbanker tycksmeddvs länder autonomamer
ocksåsamband tycks bestålägre inflation. Detta näruppvisa man

påverka inflationen.kanför andra faktorerkontrolleraförsöker som
i analysen, går detutvecklade ländermindreocksåInkluderar man

formellgradensamband mellanfinna någotlängredock inte att av
däremotoch inflationen,för centralbankensjälvständighet men

förmandatperiodemas längdfaktiskagenomsnittligademellan
reellapå denkan måttcentralbankschefema som ettsomses

och inflationen.självständigheten
frånvaron någotvidare beläggaempiriska studierna tycksDe av

genomsnittligaställning dencentralbankens ochsamband mellan
strid medlängre perioder.arbetslösheten Iöver resonemangen ovan

självständigafunnit länder medemellertid intehar att merman
i produktion ochkarakteriseras variationercentralbanker störreav

bakgrund denkan förvånandesysselsättning. Detta mot avvara
flexibilitet utgjorttrovärdighet ochmålkonflikt mellan som

framförtsmöjlighetför diskussionen Enutgångspunkten somovan.
trovärdighetcentralbanker medi debatten störreär att autonomamer

försjälva verket haranti-inflationspolitik iför större attutrymmeen
mindrestabiliseringspolitik i krislägenaktivbedriva än autonomaen

sådana. har varitunder årKonkreta exempel detta asenare
under deniBundesbank i Tyskland och Federal USAReserve som
expansivföra betydligtlågkonjunkturen kundeförra meren

långa drevsdepenningpolitik med låga korträntor utan räntornaatt
vad Riksbanken Sverige gjorde.iupp än

tolkningar. vanligalltid kan empiriska resultat skilda EnSom ges
faktum centralbankeninvändning både låg inflation och detär attatt

central-förklaras faktorer.självständig kanske kan Enär av samma
behållaomgivning och den beroendebank påverkas sin är attavav

9 Bordo 1996 ochdiskuteras i underlagsrapportema JonungDetta av
McKinnon 1996.
2° 1995.Cukierman 1992, 1996 respektive JonssonSe t ex
2 Cukiennan 1996 respektive Bemanke MishkinunderlagsrapportenSe av
1992.
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institution. Penningpolitikenekonomisk-politisksin legitimitet som
tillden allmänna inställningendärför i hög gradinflueras av

beskrivits kan då bero påempiriska resultatinflation. De attsom
väljerinflationi länder med stark aversion göraattmotman

låg inflation.självständig medel uppnåcentralbanken attettsom
kan ligga del i dettaTyskland kan exempel detta. Detett envara

talar förvi ändå övervägande skäl attattresonemang, men anser
betydelse för dencentralbankens självständighet i sig har stor

bedömningpenningpolitik förs. finns därför enligt vårDet storasom
för centralbanken.fördelar med hög grad oberoendeen av

trovärdighetsproblemetunionen,6.3 Den monetära

och inflationen

tillDeltagande i den unionen och övergångmonetära en gemensam
landet förlorar möjligheten bedrivavaluta innebär det enskilda attatt

penningpolitik. europeiska centralbanken, ECB, kommerDenegen
föra penningpolitik för hela valutaunionen. Deatt en gemensam

nationella centralbankema kommer ingå i det europeiskaatt
reducerascentralbankssystemet, deras betydelse tillECBS, men

"filialer" får i verkställa penningpolitiskauppdrag attsom opera-
tioner beslutats den unionen etablerasECB. Om monetärasom av
och marknaderna dess fortbestånd, kommer ränteskill-tror

mellan värdepapper likvärdig kreditrisk och likviditet inadema av
eftersom det inte längre kommerolika deltagarländer utjämnas,att

finnas växelkurser kan förändras.någraatt som
långsiktiga inflationstakten i den unionen kommerDen monetära

bestämmas den penningpolitiken. Självfalletatt av gemensamma
prisstegringama mellankommer fortfarande betydande skillnader i

länder kunna kort sikt. kommer bliolika uppkomma Detta attatt
fallet vid störningar kräver förändringar relativprisema desom av
reala växelkursema mellan länderna det slag diskuteradesav som
i kapitel typexempel vad hände i samband medEtt denär som
tyska återföreningen. union där valutakursema inte kanI monetären
förändras, priserna stiga i det land där efterfrågan ökarmåste som
skedde i Tyskland i förhållande till övriga länder. valuta-Om EUs
union redan hade existerat vid den tyska återföreningen hade1990,
resultatet blivit period snabbare inflation i Tyskland i andraänen av
medlemsländer den penningpolitiken inte hadesom gemensamma
kunnat förhindra. På lång sikt däremot skillnaderna imåste inflation
mellan länderna inom den unionen de kommersmå:monetära vara
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eñerfråge- ochförskjutningarspegla trendmässigai huvudsak att av
mellan länderna.utbudsmönster

kaneuropeiska centralbankenfråga hur denviktigEn väntasär
flexibilitetmellan trovärdighet ochden avvägninghantera som

genuinbedömning förenad meddiskuterats Denna ärovan.
intefråga institutionosäkerhet, eftersom det är somom en ny

vilka målFlera olika aspekter bör beaktas.tidigare existerat. En är
aspekt gradenför penningpolitik.ECBs En ärannan avsom anges

bankenför tredje viktig faktor hur väloberoende ECB. En är
och därmed vilkenkommer kunna "marknadsföra" sin politikatt

kan också frågagrad legitimitet för denna kan uppnås. Manav som
från Bundesbank ochi vilken mån kan trovärdighetsig ECB ärva

valet kandra nationella centralbanker. Slutligen kan av s
ha betydelse förintermediärt mål för penningpolitiken

trovärdigheten.

målECBs

Maastrichtfördraget fastslår uttryckligen hugudmålet för denatt
et-
lls ska penningpolitiken syfta till uppnå andra målatt som

såledeshållbar tillväxt och hö l Prisstabilitetsmålet" ärs .
överordnat andra mål. har målet inte kvantifierats.Däremot Detta

förmodligen önskvärt för öka trovärdigheten för lågattvore
inflation. Ett väl preciserat inflationsmål innebär nämligen en
tydligare centralbanken verkligen eftersträva prisstabi-attpress

eftersomlitet otydligt mål, det skapar måttstock förän ett attmer en
utvärdera hur framgångsrik politiken infla-Med tydligtett
tionsmål blir det också naturligt förvägi klart vilken hänsynatt ange

ska till förändringar indirekta skatter, räntortas tsom av ex av som
ingår i konsumentprisindex och relativpriser mellan inhemskaav

importeradeoch alla kan leda till det uppkommerattvaror, som
avvikelser mellan den faktiska och den underliggande inflations-
takten. Sådana preciseringar hur inflationsmålet ska tolkas finnsav

Kanada.Zeeland och precisering inflationsmåletNya Enex av
kräver också ställning till huruvida det den årligaäratt tarman
inflationen ska stabiliseras eller prisutvecklingen längre sikt.som

22Framställningen dettai avsnitt grundar sig till del på underlagsrapportemastor av
Cukierman 1996 och Hagen 1996.von
23 LeidermanSe Svensson1995.
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oberoendeECBs

konstateraoberoende, kangäller gradendet attNär manav
grad influeratsi högcentralbankenden europeiskautformningen av

penning-diskussionmakroekonomiskadecennietsdet senaste omav
utsträckninghar itrovärdighetsproblem. ECBpolitikens stor

uppbyggnadenformellatyska Bundesbank. Denmodellerats ger
dag-existeradehnatio-större änEeÃfIesta ioberoende

ella centralbanker.
pgønlviaastrichtfördraget ECB-rådetskastipulerar ECB styrasatt av

BoaraD. ECB-rådetCouncil och direktionen ExecutiveGoverning
centralbankschefema i denationelladirektionen och deska bestå av

skaDirektioneni den unionen.länder ingår utgörasmonetärasom

av europeiskafår varken denEnligt fördragetledamöter.sex
i eller leda-centralbankema i ECBSde nationellacentralbanken,

Liregeringar, instruktioner fråni dessas beslutandemöterna emottaorgan
harinstitutioner eller andra DäremotEUs organ. en

kommissionenfrån vardera Ekofin-rådet och närvaro-representant
inte i råd. Ledamöterna ioch yttranderätt ECBsrösträttmen

överenskommelse medlems-direktionen mellan"genomutses
blandeller regeringschefsnivåregeringar stats-staternas personer

finansiella sektornauktoritet och yrkeserfarenhet inom den ärvars
artikel Mandat-allmänt erkända" Igastrichtfördraget, l09a.

Mandatet kan inte förlängas. Direktionsleda-perioden åtta år.är
EU-domstolen och då bara dekan endastmötema avsättas omav

sitt arbete eller har gjort siginte längre i stånd fullgöraär att
"allvarlig försummelse".skyldiga till

betydligt garantier forBestämmelserna innebär störreovan
fallet för Sveriges riksbankcentralbankens oberoende än ärtsom ex

En tilli ytterligare faktor förmodligen kommer bidradag. att attsom
centralbanker inteoberoende nationellaECB ärgöra än att manmer

ha stark europeisk regering eller något starktkommer någonatt
Därmed minskar förmod-europeiskt parlament uppdragsgivare.7 som

politik.ligen politikernas möjligheter påverka ECBsatt
Samtidigt föreligger emellertid fundamental oklarhet ien

Maastrichtfordraget, eftersom detta Ekofm-rådet möjligheter attger
Eftersom givnaformulera allmänna riktlinjer för valutapolitiken.

viss penningpolitik, detväxelkursmål bara kan uppnås med en ger
möjlighet för finansministrar påverka penning-ECBsEUs atten

politik, Visserligen stadgas fördragstexten Ekoñn-rådet inte f°ari att
strider pris-utforma riktlinjer för växelkurspolitiken motsom

stabilitetsmålet, denna bestämmelse svår tolka. Omär attmen
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prisstabilitetsmålet strikt tolkning exempelvis 1-3 procentsges en -
inflation riktlinjerna för växelkursen helt till dettamåste anpassas-
mål. Penningpolitiken blir då densamma den skulle ha varitsom

förriktlinjer växelkursen. prisstabilitetsmåletMen ärutan om mer
otydligt, uppstår möjlighet för Ekoñn-rådet tolka detatt etten

och eventuellt tvinga banken föraECBsätt änannat att en mer
inflationistisk penningpolitik.

kan invända denna fördelningMan beslutanderätten mellanatt av
regering och centralbank förekommer i många länder, detmen

Äveninte Bundesbank inom förmotsäger resonemanget. om ramen
huvudsakligen föreERM 1992 då smala växelkursband tilläm-

pades stödköpt andra EU-valutor, har aldrig gjort detta i sådanman
prisstabilitetsmålet.omfattning det gått Räntepolitikenöveratt ut

har i huvudsak bestämts med hänsyn till det inhemska konjunktur-
läget. Bördan penningpolitiken har därför i huvudsakatt anpassa
legat på övriga länder ingått i ERM-samarbetet. har heltDessasom
fått inrikta penningpolitiken upprätthålla växelkursen.att
Eftersom växelkursen bundits till land med låg inflation, harett
denna bindning inte stridit målet långsiktig prisstabilitetmot om -
detta har varit syftet med växelkurspolitiken.snarare

kan tänkaMan sig situation där ECB höjer förräntan atten
bromsa överhettning i de viktigaste länderna i den monetäraen
unionen och detta leder till kraftig appreciering iatt en av euron
förhållande till dollarn och andra valutor. Ekofm-rådetOm i denna
situation med hänsyn till den exportindustrin förutsättspress som-

utfärdar riktlinjer för kurs i förhållande till dollarn, hareurons man-
de facto tagit penningpolitiken från SannolikhetenECB.över att
Ekofm-rådet faktiskt detta svår bedöma, dennagör är att men
oklarhet i Maastrichtfördraget olycklig. bästa fall skulle denIär
kunna försök konstruera undantagsklausul detett attses som en av
slag diskuterades i avsnitt finns enligt uppfattning6.2. get vårsom

möjligtskäláför sådan klausul det för fmansministramagören som
irødegpüländer ingår i den unionen i krislägemonetära att ettsom

.ECBo.om.dess politik bedöms olämplig. Detta kanvara
pådetvfsättockså motiveras utifrån demokratiska kontrollaspekter

stñmdisküfêiäs"läñgrefram iravsnitt 10.1. klausul dettaMen en av
§1ägBör"iñföras"päêtfså klärt"sätt""sömñ1öjligt med angivande av
de omständigheter kan motivera användningen sådan ochsom av en
välspecificerade procedurregler medger offentlig insyn ochsom
inte bygga medveten otydlighet i fördraget.attgenom en

1 Eichengrcen Wyplosz 1993.
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legitimitetECBs

institution,ekonomisk-politiskvarjekommer, attECB annansom
grundläggande legitimitet. Somupprätthållaberoende att enavvara

för kritikständigtkommer ECBcentralbankerandra utsättasalla att
räntesänkningar.och kravpenningpolitikalltförför stramen

anseendeberor detkritikdennaståFörmågan emotatt man
allmänhet. längden bliroch Ipolitikerbland ekonomer,uppnålyckas

striderheltföra politikföromöjligt ECBtroligendet att somen
medlemsländerna. måsteManuppfattningen iallmännadenemot

presskonferenser,politikmarknadsföra sindärför rapporter,genom
avseende kan ECBdettaEuropaparlamenteti Iutfrågningar osv.

övernationellasinfördelhakomma statusattatt man genomen av
mindreblir sannoliktrespekt.prestige och Manåtnjuter utsattstor

i ländercentralbanker särskilt smånationellaopinionstryckför än
etablissemanget""det politiskamellan olika delarkontakternadär av

då denhamna i lägenkommer ocksåECBtäta. Men attär
starkt mellan länderna.skiljer sigekonomiska situationen

känna igendå få svårtenskilda länder kommerMedborgama i attatt
kan på siktDettaden beskrivning situationen ECBsig i ger.somav

föraminska dess möjligheterlegitimitet och därmedskada ECBs att
europeiska central-stärka denlåginflationspolitik. metodEn att

komplettera skyldighetenlegitimitet skulle kunnabankens attvara
ledningen ochtill Europaparlamentetför avlägga rapporteratt

motsvarande skyldighetutfrågningar där medmedverka vid atten
inför de nationelladetsammafastställda reglerenligt göra--

möjligheterna till demokratiskskulle också vidgaparlamenten. Detta
fråga diskuteras ytterligareansvarsutkrävande.kontroll och Denna

i avsnitt 10.1.

Tysklands rollECB, Bundesbankoch

kanvilken utsträckning ECB "ärva"har diskuterats iDet som
ochtidigare nationella centralbankema dåtrovärdighet från de

uppfatta de konvergensvillkorfrämst Bundesbank. kanMan som
inflationstakt, växelkursutveckling ochställts i fråga tidigareupp om

överföringåstadkomma sådanlånga metoderräntor att avsom en
länder in i dentrovärdighet. det första släpps endast sådanaFör

inflation.de facto de värdesätter lågunionen visatmonetära attsom
undviker få länder måste växla sindet andraFör att nerman som

försämring sittinflationstakt och därmed riskerar få relativaatt aven
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leda tillvilket skulle kunnaunder anpassningsfasen,kostnadsläge
penningpolitiken skadenkrav görasatt mergemensamma
Maastrichtfördraget kravtredje ställerexpansiv. detFör en

centralbankschefer skanationellasjälvständig ställning för de som
deni ECB-rådet. därför troligtledamöter Det monetäraär attutgöra

högsammansättning penningpolitikenunionen får sådan att gesen
trovärdighet.

sannolikt kommerfinns samtidigt viktigt skäl till ECBDet ett att
denmindre trovärdighet Bundesbank, nämligenha än attatt

påpekadesasymmetri fanns i försvinner. SomERM-systemetsom
sinankom det främst de övriga länderna att anpassaovan,

depreciera i förhåll-penningpolitik deras valutor tenderadenär att
Bundesbank kunde koncentrera sigande till D-marken, medan

inhemsk prisstabilitet. innebar alltså den europeiskaERM att
till Tyskland.penningpolitiken och delegeradesgott ont- -

asymmetri försvinner i med bildandet den europeiskaochDenna av
unionen, eftersom kommer fattamonetära attman nu gemensamma

beslut penningpolitiken. Självklart kommer Tyskland i kraftom av
storleksin och ekonomiska styrka mycket betydelsefullt,att vara

andra länder kommer också påverka penningpoli-kunnaattmen
Möjligheten fåtiken. inflytande penningpolitiken brukar iatt t ex

Frankrike framföras viktigt skäl till valuta-upprättaett attsom en
union avsnittse 9.5.

starka tendensen prioritera prisstabilitet iDen Europaatt runtom
innebär ändå sannolikheten for föraECB verkligen skaatt att en
låginflationspolitik mycket Med det bör framhållas ECBsär stor. att
trovärdighet bygger majoritet för deatt representantemaen av
ingående länderna verkligen prioriterar prisstabilitet.

bedömer sannolikhetenNär för ska föraECBattman en
låginflationspolitik, kan det skilja mellanviktigt kort ochattvara
lång sikt. Osäkerheten hur den institutionen kommer attom nya
fungera kan ställa krav inledningsvis,på ECB i syfte etableraatt att
trovärdighet, föraska anti-inflationistisk politik med mindreen mer

för Stabilisering vid störningar egentligenänutrymme ärsom
Efterönskvärt. införandet valuta kommer det dessutom attav en ny

råda osäkerhet de strukturella sambanden mellanstor om
penningmängd, inflationoch inom den unionen.räntor monetära

kan ställa kravDetta ECB till i överkant" i inflations-"taratt
bekämpningen för inte riskera misstag från börjanatt att av

hög inflation sedan kan bli svår sig Sett påacceptera att tasom ur.

25 frågorDessa diskuteras utförligt i kapitel 1mer
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förformer valtsinstitutionellabör emellertid desiktlängre som
inflation.trovärdighet för lågtill högbidraECB

mål och trovärdighetIntermediära

trovärdighetframförts möjligheternadebatten har detI övertaattatt
likartad penning-väljerBundesbank bör öka ECBfrån tyska om en

penningmängdensintermediära mål förpolitisk strategi med ks
ökningstakt. mål för penning-Bundesbank ställt direktahar upp

utifrån antaganden sambandettillväxt härlettsmängdens omsom
finner dettainkomst. Vipenningmängd och nominellmellan

Trovärdighet kan knappast skapasmycketargument svagt. genom
stället bedömateknik för penningpolitiken. gäller ivalet Det attav

penningpolitiska sina meriter.olika strategier på egna
generell fördel medEn

påverkan på dem ochdirekten
intentioner i penningpolitiken.därmed tydligt signalera sina

penningmängd å sidan ochNackdelen relationen mellanär att ena
omloppshastighetproduktion den andrapriser och å pengamas är

effekternavariabel, vilket det svårt förutse på demycket gör att
penningmängdsförändringar. blirslutliga inflationsmålen Dettaav

finansiellaförmodligen problem i samband med denjuststortett
europeisk valutaomvälvning införandet gemensamsom av en

försvagas penningmängdsmålinnebär. Därmed också argumentet att
lättare kommunicera till allmänheten: tillskulle att om manvara

ständigtföljd oväntade förändringar i efterfrågan pengarav
osäkerhet.tvingas revidera penningmängdsmålen uppstår lätt Detta

Storbritannien,talar starkt för den modell valts bl Nyasom av a
Kanada och Sverige, där från ställaZeeland, avstått attman upp

intermediära penningmängdsmål i stället arbetar med deutan
inflationsmålen. penningpolitikenslutliga Eftersom påverkar

inflationstakten med betydande tidseftersläpning, innebär sådanen
uppläggning politiken får använda sig antalatt ettav man av
indikatorer inflationsutvecklingenpå den sannolika framtida som

växelkurser,långa löneökningarkapacitetsutnyttjande, ochräntor,
också penningmängdsökningar. Direkta mått inflations-gärna

z°Se underlagsrapporten Hagen 1996.t ex av von
27Detta har också varit problem för Bundesbank, där penningmängdstillväxtenett
ofta avvikit från de målsatta de korrigerande ränteförändringarintervallen utan att

kunde ha vidtagits.väntatssom
z SeLeidennan Svensson 1995 och Svensson1995.
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förochenkätundersökningarviaförväntningarna prognoser
spelabörmodellerekonometriskabaseradeinflationstakten en

politiken.utformningsådanvidhuvudroll aven
tillövergångbedömningvårreservationervissa attärTrots enen

Maastricht-ibeslutatsinstitutionermed devaluta somgemensam
ochlåglångsiktigtförförutsättningarskapakunnabörfördraget en

gSverigesFörunionen.europeiskadeninflationstakt i monetärastabil
lösa demetodvalutaunionendeltagande i attdärfördel kan envara

under tvåvitrovärdighetsproblemochinflations-fundamentala som
ihantera.svårthaft sådecennier att

hanteramöjligheterSveriges6.4 att

handpåtrovärdighetsproblemet egen
ställningRiksbankensoch

slutsatsenfram tilllederavsnittföregående attiDiskussionen
lösa detmetodunion kani attdeltagande EUs monetära vara en

i Sverige.penningpolitikenhar försvårattrovärdighetsproblem som
denstabiliseramöjligheternanackdelenuppenbara attärDen att

finnsminska. Detkan kommavid störningarekonomin attsvenska
centralbank kommaeuropeiskkandet förstatill det.skäl Förflera en

motverkagällerdetambitionsnivålägre attvälja näratt en
det andraföredra. Förskullevadstörningar ängemensamma

beaktardenmånpenningpolitik -i denkommer ECBs gemensamma
störningartill dehänsynfrämststabiliseringsaspekten att ta som-
unionen. Mani dendeltagarländema monetäradedrabbar stora

Sverige.specifika förstörningar ärintekommer att somreagera
valuta-utanförståbättredettala förskulle kunna är attDetta att

förtrovärdighetuppnåhand kanvi ändå påunionen, sammaegenom
dånämligenbehållervimedlemskap:vidlåginñationspolitik som

vi tyckerdetekonomin ärstabilisera sättmöjligheterna att som
till denförhållandetill Sverigesställningstagandelämpligt. Vid ett

väl vi kanbedöma hurdärför centraltblir detunionen attmonetära
utanförskap.trovärdighetsproblemet vidhantera ett

dåkanförutsättningarnainstitutionellabedömning deVid aven
ställningoberoenderelativtRiksbanken harkonstateras att en

obero-centralbanker,existerandemed många attjämfört mennu
Tyskland,Schweiz,Nederländerna,imycket mindreendet änär t ex

Österrike. centralbankeuropeiskamed denJämförtochUSA som
försjälvständighetenocksåMaastrichtfördrageti ärskisseras

betydligt mindre.Riksbanken
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Riksbanken har traditionellt haft självständig ställning ien
förhållande till regeringen, eftersom den varit direkt underställd

intäkter,riksdagen. Riksbankens utgifter täcks dessav egna som
uppkommer till följd sedelutgivningsmonopolet k seigno-sa av

rage.2° Till skillnad från många andra centralbanker och också från
ECB bestämmer Riksbanken dessutom själv valutapolitiken.om

Riksbankens oberoende stärktes riksbankslag1988 årsgenom
överförde ordförande i riksbanksfullmäktige frånrätten att utsesom

regeringen till fullmäktige. förlängdes riksbankschefensDessutom
mandatperiod från till fem år.tre

finns emellertid antal omständigheterDet begränsaräven ett som
Riksbankens oberoende. Ledamöterna riksbanksfullmäktigei väljs
endast för fyraårsperiod och denna sammanfaller med riksdagensen
mandatperiod. kan såväl riksbankschefenDessutom ordförandesom
i fullmäktige helst skiljas från sina uppdragnär som genom
majoritetsbeslut i det fullmäktige valts riksdagen. Densom av senare
kan också ansvarsfrihet tvinga alla fullmäktige-vägraattgenom
ledamöter avgå under pågående mandatperiod. saknasDet vidareatt

ändamålsparagraf preciserar målen för Riksbanken,närmareen som
denna har endast allmänt "för valuta- och kredit-utan ett ansvar

politik".3° Riksbanken ska också "främja säkert och effektivtett
betalningsväsende". inflationsmålDet med tolerans-2 procent ett
intervall på 1 för närvarande gäller har fastställtsi procent som av

självt.riksbanksfullmäktige
1993 års Riksbanksutredning föreslog antal förändringar iett

syfte stärka Riksbankens oberoende och i övrigtatt även anpassa
krav.dess ställning till Maastrichtfördragets villeMan förlänga

mandatperioden för ledamöter i riksbanksfullmäktige till sju år och
genomföra successiva val i syfte främja kontinuitet"att och lång-

Återvalsiktighet i penning- och valutapolitiken". skulle inte vara
möjliga. ville däremot behållaMan riksbankschefens mandatperiod
på fem år det svårare avskeda vederbörande i förtid.göra attmen

skaDetta kunna ske endast centralbankschefen "uppenbartom
missköter sitt uppdrag". Beslutet ska dock kunna överklagas i
domstol. skaDärutöver riksbankschefen liksom övriga fullmäktige-
ledamöter kunna riksdagen uppdraget inte kanavsättas av om
fullgöras på grund sjukdom, brottslig verksamhet ellerav annan

29Se avsnitt 3.1.
3°Regeringsformen 12.
3 Regeringen har dock uttryckt sitt stöd för denna inriktning penningpolitikenav
Finansdepartementet, 1995.
32Riksbanken och prisstabiliteten 1993.
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villeolämplighet. Dessutominnebär uppenbaromständighet som
politiska sfärendenberoendeRiksbankensminskautredningen av

riksbanksfullmäktigetillvalbarhetkravenskärpaattgenom
ochriksdagsledamöterockså uteslutastatsrådförutomattgenom

partiorganisationema.centralaeller deregeringskanslietanställda i
verksam-lagstadgatföreslog vidareRiksbanksutredningen ett

detprisstabilitetklargöraskulleför Riksbanken. ärhetsmål Detta att
verk-med sådantpenningpolitiken. Syftetförmåletfrämsta ett

tilltron tillstärkaenligt utredningensamhetsmål skulle att envara
möjligheternaskulle också ökalåginflationspolitik. Dettalångsiktig

stärka den demo-syfteför penningpolitiken. Iutkräva attatt ansvar
också dennaföreslogsRiksbankenkontrollenkratiska attöver

sin påska redovisariksdagen offentligt"regelbundet inför syn
regeringensamråd medvalutapolitiken".och Denpenning- typ av

fortsättningen.ske ii dag förutsattesförekommer ävensom
genomförts.förslag har inte DessaRiksbanksutredningens

riksbanks-skrivelse frånemellertid åter iaktualiserades en
oktober medñnansutskott i 1995fullmäktige till riksdagens

lagstiftningen tillsvenskabehovet denanledning att anpassaav
Maastrichtfördraget. till förslagetFullmäktige ansluter sig ettom

prisstabilitet penning-Verksamhetsmål slår fastlagstiftat ärattsom
regeringsformenihuvudmål liksom till förslagetpolitikens attom

ellerledamot fullmäktigeuttryckliga kriterier förinföra när av
riksbankslagen införafår Vidare vill iriksbankschefen avsättas. man

beslutandeoch ledamöter i dessbestämmelse "Riksbankenattomen
instruktioner i penning- ochfår söka ellerinte ta emotorgan

från riksdag, regering eller något organ".valutapolitiska frågor annat
förslag långa ochRiksbanksutredningensSlutligen stöder omman

i fullmäktige ävenmandatperioder för ledamöternaöverlappande
förordas, medan däremotstället för sjuåriga perioderi manom sex-

från valbarhet till fullmäktige.utesluta riksdagsledamöterinte vill
kortfattat iskrivelse berörs mycketRiksbanksfullmäktiges

1995.34 enligt denfrån oktober Ocksåregeringens tillväxtproposition
målfonnulering förlagstiftadfinns det skäl övervägaatt ensenare

enligt Maastricht-slag gäller för ECBRiksbanken av samma som
penningvärdet eller"huvudmålet börfördraget, dvs värnaatt attvara

framhålls också penningpoli-upprätthålla prisstabilitet". Det attatt
mål hållbarbör bidra till uppfylla andratiken därutöver att som

måletoch sysselsättning det kan sketillväxt hög utan att omom

33Sveriges riksbank 1995.
3 1995/961150.Regeringens proposition
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syfteprisstabilitet åsidosätts. övriga konkreta förslagen iDe attmer
stärka Riksbankens oberoende i riksbanksfullmäktiges skrivelse
kommenteras inte det aviseras regeringennärmare, även attom

förbereda de förändringar i lagstiftningen"att moti-äravser som
verade" "de förutsättningarna för penning- och valutapoli-av nya
tiken".

väsentlig skillnad mellan sidan RiksbanksutredningenEn å ena
och riksbanksfullmäktiges skrivelse och andra sidanå tillväxt-
propositionen den tycks vilja minska Riksbankensär att senare
oberoende i avseende: det framhålls nämligen detett att vore
naturligt för "valet växelkursregim och frågoransvaretom av
rörande valutasamarbete med andra länder, inklusive fastställande

centralkurser inom ERM" ligger hos regeringen och inteav som nu
hos Riksbanken. motiverasDetta med beslutsrätten i frågaatt om
valutapolitiken i övriga EU-länder i regel ligger hos regeringen
liksom hos Ekofm-rådet och inte enligtECB Maastrichtfördraget
och "skillnader mellan länderna i beslutskompetens kan försvåraatt
Sveriges samarbete med andra länder inom EU".

Som vi det, de förändringar lagstiftningenärser av som
Riksbanksutredningen föreslog väl motiverade bestämmelsernaav
i Maastrichtfördraget ifall Sverige deltar i valutaunionen vi dockser
ingen anledning till varför inte också riksbankschefens mandat-
period bör sju år. granskning denEn nationella central-vara av
bankslagstiftningen kommer också inom inför beslutetEUgörasatt

vilka länder uppfyller villkoren för deltagande i denom som
unionen. enligt uppfattningMen vår förstärkningmonetära är en av

Riksbankens oberoende och förtydligande dess uppgifterett ännuav
viktigare Sverige inte kommer delta, eftersom vi dåattom egen
hand måste åstadkomma trovärdighet för penningpolitiken. Detta
gäller både vi inte tillåts delta, därför vi inte uppfyllerattom
konvergensvillkoren liksom den unionen inte kommermonetäraom
till stånd, och vi själva väljer stå utanför. Kraven ärattom
förmodligen i det fallet, eftersom tolkningen blidå kanstörst senare

vi inte beredda varaktigt bryta med vår tidigareäratt att
inflationshistoria. blir i fallDet så enligt bedömning nödvändigtvår

motverka sådana förväntningar förändringaratt genom av
Riksbankens ställning tydliga signaler.som ger

Vi direkt kritiska till de förändringar föri frågaär ansvaretom
valutapolitiken diskuteras i tillväxtpropositionen. Riksbankensom
bör liksom tidigare för såväl penning- valutapolitiken.ansvara som

överföraAtt för valutapolitiken regeringentillstörreett ansvar
skapar oklarhet självständigtRiksbankens möjligheter attom
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växelkurs-särskilt valetgällerdettapenningpolitikenbedriva av
ERM. Detinomcentralkurserfastställandetregim och t voreexav

utanför denvi ställer monetäradåi lägesärskilt olyckligt ett oss
trovärdighetsproblem.allvarligariskeraroch därförunionen mötaatt

internationellai denkritiseratsoftaoklarhetdennaAtt som-
Maastricht-och iländeri andrafinnsområdetdiskussionen -

Sverige.också iinföra denskälnågotkan intefördraget utgöra att
diskussion itidigareanalogi med våriviDäremot menar -

finnasförebilder kanutländskautifråndetavsnitt ECB6.3 attom -
Riks-kontrollendemokratiskadenhurdiskuteraanledning att av

bästakunnapenningpolitiken ska sätt.och utövasbanken
såiinte byggasf°ar emellertidoklarheterMedvetna systemet, utan

eftersträvas.möjligt måstespelreglerklara som
förändringarprecisera hurklararemöjlighetEn att avvore

relativpriset mellantrade"ofoch "termsindirekta skatter exportav
skerinflationsmålet. Såfastställerhanterasoch import ska när man

ProblemetZeeland.ochi Kanada Nyapåpekats ärtidigare t exsom
inflationenfaktiskatill denkan ledasådana förändringar attatt
illustreratsdetta harunderliggande. Betydelsenavviker från den av

appreciering kronanmomssänkning och den ägtden rumsomavav
inflations-sänkningFöljden blivit tillfälligharunder 1996. aven

felaktigdärför kanochengångsnaturtakten är engeavsom
andra lägenden inflationstakten.uppfattning underliggande Iom

relativpriset"terms-of-trade" höjningförsämring enkan av aven
tillfälligt draindirekta skattehöjningar bidra tillochimport att upp
penningpolitikenrisk förinflationssiffroma och medföra atten

hurförväg har preciseratalltför mycket. inte iOmstramas man
omformu-ska sannolikhetenhanteras,situationersådana är stor att

tillfrån fallprisstabilitetsmålet i stället kommerleringar görasattav
regler.tydligarei förväg skapafall. Då kan det bättre attvara

explicit undantags-också finnas skäl diskuterakanDet att en
underkrislägenmöjlighet iklausul regeringen att extremasom ger

Syftet skulleför penningpolitiken.tidviss attöverta ansvaret vara
till penningpolitikenstillräcklig hänsyngarantier förskapa tasatt

Undantagsklausulersituationer.stabiliseringsfunktion i sådana av
ochNederländerna, Kanadaifinns, påpekats,detta slag ovansom

trovärdighet i inflations-för förlustZeeland. riskDenNya av
finansiella mark-dereaktionerbekämpningen med omedelbara-

klausul kandennaföljd utlösandettrolignaderna avsomsom -

199435 ViñalsMonticelliavsnitt Se ocksådiskuterades i 6.3Detta exovan.
1996.1996 och Hagenunderlagsrapportema Cukierrnanrespektive vonav
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tillbakahållande regeringen.verkar förmodligen starktinnebära
förfinnas skäl bygga ytterligare garantierdet kan ändåMen att att

uttryckligen stipuleras detförhindra missbruk. bör måsteDet attt ex
fråga exceptionella situationer. bör också fastställasDetvara om en

Riksbank offentligt tvingasklar procedur, där såväl regering som
kan också tänka sig kravlägga fram sin argumentation. Man

majoritet i för regeringen ska få "körakvalificerad riksdagen att
Riksbanken dettaöver" på sätt.
undantagsklausul kan politiken trovärdig eftersomEn göra mer

förväg från inflationsmåldå redan i preciserar avvikelseratt ettman
bli nödvändiga i situationer. dock möjligtkan Det ärextrema att ett

självvalt utanförskap kan komma innebära så akuta trovärdig-att
hetsproblem med omedelbara valutadeprecieringar och höjningar-

följdde långa ansträngningama i det kortaräntorna attsomav -
perspektivet måste koncentreras skapa trovärdighet föratt en
låginflationspolitik. väl blirdetta har skett, förNär störreutrymmet

välavvägda institutionella konstruktioner. diskussionEnmer om en
undantagsklausul kanske därför föras framförbör allt i längreett
tidsperspektiv.

Till sist bör det i detta sammanhang också framhållas att
omfattningen trovärdighets- och inflationsproblemen stårav om
utanför den unionen i hög grad hänger med hurmonetära samman
den reala ekonomin utvecklas. Trovärdigheten för låginflations-en
politik blir lägre budgetunderskotten och den offentligastörre

är.skuldsättningen lägre arbetslöshetenJu desto blirär, svagare
trycket föra inflationistisk penningpolitik syssel-att en av
sättningsskäl. innebär kraven de offentliga finansernaDetta att
och strukturella reformerpå arbetsmarknaden i syfte dengöraatt

flexibel blir väl så starka vi står utanför den monetäramer om
unionen vi deltar.som om

Slutsatser6.5

Den unionen har utformats i syfte förutsättningar förmonetära att ge
trovärdig låginflationspolitik. europeiskaDen centralbankenen

kommer ha mycket hög grad oberoende och dess främstaatt en av
mål prisstabilitet. En osäkerhetsfaktor dock Ekofin-rådetär är att
kommer kunna utfärda riktlinjer för växelkurspolitikenatt som
skulle kunna komma i konflikt med målet låg inflation.om

36 ocksåSe diskussionen i kapitel 7 och kapitel 13.
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bedömningVårvärdera. ärsker svårdettaSannolikheten är attatt
prisstabilitetinriktas påpenningpolitik kommerECBsändå attatt
politik.för dennatrovärdighetfå högkommeroch attatt man
inflation,höghistoriamed ärSverige,landFör ett avensom

metodbratroligenunionen attdeltagande i dendärför monetära en
möjlig-vi förlorarNackdelenprisstabilitet.långsiktig är attuppnå

medSverigeenbartdrabbar ränte-störningarheterna mötaatt som
avvägningendärför enbartväxelkursforändringar. Seroch man

därförflexibilitet,penningpolitiskochinflationlågmellan envore
i denmedlemskapframförföredrapenningpolitiksjälvständig att
gradlika höghand kan uppnåpåunionen vimonetära enegenom

inflationshistoriavårdetta medlyckas medSka vitrovärdighet.av
Riksbankensstärkasyftelagstiftningen iförändringarkrävs attav

oberoende.
innebärunioneni den störremedlemskapHuruvida monetära

alltsåicke-medlemskap berorpenningpolitikentrovärdighet för än
kommerförutsättningarinstitutionellavilkagrad på atti hög som

förutsättningar före-existerademed. Medinte gårvigälla nuom
unionen kommerdeltagande i dentroligt monetärafaller det ettatt

till låg infla-lederpenningpolitikförtrovärdighetenökaatt somen
vårallvarliga tvivel påtillutanför kan ledaståvaltion. Ett att

riksbanksreforminflation. Omuppnå lågbeslutsamhet att genom-en
finans-självständighet ochökar Riksbankensradikaltförs omsom

skuldsättningen, böroffentligaminska denpolitiken inriktas att
trovärdighet också påuppnå högemellertid på sikt kunnavi egen

hand.
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och EMUFinanspolitiken7

utgifter.offentligaochskatterbeslutfinanspolitikMed ommenas
densamband medcentrala iaspektertvå ärframför alltDet är som
ochbudgetunderskottgäller hurförstaunionen. Den storamonetära

sektorn.offentligai denkanskuldsättning accepterashur stor som
förspelakanfinanspolitiken attrolldenaspektenandraDen avser

Maastrichtför-konjunkturutveckling.ochefterfråganstabilisera
såvälstorlekenavseendereglerfinanspolitiskainnehållerdraget

ochländernaenskildadeskuld ioffentligbudgetunderskott mansom
utformningenexaktaEU-nivå dennärvarande påfördiskuterar mer

vilkadiskussionlängesedanocksåfinnsregler. Detdessa omenav
unionisjälvständighet monetärpenningpolitiskförlustenkrav enav

flexibilitet.finanspolitikensställer
tecknarAvsnitt 7.1följandedisponerat sätt.Kapitlet enär

såvälutvecklatsfinansernaoffentligadehurbakgrundsbild av
problemför de ärredogörochSverigeiinternationellt somsom

redovisarAvsnitt 7.2skuldsättning.växandemedförknippade en
ochfinanspolitikenangåendebestämmelserMaastrichtfördragets

AvsnittEU-ländema.mellandiskussionenpågåendeför denredogör
fördraget,ireglernafinanspolitiskadeförmotivenanalyserar7.3

avsnittidiskuterasstabiliseringsfunktionfinanspolitikensmedan
kanunionendenfrågan monetärabehandlasavsnitt 7.5I7.4. om

formiintegrationfinanspolitisk tytterligareleda tillförväntas avex
Avsnitt 7.6deltagarländema.mellantransfereringarförsystemett

slutsatserna.summerar

olikautveckling ifinansernasoffentligaDe7.1

länder

bildenfaktiskaDen

tilltendensfunnits någondet inteperspektiv harlångsiktigtI ett
industriländema.utveckladei deskuldsättningoffentligväxande
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Stora budgetunderskott har i regel uppkommit endast i samband med
exceptionella händelser, vanligtvis krig. Den ökade statsskulden har
sedan successivt betalats förhållandena åternär normaliserats.av

dennaMot bakgrund framstår den kraftigt växande offentliga
skuldsättningen i många länder under de tjugo årensenaste som
historiskt unik. Denna utveckling redovisas för antal EU-länderett
i diagram 7.1. Som framgår har skuldkvotema den offentliga
skuldens andel BNP i flera länder Belgien, Irland och Italienav
nått 100över Men statsskulden har ökatprocent. kraftigt också i
Danmark, Österrike.Grekland, Nederländerna, Spanien och

Diagram 7.la: Offentlig skuldkvot i olika EU-Iänder
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x100
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40 -.1.-.
20..

0
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
Italian- - -.Tysuand. . . . . Nadsrllndama- - - Österrike

Källa: OECD
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EU-Iänderolikaskuldkvot iOffentlig7.lb:Diagram
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OECDKälla:

EU-Iänderi olikaOffentlig skuldkvot7.lc:Diagram

140

8

Källa: OECD

intäkter ochoffentliga sektornsvisar hur denDiagram 7.2
industriländema. Detsedan i deutgifter utvecklats 1960 stora

parallellt fram tilliintäkter och utgifterframgår växte stort settatt
krañigt.utgifterna ökathar emellertid1970-talet. Däreftermitten av

intäkterna fortsattbudgetunderskotttillhar lettDetta trots attstora
takt tidigare.i ungefärfram till omkring 1990ökaatt samma som

tillgällt transfereringamautgiftsökningama harDe största
frånoch subventioner 8transfereringarhushållen. Sâ ökade t caex

i detill 19921960 21BNP procent storaprocent caav
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industriländema. Däremot har de offentliga investeringarna fallit
andel hållBNP på de flestasom av

Diagram 7.2: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter i de stora
industriländerna procent BNPav

S0

30

20.1960 1965 1970 1975 |9lO 1995 1990 1995
Ollonlliulinkommer

-Oltomligautgifter-----

Kommentar: Diagrammet visar genomsnittet for Frankrike, Italien, Japan, Kanada,
Storbritannien, Tyskland och USA
Källa: OECD

offentligaDen sektorns inkomster och utgifter uppvisar tydligtett
länderi de flestamönster Under perioder fmanspolitiskav

expansion har i första hand transfereringama och lönesumman i
offentlig sektor ökat. Däremot har inga skattesänkningarstörre
kommit till stånd tvärtom har särskilt olika socialforsäkrings-
avgifter nonnalt höjts i dessa lägen. Finanspolitiska åtstramningar
har främst skett skattehöjningar främst avseende inkomst-genom
skatter och indirekta skatter. denI mån offentliga utgifter minskat
i sådana situationer har det framför allt varit fråga investerings-om
utgifter.

Den svenska bilden liknar den internationella. Diagram visar7.3
den svenska statsskuldens utveckling under framgår150 år. Detca

den enda tidigare perioden med betydandeatt skuldökningen var
andra världskriget. Därefter föll skuldkvoten för ökaåterigenatt
under början 1980-talet och sedan iunder början 1990-taletav av
samband med de kraftiga konjunktumedgångar då ägde mm.som
För 1996 uppgår statsskulden till 87 DiagramBNP.procentca av
7.4 visar den offentliga sektorns sparandeunderskott börjanistora

1980-talet och i början 1990-talet. Det underskottetstörstaav av

World Economic Outlook 1996.
2Detta har studerats Alesina Perotti 199521.av a
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Diagram 7.5BNP.till 13uppgickochuppnåddes 1993 procent avca
medhängtframför alltunderskottårensdevisar sammansenasteatt

skatteintäktemaocksåtransfereringsutgifter, stag-ökade även om
nerat.

SverigeBNP ii7.3: Statsskulden procentDiagram av

100w

1980196019401900 192018801860

RiksgäldskontoretKälla:

iBNPsparande ifinansiella procentsektorns7.4: offentligaDenDiagram av
Sverige

i

199519901985193019751970

OECDKälla:
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utgifter i BNP i SverigeDiagram 7.5: Statens inkomster och procent av

40
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Källa: OECD. Siffroma för 1995 och 1996 hämtade Regeringens propositionär ur
1996/97:

Under tid har finanspolitikens inriktning förändrats i mångasenare
länder och minskad offentlig skuldsättning har blivit deetten av
centrala ekonomisk-politiska målen. Danmark och Irland tvåär
exempel på länder redan under 1980-talet lyckades bryta densom
tidigare utvecklingen se diagram 7.1. För Sverige faller sannolikt

årstatsskulden andel BNP redan i har bedrivitsDet delsom av en
forskning vilka budgetkonsolideringar varittyper mestom av som
framgångsrika det gällt minska den offentliga skuld-när att
sättningen: resultaten tyder på saneringsprocesser inriktatsatt som

minska transfereringama till hushållen och lönesumman iatt
offentlig sektor varit avseendede effektiva i detta Enmest oros-
faktor för framtiden emellertid den förskjutning befolkningensär av
sammansättning i riktning andel äldre med åtföljandestörremot en

förutsespensionsutbetalningar kanstörre som

3Regeringens proposition 1996/97:1.
4 Se Alesina Perotti 1995a, 1996 och World Economic Outlook 1996.t ex
5 I industriländema kvoten mellan antaletväntas 65 år och antaletöverpersoner

mellan 15 och 64 år stiga från i genomsnitt till35 50 underprocentpersoner ca ca
de kommande åren35 se World Economic Outlook, 1996.
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budgetunderskottEffekterna av

samhälls-negativaha såväl positivaBudgetunderskott kan som
de uppstår ochi vilka situationerekonomiska effekter beroende på

tillfälligtfinns starka skäl fördehur Det accepteraär. attstora
fall det uppstårvid vissa störningar.budgetunderskott Ett är när

utgifterna,de offentligaökningarbehov temporära t exavav
kostnaderna församband med krig ellerforsvarskostnadema i

med sådan situationtransfereringar i sambandinvesteringar och en
Vid krav budgetbalansvid den tyska återforeningen. påuppstodsom

utgiftsökningar tvinga framläge skulle sådana offentligai varje
leda till minskningaromedelbara skattehöjningar skulle storasom

effektivitetsförluster i ekonomin.den privata konsumtionen ochav
de offentligatillåta budgetunderskott under den period dåGenom att

normalt kan de ökade skatter behövs ochutgifterna högreär än som
fördelas längreockså minskningen konsumtionendärmed överav

tid.
fasta finanspolitikenpåEtt sätt attannat att tarresonera genom

budgetunderskott kan bidra till stabilisera konjunktur-tillåta attatt
utvecklingen. den traditionella keynesianska påDetta är synen
finanspolitiken. faller i konjunktur-hushållens inkomsterNär en
nedgång, minskar också den offentliga sektorns skatteinkomster och
transfereringama första hand utgifterna för de arbetslösa stiger.i

sektornsHärigenom motverkas minskningama den privataav
efterfrågan stabiliseras.inkomster så att

Även offentliga finansernatillfälliga försämringar deom av
således kan motiverade i många situationer, skapar permanentavara

främst innebär sådanabudgetunderskott svåra problem. ochFörst
omfördelning den sektorns inkomsterbudgetunderskott privataen av

tiden och därmed mellan olika generationDengenerationer.över
ökade ochskapar underskotten tillskansar sig därmed inkomstersom

konsumtionsmöjligheter. Inkomster och konsumtion minskar i stället
för generationer tvingas betala amorteringar och räntorsenare som

den uppkomna statsskulden.på
världsekonomin helhet konkurrerar offentliga budget-För som

underskott med de privata investeringarna det tillgängligaom
sparandet. olika länder ska låna till underskott i sina offentligaNär

efterfrågan denfinanser, ökar på kredit på internationella
kapitalmarknaden. Därmed drivs den internationella realräntenivån

del investeringsprojekt olönsamma. offentligaDetta Degörupp. en
budgetunderskotten således undan privata investeringar ochtränger
kan därmed medföra långsammare resurstillväxt.en
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Även den internationella räntenivån påverkas den samladeom av
statsupplåningen i världen, enskilt land Sverigeär så litetett isom
förhållande till den internationella kapitalmarknaden våraatt
budgetunderskott inte har någon nämnvärd effekt. Däremot kan
betydande effekter uppkomma för det enskilda landet mycketom en

offentlig skuldsättning bedöms öka risken för inhemskstor inflation
och därmed leder till långivama kräver ersättning för dettaatt en

riskpremie.°ks
ständigtEn växande offentlig skuldsättning inte hållbar.är En

sådan politik leder förr eller till situation där långivamasenare en
inte längre villiga finansiera fortsattaär underskott.att Den
anpassning då måste ske kan olika former. möjlighetEnta ärsom
omedelbara minskningar utgifterna och höjningar skatterna.av av
Dessa kan innebära svåra välfárds- och effektivitetsförluster. Den
fmanspolitiska åtstramningen blir statsskuldvärre större och-
därmed högre utgifter för statsskuldsräntor hunnit ådrasom man-
sig.

andra möjlighetEn i sådan situationär lånaratt staten ien
centralbanken vilket brukar kallas för finansiering via sedelpress-
ama. Följden blir ökningar penningmängden och därmedstora av

inflationen. Denna minskar statsskulden urholkaav attgenom
realvärdet utestående skulder i inhemsk valuta och reducerarav
budgetunderskottet i den mån olika skatter och utgifter ärsom
ofullständigt indexerade

sistaEn möjlig konsekvens statsñnansiell kris ärav en
statsbankrutt, dvs kommer på obestånd och inteatt staten kan betala

och amorteringar.räntor Följden detta blir svåra störningarav
eftersom antal långivare kommer kapitalförlusterett göraatt stora
och därmed också riskerar i konkurs. kanDet också bliatt svårt
för i framtiden lån till rimligstaten att ta ränta.upp

Det går inte i förväg precisera vid vilka nivåeratt på statsskulden
situationen blir ohållbar. Utvecklingen får lätt sinsom egen

dynamik. detNär uppstår tvivel lands fönnâga kontrolleraett attom
sin statsskuldsutveckling kräver långivama högre riskpremie.
Därmed stiger realräntan och således kostnaderna för
statsupplåningen. Samtidigt minskar investeringarna och därmed
tillväxttakten. Det uppstår mellan realränta och tillväxttakt,ett gap
vilket skuldkvotengör fortare.att Följaktligenväxer kommerännu
långivama kräva högre realräntaatt ännu osv.

6Se den tidigare diskussionen i avsnitt 3.1 och 4.2.
7Se Persson, Persson Svensson1995.
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växandeförsöker bedöma de två decenniemasOm senasteman
andra industriländer, detstatsskuld i såväl Sverige många ärsom

stabiliserings-uppenbart den inte kan motiveras sigatt vareav
utjämna skatter ochpolitiska skäl eller önskemålet attom

konsumtion tiden. sänkning produktivitetsstegrings-Denöver av
takten ägde i mitten 1970-talet i alla OECD-länder harsom rum av
visat sig och inte tillfällig. Också uppgångenpermanentvara av
arbetslösheten EU-ländema sigi under 1980-talet har visat ettvara
långvarigt fenomen. finns anledning befara detsamma gällerDet att
den ökade arbetslösheten i Sverige under de åren. finnsDetsenaste
därför behov konsolidering de offentliga finanserna iett stort av av
EU-ländema, inte minst i Sverige. Risken den offentligaär attstor
skuldsättningen åter ska öka i oförmånligt konjunkturläge. Dettaett
förhållande bör bakgrunden för varje diskussion finans-utgöra om
politikens utformning och de finns Maastrichtfördraget.regler isom

Maastrichtfördraget och finanspolitiken7.2

Fördragets bestämmelser

I den k Delorsrapporten, där planerna på ekonomisk ochs en
utformades,union förordades bindande regler för högstamonetär

tillåtna underskott och skuld i den offentliga sektorn regler församt
underskott.finansieringen Maastrichfördraget kom sedanIav

Delorsrapportens rekommendationer till del följas.stor att
viktigasteördragetsF regler de offentliga finansema följande:ärom

Förfarandet vid alltför underskott artikel l04cstora°
Förbud offentligaför lån direkt i centralbankentaatt- organ upp
artikel 104
Förbud offentliga positiv särbehandlingattmot- ge organ en
hos finansiella institutioner artikel l04a
Förbud för EU och enskilda medlemsländer överatt ta-
betalningsansvaret for medlemslands skulder artikel 104bett

3 forCommitte the Study of Economic and Monetary Union 1989.
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alltför underskottFörfarandet vid stora

skall undvika"medlemsstatemaMaastrichtfördraget slås fastI att
finanser" artikeloffentliga sektornsunderskott i denalltför stora

för alla medlemsländerförpliktelsegäller104c.1. närDetta som en
ska alla länderinletts. Under tvåtredjeEMUs strävaetappetapp

Fördragetunderskott artikel 109e.4.undvika alltförefter storaatt
med alltförför vadspecificerar dels kriterier storasom menas

sådana bedöms ha uppstått.dels förfarandeunderskott, närett
ha alltförmedlemsland inte skaFör ett stortatt ett anses

offentligakriterier för dedet uppfylla tvåunderskott måste
finansema.

eller faktiska underskottet i denförsta får det förväntadedetFör
offentliga sektorns nettoupplåningsektorns finanser denoffentliga

såvida inteöverstiga referensvärdet BNP,inte tre procent av

väsentligt och kontinuerligt"detta procenttal har minskat-
referensvärdet, elleroch nått nivå ligger närasomen

undantagsvis och övergåendereferensvärdet endast över--
referens-fortfarande liggerskrids och procenttalet nära

värdet".

offentliga konsoliderade bruttoskuldendet andra stadgas denFör att
sammanlagda skuldsättningen i regionala ochdvs den stat samt

och tillgångarlokala myndigheter, justerad för inbördes skulder inte
såvidafår överstiga referensvärdet inte "detta60 BNPprocent av

procenttal minskar i tillräcklig utsträckning och signärmar
tillfredsställande takt".referensvärdet i

finanspolitiska kriteriernaland inte uppfyller de bådaOm ärett
skyldig utarbeta artikel 104c.3.kommissionen Iatt rapporten en

offent-kommissionen beakta huruvida densådan ska ävenrapport
förunderskott överstiger utgifterna de offentligaliga sektorns

investeringarna, medlemsstaternas ekonomiska och budgetmässiga
faktorer betydelse".läge medellång sikt "alla övrigasamt av

finansiella kommittén ska därefter sigEkonomiska och överyttra
°artikelkommissionens 1040.4.rapport

° i artikel l04c.2 i protokollet förfarandet vid alltförDessa samt storaanges om
underskott.
° Vid Ekonomiska finansiella kommitténoch Monetäraersätterstarten etapp treav
kommittén för närvarande i två har motsvarande uppgift. ocksåSeetappsom
kapitel
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Efter ha fått denna kommissionenska ställning tillatt rapport ta
det föreligger eller kan uppstå alltför underskott iett stortom

ochmedlemslandet så fallet yttrande till Ekofin-rådetär ettom avge
artikel l04c.5. Ett sådant yttrande nödvändigt förär att processen
ska vidare. Rådet ska sedan med kvalificerad majoritet ta
ställning till kommissionens rekommendation och avgöra ettom
alltför underskott föreligger artikel 104c.6. Härvid skastort
eventuella synpunkter från den berörda medlemsstaten beaktas. Om
rådet finner det fråga alltför underskott detskaäratt ett stortom ge
rekommendationer vilka åtgärder bör vidtas artikelom som
104c.7." Ifall rådet landet ifråga inte vidtagit någraattanser
effektiva åtgärder, får det offentliggöra rekommendationerna artikel

Beslutenl04c.8. rekommendationer rådet med tvâtasom av
tredjedelars majoritet och medverkan det berörda landet.utan av

finns ytterligareI antal förfarandeti för deetapp tre ett steg
länder deltar i valutaunionen dessa inte följer Ekofin-rådetssom om

Ävenrekommendation. dessa beslutas rådet med tvåsteg av
tredjedelars majoritet och medverkan det berörda landetutan av
efter rekommendation kommissionen. länderDe inte deltarav som
i valutaunionen har inte i dessa sammanhang.rösträtt

första Ekofin-rådetDet kan förelägga medlemsstatenärsteget att
inom viss tid vidta vissa åtgärder artikel 104c.9. Ettatt en

föreläggande starkare rekommendation, beslutsrättenär än en men
ligger fortfarande hos det berörda landet. kanDessutom rådet begära

medlemsstaten ifråga lämnar enligt fastställdatt rapporter en
tidsplan för det möjligt granska anpassningssträvandena.göraatt att

medlemslandOm i valutaunionen inte följer föreläggandeett ett
kan rådet i andra besluta eller flera följande fyraett steg om en av
sanktioner artikel l04c.1 1:

"Att kräva den berörda medlemsstaten offentliggör deatt-
ytterligare uppgifter rådet innan med-närmaresom anger,
lemsstaten obligationer och andra värdepapper.utger

anmodaAtt Europeiska investeringsbanken omprövaatt°
sin utlåningspolitik den berörda medlemsstaten.gentemot

krävaAtt den berörda medlemsstaten räntelöstatt0
deponerar belopp lämplig storlek hos gemenskapen,ett av
till dess det alltför underskottet enligt rådetsatt stora
uppfattning har korrigerats.

" Utvärderingar det slag beskrivts har gjorts årligen sedan 1994. Vid denav som
utvärderingen i juni 1996 rekommendationer förstärkasenaste attgavs om

ansträngningarna för nedbringa underskotten till alla länder Danmark,att utom
Irland och Luxemburg.
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storlek."lämpligböterföreläggaAtt av-

sank-kravförfarandettidigare attifinns inteDet steg avsom
dettakan påEkofin-rådetordningvissgenomförs i utantionerna
dessaUtövervill utdöma.detsanktionervilkaväljafrittstadium

avbrytavillkorunder vissamöjligheten ettocksåfinnssanktioner att
CohesionSammanhållningsfondenkfrån denfinansieringlands s

d12fun
Ekofin-rådetsenligtunionenmedlemsland i den monetäraNär ett

upphävarådetskaunderskottalltförkorrigeratuppfattning stortett
tidigarerådetOm12.artikel 104c.förfarandetibesluttidigaresina

beslutviddetskarekommendationersina ettoffentliggjort om
inte längredetförklaringoffentligupphävande attomavge en

underskott.alltförföreligger stortett
vilketiunderskott,alltförförfarandet vidProtokollet storaom

artikel 104c.l4 ersättasska enligtreferensvärdenabl senareanges,a
enhälligtskadettaBeslutbestämmelser"."lämpligamed tas avom

föreocksåRådet skakommissionen.förslagochEkofin-rådet av
och ECB.Europaparlamentetha hörtbeslutsitt

Övriga offentliga finansermedlemsländernasbestämmelser om

direktlånoffentligaförförbudetregelviktig att taEn är upporgan
artikelfinansieringförbudetdet kcentralbanken, monetäri mots
direkt-offentligdåtvå,redangällerFörbudet104. etappmo

otillåten. Icentralbankernationella treupplåning i är etapp avser
innebärförbuddirektupplåning i ECB. Detta attockså tförbudet ex

ellercentralbankentilldirektskuldebrevfår säljaintestaten
intesåledestillåtscentralbanken. Statenkonto iövertrassera ett

central-sektornoffentligai denunderskottfinansiera attgenom
måsteunderskottEventuellaförfogande.likviditet tillställerbanken

marknadsmässigatillkapitalmarknademafinansierasställeti
villkor.

ofentligaförbudetcentral regelandraEn är att enorgange
104a.artikelfinansiellasärbehandling hos institutionerpositiv
tvingalagförbjudetregel detdennaGenom är attt genomex

iplacerainstitutionerfinansiellaandraförsäkringsbolag eller att

viaEUskasammanhållning12 socialekonomisk ochprotokolletEnligt om
ochmiljöområdetprojektbidrag tillekonomiskaSammanhållningsfonden ge

capita ärBNPmedlemsstatertranseuropeiska iförområdet transportnät pervars
genomsnittet i EU.90lägre procentän av
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möjligtdetskulleplaceringspliktsådan görastatsobligationer. En
demvillkortill bättreunderskottfinansiera änför att somstaten

ochförbudet ECBfrånUndantagnakapitalmarknadema. ärgäller
svårigheterskulle fåcentralbankema attnationellade annarssom

delhålla vissbankerdvs kravupprätthålla kassakrav att av
tillåtetocksåcentralbanken.i Detkonto attinlåningen på är av

skainstitutionerfinansiellakräva"tillsynsmässiga hänsyn" att
iplacera statspapper.

enskildaochförbudet för EUregelcentraltredjeEn är
medlemslandsförbetalningsansvaretmedlemsländer ettöveratt ta

klausultillrefererasArtikeln brukarartikel l04b.skulder som en
clause"no-bail-out"borgensåtaganden" "theförhindrasyftei att

principenunderligganderedan från två. Den äroch gäller attetapp
skuld. Artikelsin offentligaansvarig förmedlemsstat självvarje är
möjlighet förvillkorrestriktivadock under vissa103a ger

Enligt dennamedlemsländer.finansiellt stöd tillgemenskapen att ge
med hänsyn tillåtgärder"lämpligaenhälligt råd beslutakan ett om

allvarliga försörjnings-uppstårläget, särskilt detekonomiskadet om
generellRegeln kani fråga vissa varor".problem enses somom

aldrig tillämpats.fram till hösten 1996 Ettskyddsklausul och har
få bistånd frånunionen kan ocksåmedlemsland i den monetära

allvarligt hotas"har svårigheter ellergemenskapen det storaavom
kontroll".utanför dessosedvanliga händelsersvårigheter till följd av

pågående stabilitetspaktendiskussionenDen -

nuvarandesåväl förfinns förespråkarepågående debattendenI att
förför "tandlöst"offentliga finansernaregelverk för de är attsom

leddförraalltför begränsande. Dendet är avgruppen, som -
haftregler, hartalar för behovet striktareTyskland störstav-

särskilt pekat påEU-nivå. hargenomslag i diskussionen Man att
underskott kanförfarandet alltförde olika leden i väntasmot stora

ganskasanktioner kan uppfattastidsödande och flertaletatt somvara
få tilldet kan svårtbetydelselösa. synpunktEn är attatt varaannan

land.särskiltmajoritet för utpekastånd kvalificerad att etten
finansministerstabilitetspakt TysklandsSärskilt det förslag till som

därför fåttpresenterade i november harWaigel 1995 stor upp-
märksamhet. inlägg i debatten vilkaFörslaget kan ett omses som

3 Se Gros 1996.t ex
Bundesministerium der Finanzen 1995.

6 16-0893
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"lämpliga bestämmelser" enligt artikel ska104c. 14 ersättasom
protokollet förfarande alltförvid underskott istora etapp tre.om

Huvuddragen i det tyska förslaget följande:är

Medlemsländema i den unionen bör eftermonetära sträva ett-
underskott högst BNP i genomsnitt överprocenten av
konjunkturcykeln. Referensvärdet BNP skatre procent av

överskridandedärför tak. skatreprocentsgränsenettses som av
endast tillåtas i undantagsfall kvalificeradextrema om en
majoritet medlemmarna i valutaunionen tillåter det.av
Om för underskottet överskrids skatreprocentsgränsen0
sanktioner automatiskt träda i kraft. Medlemsstaten ifråga ska då
hos gemenskapen deponera 0,25 förBNP varjeprocent av
påbörjad procentenhet referensvärdet överskrids. landetNärsom
åter underskrider ska depositionentreprocentsgränsen
återbetalas. Om detta inte sker inom två år omvandlas den dock
till bötesbelopp tillförs EUs budget.ett som

Europeiska rådet beslutade vid sitt i december 1995 förslagmöte att
i syfte säkerställa budgetdisciplin i den tredje böratt etappen
utarbetas. Vid det informella Ekofm-mötet i april kom1996
fmansministrama och centralbankschefema baseraöverens attom
fortsatta diskussioner det tyska förslaget stabiliseringspakt.om en
En slutlig politisk överenskommelse de finanspolitiska reglernaom
kan i december 1996.väntas

diskussionernaI finns bred enighet referensvärdet påatten om
för underskottetBNP i de offentliga finanserna börtre procent av ses

och det medelfristiga måletövre börgräns attsom en vara en
balanserad budget. tycks också finnasDet brett förstöd delsett att

förstärka den löpande övervakningen finanspolitiken, delsav
förfarandet vid alltför underskott.preciseranärmare stora

Ett stärka den löpande övervakningensätt diskuteratsatt som
kravinföra någon form regelbunden nationellattvore av

rapportering den offentliga sektorns finansiella utveckling. Dettaav
skulle kunna ske inom för den k multilateralat ex ramen s
övervakningen enligt vilken allmänna riktlinjer för den ekonomiska
politiken i medlemsländerna och gemenskapen läggs fast och följs
uppt

5 Maastrichttördragets artikel 103 innehåller bestämmelser den multilateralaom
övervakningen.
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innehållerunderskottvid alltförgäller förfarandetdetNär stora
exempel kravet påformuleringar.antal Ett ärfördraget ett vaganu

får överstigafinanser inteoffentliga sektornsunderskottet i denatt
undantagsvis"referensvärdet endastsåvida inteBNPprocenttre av

"undantagsvis" ochmedöverskrids". Vadövergåendeoch som avses
Bland EU-ländernai dagsläget.definieras dock inte"övergående"

dennapreciseraför behovetbetydande stödfinns närmareattett av
EU-länderflertaletdet andraformuleringar. För atttyp anserav

fastställas.förfarandet bör Omde olika leden iförtidsgränser
mycket lång tid från detdet kommainte preciseras kansådana att ta

land till dessialltför underskott konstateras attettstortatt ett
förstöd finnsin. oklart vilketsanktioner Det ärsätts attsommer

automatik skavissska bli automatiska.sanktionema För att en
kan kommadepositionematroligt somdet attär attaccepteras,
Tyskland före-betydligt mindre vadomvandlas till böter blir än

för storlekenmöjligt detocksåspråkat. Det övre gränssättsär att en
böterna.depositionemapå

disciplinför fmanspolitiskspecificerade åtgärderDe sommer
endast för deltagar-kommer troligen gälla fulltutformas att ut

unionen, övriga länder kommerländerna i den ävenmonetära attom
"rimliga villkor". måste dådelta på Hänsyn t tasuppmuntras att ex

sanktioner i förfarandet vidreglerna förelägganden ochtill att om
de länder står utanför denalltför underskott inte gällerstora som

unionen.monetära

finanspolitiska reglerMotiven för7.3

ianföra olika motiv för de finanspolitiska reglernakan tvåMan
sådana regler behövs förMaastrichtfördraget. motivEtt är attatt

till budgetunderskott ochmotverka den allmänna tendens stora
skuldsättning präglat de flesta EU-länder, inklusiveoffentlig som

Enligt detta har de fmanspolitiskaSverige, under år. synsättsenare
direkt samband med den unionen i sig,inget monetäranormerna

förska metod generellt förstärka incitamentende attutan ses som en
i stället fastañnanspolitisk disciplin. Ett sättannat att tarresonera

länderna behövs förregler finanspolitiken i de enskildapå attatt om
diskuterar bådaunionen ska fungera. avsnittden Dettamonetära

utformats ändamåls-motiv liksom frågan reglerna pådessa ettom
enligt sätt.
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EU-nivåpåför finanspolitiska reglerAllmänna motiv

politisknationalekonomin brukar benämnasden delInom somav
tycks finnas allmän tendens ibetonat detekonomi har att enman

Flera olika mekanismer hardemokratier till budgetunderskott.stora
framhållits.

offentligafördelarna ökadevanligtEtt är attresonemang av
minskade utgifter ofta koncentreradeutgifter och nackdelarna ärav

betalas medden budgetunderskotten skatill specifika månIgrupper.
ofta jämntframtiden, fördelas dessaökade skatter i övermer

Följaktligen blir det politiskabefolkningen utgifterna i dagsläget.än
skuldsättning gäller imotståndet offentlig Detta ännusvagt.mot

innebär dagens aktiva kan övervältrahögre grad underskotten attom
framtida generationerkostnaderna för de ökade skulderna som

skäl till alltför underskottsaknar i dag. ytterligareEttrösträtt stora
finanspolitisk illusion: väljarekan förekomsten mångaavvara en

undervärdera de kostnaderkan grund bristande kunskaperav som
underskotten drar med sig i förhållande till de omedelbara fördelarna

utgifter.ökade offentligaav
förklaring fasta på sittande regeringar iEn typ tar attannan av

skapa budgetunderskott k strategiska skäl.vissa lägen kan Enav s
handlingsmöjlighetemaanledning kan vill inskränkaattvara man

regeringar. motiv skulle kunna viktigt iför kommande Detta vara
länder där makten växlar mellan partier med mycket olika önskemål

fördelas. partihur de offentliga utgifterna ska förDet somom
tillfället sitter vid makten kan då åstadkomma budgetunderskott

villöka de utgifter själv prioritera. Dettaattgenom som man ger
välfärdsvinster för partietomedelbara de representerar,grupper som

statsskuldensamtidigt räntebetalningar och amorteringar påsom
för framtida regeringar medinskränker möjligheterna annan

partifárg öka de offentliga utgifterna på andra områden. Dennaatt
har för förklara budgetunder-använts atttyp av resonemang a

1980-talet.i under presidenttidskotten USA Reagans
ytterligare betonar de svårigheter kanEtt sätt att resonera som

finnas vid olika störningar leder till budgetunderskott skapaatt som
offentligaenighet hur de finanserna ska förbättras. Ju störreom

oenigheten detta desto längre blir beslutsprocessema innanär,om
kan komma hur bördoma för budgetsanering skaöverensman om en

fördelas. Olika har intresse skjutaett attgrupper av upp anpass-

° bra sammanfattning analysen området iEn Alesina Perotti 1995b.av ges
Alesina 1989.
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medför samhällsekonomiska kostnader,dettaningen trots att
så kunna övervältra anpassningeneftersom hoppas sättattman

förklaringsvärde för dekan haandra. Dessa stortresonemang
utveckling i EU-ländema förtvå decenniemas utsattssenaste som

försvagat dekraftiga makroekonomiska chockeråtminstone tre som
denoffentliga finansema: 1970-talets oljeprisstegringar, permanenta

från 1970-talet den kraftiganedgången tillväxten mitten samtavav
1980-talets början decen-uppgången arbetslösheten ettav o m

finns empiriskt stöd för koalitions-nium i Sverige. Det attsenare
där beslutsprocessema kan iregeringar trögare änväntas vara

enpartiregeringar och proportionella valsystem i regel ledersom
tyckstill parlament med många partier och kortlivade regeringar

fmansema. Exempeldet svårare de offentliga ärgöra att sanera
länder Belgien, Italien och Sverige. Också länder med högsom en
grad polarisering mellan olika politiska tycks generelltgrupperav

andra.budgetunderskottuppvisa större än
de mekanismer diskuterats skaparOm tror attman som en

inneboende tendens till offentliga finanser, detta starktär ettsvaga
för någon fmanspolitiska regler. Ett påsättargument typ attav se

Maastrichtfördragets bestämmelser finanspolitiken därförärom som
metod skapa tryck de enskilda medlemsstaternaatt ett attyttreen

upprätthålla sunda statsfinanser lägga fastattgenom gemensamma
EU-nivå. relevanta frågan dettapå Den blir då ärnormer om

nödvändigt och i vilken grad enskilda länder i stället själva kan
införa sådana finanspolitiska skulle kunnaDessa tamer av normer.
formen lagfásta regler budgetbalans och skuldsättningav om av-
den alla amerikanska delstater har och för-nästantyp som av-
ändringar budgetprocessen i syfte främja tinanspolitisktstörreattav
ansvarstagande. exempel sådan reform låtaEtt är atten

först fatta beslut utgiftsramamaparlamentet de totala och låtaattom
eventuella ökade utgifterbeslut enskilda budget-senare om

där.områden finansieras andra utgiftsneddragningar Engenom
sådan förändring budgetprocessen har just genomförts i Sverige.av

Vår bedömning bestämmelser kanEU-nivå spela rollär att en
för förstärka incitamenten för ansvarsfull finanspolitik i deatt en
enskilda länderna. tidigare utvecklingenDen i många EU-länder och

TabelliniAlesina 1990.
9 Roubini SachsSe 1989a, b, Grilli, Masciandro Tabellini 1991 ocht ex
Alesina Perotti l995a.
z° Se Bauyomi Eichengreen 1995 eller underlagsrapporten McKinnont ex av
1996.
2 har särskilt diskuteratsDetta Hagen 1992.av von
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enskilda länderförsvårigheterna attSverige visarminstinte
förefallerbindande Dettillräckligthand ställa normer.uppegen

få deltaförkonvergenskriterierfinanspolitiska attdeockså som om
spelatMaastrichtfördragetipreciseratsunioneniden monetära som

flerai EU-budgetkonsolidering ägtför denroll rumstor somen
förgrad haitycks hög argumentkriterier använtsländer. Dessa som

debatten.inrikespolitiskai denoffentliga finansernadesanering av
föruttrycktsEU-nivå hardiskussionen attpågåendedenI oro

"tandlöst"alltförskulleunderskottvid alltförförfarandet stora vara
deninträde isig förkvalificerat monetäravällandsedan ett

fördet svårtkan vidareunionen. automatik göraBristen en
sanktionertillämpaEkofm-rådeti motkvalificerad majoritet att

specielltharrekommendationer: detföljer rådetsinteländer som
kanfinansministrarförsvårtdet kan snartpåpekats att somvara

länderandrafrånkollegerpekasituationihamna utatt somsamma
värde i detbetydandefinnsförsumliga. ändådetVi ettattmenar

enligtfinansernaoffentligadekonsolideringtryck på somav
kan kanskeEU-nivå. Dettaregelsystem kannuvarande utövas

antaldag,framtiden ii störregälla närän ettkomma änatt mer
då framstådet böruppställdauppfylla dekanländer antas normerna:
dessa.inte klara Ettför land"stigmatiserande" attettsom mer
finansemaoffentligaEU-nivå decentralutpekande frånoffentligt att

besvär-upplevasdå kommakontroll kanunderinte attär som mer
Vifalletdebatteninrikespolitiskaden är trorande i än nu.som

medför länderkraftiga böterinnebärsanktionerintedäremot som
minskasanktioner kankraftigaalltförskälunderskott. Ett är attstora

enskilt land.utpekaska vågaEkofm-râdetförsannolikheten ettatt
förvärraytterligare kanhöga böterskälEtt är attannat en

underskottssituation.
vilkasfmanspolitiskamedfrämsta problemetDet normer

Iegitimitetsaspekten.EU-nivå gällerkontrollerasefterlevnad ska
länderna EUenskildai demedborgarnaKommer att ense som

vidisciplinen Härfinanspolitiskadenkontrollantlegitim serav
inkräktar på dei viss månkontrollfunktionSkäletrisker. EUsär att

och offentligaskatterbeslutfattanationella parlamentens rätt att om
dentraditionellt uppfattatsharutgifter. Denna rätt som en av

ocksåHistoriskt hargrundpelare.demokratinsparlamentariska

kapitel ll.22 övergångsproblem iockså diskussionenSe om
23 avsnitt 7.2ocksåSe ovan.
2 också avsnitt 7.21996. SeGrosSe t ovan.ex
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parlamentarismen fram metod lägga restriktionerväxt påattsom en
den verkställande maktens möjligheter skatter.att ta ut

Frågan på vilken nivå det i olika frågor effektivtär mest attom
fatta beslut har länge varit föremål för intensiv debatt inom EUen
subsidiaritetsdebatten. Parlamentens fortsatta fatta derätt att
avgörande besluten skatter och offentliga utgifter kommer medom
säkerhet i fortsättningen grundläggandeäven krav frånatt utgöra ett
både väljare och parlamentariker. Reaktionema i det berörda landet

rekommendationerpå och förelägganden från Ekofm-rådet kommer
sannolikt bero underpå vilka omständigheter budgetunderskottatt
uppkommit. Om orsaken uppfattas försök regeringen attvara av

väljargrupper eller valtaktiska skäl underlåtaattgynna attegna av
finansiera utgiftsprogram, kan ingripanden från kommaEU att

med förståelse. dettamötas Men torde knappast bli falletstor om
budgetunderskotten beror på makroekonomiska störningar som
bedöms ligga utanför regeringens kontroll. Det gäller särskilt deom
nationella budgetbesluten tagits efter ingående debatt kon-om
sekvenserna och finanspolitisk åtstramning kan leda tillväntasen
arbetslöshet. sådanaI lägen risken för tryck frånär EUsstor att ett
sida minska budgetunderskottet ska leda tillatt negativa politiska
reaktioner både parlaments- och väljamivå. kanDet bliväntas
fallet särskilt bötfállning landet ifråga tillgrips.om av

Resonemangen talar för övervakningen de enskildaattovan av
ländernas offentliga finanser måste bedrivas med varsamhet.
Kommunikationen mellan EU-nivån och den nationella nivån måste
fungera så väl motiven bakom eventuell kritik tydliggörs.att Det
politiska för kraftiga sanktioner enligt bedömningutrymmet vårär
mycket litet inte det nationella stödet för EU-samarbetet skaom

Det betyderäventyras. vi ställer negativa till böteratt oss som
uppgår till symboliska belopp.änmer

Behovet regler för den monetära unionenatt ska fungeraav

Diskussionen har behandlat värdet ñnanspolitiskaovan av normer
EU-nivå för motverka allmän tendens tillatt offentligaen svaga

finanser. Detta avsnitt analyserar de fmanspolitiska reglernaom
behövs för den unionen ska fungera.att monetära Ett antal argument
för så fallet har framförts.äratt

förstaEtt fasta risken för enskildatar attresonemang
deltagarländer i den unionen ska ådramonetära sig så skulderstora

andra länder får sig delatt dem. Detta kan teoretisktta skeen av
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direktregeringarandra överkanDels tatvåpå sätt.
bail-out"."fiscalskuldstockendelförbetalningsansvaret aven

104bartikelMaastrichtfördragetsuttryckligen idockförbjudsDetta
europeiskadenmetodenandra ärovan. Den attavsnitt 7.2se

vilketpenningpolitik,sin är ettECB,centralbanken, anpassar
bail-out".andra "m0netarykostnadenläggaindirekt översätt att

medlemslandenskiltocksåvisserligenförbjuder tarFördraget att ett
ECBS. Mencentralbankssystemet,europeiskalån i detdirektaupp

köpafrånECBhindrar intebestämmelse ettattdenna upp
skullesekundärmarknaden. Dettapåproblemlands statspapper

från andrakapitalförlusterförriskenkunna översätt att taettvara
skuldtyngda landetsdetefterfrågansamtidigtlångivare, som

vilkethållsdemockså priset ärdärmedochstatspapper uppe
landetspåde långahålla räntornadetsamma att neresom

snabbareleda tillkunnaåtgärd skullesådanupplåning. En
inflation i hela dendärmed till högreochpenningmängdsökningar

målfall strida ECBsskulle i såPolitikenunionen. attmotmonetära
måletmotiverasskulle kunnadenprisstabilitet,upprätthålla avmen

betalnings-betalningssystem"fungerandeväl"främja ettatt om en
hotaskulle bedömasmedlemslandregeringen iinställelse för ett

fortbestånd.institutionersfinansiellaandrabankers och
betydandeutvecklingsådanrisken för är ettVi att omenmenar

kan i sådaninflationkris.statsfinansiell Högreråkar iland en
regering inställer sinamindreframståsituation än attontett ensom

direktregeringarländersandrajämförelse medbetalningar. I taratt
köpametod låta ECBdolddetbetalningsansvaret attäröver meren

blidärförmotståndet kanpolitiska väntas"dåliga skulder". Detupp
i övrigtunderdärför riskenökarunionmindre. I monetären -

kostnadernaskaländerandraförhållanden överoförändrade taatt-
statsfinansiell kris.iland råkatfrånstatsupplåningenför ett som

riskerna förkan ökauniontillskälEtt monetärattannat en
statsfinansiell kris välländer, sedanandraborgensåtaganden från en

deltagarländemasolikamellan deintegrationenuppstått, är att
vid placeringarväxelkursriskenblikapitahnarknader bör närstörre

delleda tillkanförsvinner. störreunionen Detinom väntas att en av
hållsunionendendeltagarland iförstatsskulden monetäraett av

ländernas intressededeltagarländer:i andraplacerare attavsenare
minska störning-syfteförra landet istatsbankrutt i detundvika att

större.då bliekonomiema bördepå egnaarna

1996.25 Hagenframförs i underlagsrapportensynpunktDenna av vona
S 1996.De GrauwcunderlagsrapportenSe av
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har diskuterat inte de finansiella marknaderna sinMan genomom
tillräckligtprissättning på lån från olika låntagare skulle kunna verka

disciplinerande finanspolitiken också i union.på Imonetären
föreligger betydande ränteskillnaderdagsläget mellan olika länders

statsupplåning den sker i respektive länders valutor. Sånär tegna ex
har ränteskillnaden mellan svenska femåriga statsobligationer i
kronor och motsvarande tyska D-markobligationer liksom ameri-
kanska dollarobligationer under legatår i intervallet 2-4senare
procentenheter. skillnader har emellertid första handDessa i speglat
förväntningar växelkursförändringar till följd skillnader i denom av
långsiktiga inflationstakten och den osäkerhet förknippadärsom
härmed. Däremot har ränteskillnadema mellan olika länders stats-
upplåning varit liten denna skett i valuta. Så harnär tsamma ex
under 1993-95 femårsräntoma på svenska respektive amerikanska

obligationer båda denominerade i dollar skilt sig mednär ärstatens
endast O,3-0,5 procentenheter. Detta tyder marknaderna haratt
betraktat risken för liten.svenska ska gå i konkursatt staten som

läge då statsfmansiellI kris inte längre kan hanterasett en genom
inflation, ökar emellertid risken för betalningarna ska ställas in.att

sådant läge börI skillnaderna mellan olikapå ländersett räntorna
obligationer öka.utställda i valutaärsom samma

finns olika uppfattningarDet finansiellade marknademasom
förmåga prissätta risk sådant tillräckliga incitamentatt sättett att

Åskapas för ansvarsfull finanspolitik. sidan har hävdats atten ena
erfarenheterna från 1980-talet, då många u-länder tilläts bygga upp
skuldstockar de sedan inte kunde hantera, tyder dennapå attsom

Åmekanism inte fungerar. andra sidan har pekat hur skill-man
nader i olika amerikanska delstaters upplåningsräntor tycks sam-
variera med skuldkvotemas storlek och hur stigande skuldkvoter
leder till successivt allt höjningar dessa studiestörre enräntorav
för 1980-talet visar hur variationer i skuldkvotema mellan 2,3 och
7,1 BNP spridning medprocent motsvaras räntesatsemaav av en av

Ävenprocentenheter.1,5 det finns betydande osäkerhetom en
denna punkt, vår bedömning sådana ränteskillnader bör kunnaär att
spela viktig signalroll inom den unionen. börDe där-monetäraen
med verka disciplinerande finanspolitiken: rimlig bedömningen

erfarenheterna från 1980-talets skuldkrisär i hög grad har ökatatt

27Se Persson l996a.
2 diskuterasDetta särskilt i underlagsrapporten McKinnon 1996.av
19Bayoumi, Goldstein Woglom 1995.
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medriskernamarknadernafinansiellademedvetenheten om
statsskulder.växande

itvingas "gåländer kanandradiskussionensidanVid omattav
finnslandenskiltstatsfinansiell kris isamband medi ettborgen" en

bli alltförkanfinanspolitikenförantal andra attargumentett
på denbyggerunion. Ettexpansiv i monetär resonemangen

växelkurs-under olikastabiliseringspolitiktraditionella analysen av
finanspolitikens effekter3° motverkasteoridennaEnligtregimer. av

fritt.sig Entillåtsdessaväxelkursema röraförändringar närav
utgifter -tenderaroffentligaökadefinanspolitik attexpansiv -t ex

ochräntestegringarFöljden blirekonomin.aktivitetsnivån ihöja en
dyrareproduceradeinhemsktvalutanappreciering gör varorsomav

efterfrågan frånutländsksåväl inhemskvänderdärmedoch som
kanellerefterfrågeminskning försvagar rentavdessa. Denna

stimulanseffekt.ursprungliga Ifinanspolitikensomintetgöra en
expansiv finans-kanvalutamedunionmonetär engemensamen

motverk-sådanautlösa någramedlemsland inteenskiltpolitik i ett
omfattningbegränsadei denväxelkursrörelser annatande än som

pâverkas. Finans-andra valutorväxelkurs motgemensammaeurons
sysselsättningen.stimuleraeffektiv fördärförpolitiken blir attmer

förunionländerna irisk förinnebärakan monetärDetta att varenen
medförfinanspolitikalltför expansivväljersig storasomen

underskott..
årensdefastaEtt senasteattsätt tarannat att resonera

budgetunderskottökadetyderländererfarenheter från många att
tycks leda till depre-skuldsättningoffentligmedi situationer stor

Orsaken devalutan.apprecieringarintecieringar och är attav
tenderar deSamtidigtöka.inflationsriskema bedömslångsiktiga

under särskilt 1992-94och Italienstiga. Sverigelånga räntorna att
marknadsreak-dessaförlopp. Mångaexempel sådanautgör ser

3underskott.alltför höga Näreffektiv bromstioner motsom en
minskar vid del-räntevariationerväxelkurs- ochrisken för sådana

fördärför incitamentenskulleunion,tagande i monetär enen
mindre.blienligt dettaansvarsfull finanspolitik synsätt

har fastakan förasliknandeEtt om manovanresonemang som
och 1980-talet.Sverige under 1970-växelkurser ifrjusterbaramen

under antal år, kommerfinanspolitikför expansivOm ettman en
omvärlden reali enprisstegringarleda till högredetta änatt

3° eñer upphovsmän-Mundell-Flemmingmodellenbrukar benämnasanalysDenna
Obstfeld 1994.läroboksframställning i KrugmanEn bra gesnen.

3 Andersen 1996.respektive underlagsrapportenLundgren 1996Set avex
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appreciering successivt försvagar landets internationellasom
konkurrensförmåga och därmed slår sysselsättning i den utlands-ut
konkurrerande delen näringslivet. Följden kan bli förväntningarav

devalvering valutan och därmed spekulativa valutaflöden.om en av
undvikaSträvan sådan situation kan incitamentatt utgöra ett atten

föra finanspolitik.stramen u
Slutligen finns hänger ihop med detett argument som

trovärdighetsproblem för penningpolitiken diskuterades isom
kapitel Diskussionen där betonar hur det kan finnas frestelse atten
föra expansiv penningpolitik i syfte öka sysselsättningen. Omatten
inte arbetsmarknadens grundläggande funktionssätt förbättras,
kommer emellertid sådan politik inte leda till högre syssel-atten
sättning endast till inflation. framhölls iSom kapitel har den6utan
europeiska centralbankens ECBs stadgar utformats i syfte att
minska denna risk. Banken har hög grad oberoende ochgetts en av

i förstaska hand eftersträva prisstabilitet. Om de enskilda länderna
detta förlorarpå möjligheten föra inflationistisksätt att en

penningpolitik, riskerar emellertid problemen i stället flyttas överatt
till finanspolitiken. Frestelsen använda den för skapaatt att
sysselsättning kan bli inte arbetsmarknadensstörre, men om
flexibilitet ökar kommer också detta misslyckas. Följden blir dåatt
i stället endast ökade budgetunderskott och växande offentlig
skuldsättning.

skaHur sammanfattningsvis fråganpå den monetäraman se om
unionen kräver fmanspolitiska regler på EU-nivå för fungeraatt
Möjligheten låta ECB köpa problemlandsatt ett statspapperupp om

statsfmansiell kris väl uppstått, innebär enligt vår bedömningen en
forökad risk andra EU-länder den ska "gå i borgen" iatt vägen en

sådan situation. finnsDet allvarlig fara för akut situationatten en
ska uppfattas så allvarlig Maastrichtfördragets stadgandenattsom
i praktiken spel. dagslägetI har flera EU-ländersätts så storaur
statsskulder risken för statsñnansiella kriser vid oförmånligatt en
makroekonomisk utveckling inte kan uteslutas. innebärDetta att
också överväganden hänsynmed till den unionensmonetära
ñJnktion i nuvarande läge talar för ñnanspolitiska regler EU-nivå.

32 CalmforsDetta har utvecklats Agell, Jonsson 1996.resonemang av



1996:158SOUochinanspolitiken EMU172 F

utformningfinanspolitiska reglernasDe

motverkasåväl behovethar visatDiskussionen attatt enavovan
överväganden medskuldsättningtill offentligtendensallmän som

finans-motiverafunktion kanunionenstill denhänsyn monetära
ibestämmelsernadåEU-nivå. Fråganpolitiska regler är om

punktenPå denlämpligtMaastrichtfördraget utformats på sätt.ett
vanligt förekom-debatt bland ekonomer. Enomfattandehar förts en

ekonomisk synpunktfrånsynpunktmande ärär att normerna
avseenden. dessaskäl diskuterafinnsi antal Detgodtyckliga attett

invändningar.
används.skuldbegrepp Dettaaspekt gäller detförstaEn som

sektornskonsoliderade offentligaframhållits denavser som ovan
medjämföra detta begreppfinnas anledningbruttoskuld. kanDet att

statsskulden och dennämligenvanligt förekommande,andratvå
konsolideradenettoskuld.offentliga sektorns Denkonsoliderade
mening ocksåisektorn omfattar förutomoffentliga snävstaten

socialförsäkringssystemen."regionala och lokala myndigheter" samt
begreppdärför vidaresektorns bruttoskuldoffentligaDen änär ett

bruttoskuld skiljer sig frånoffentliga sektornsstatsskulden. Den
den privatafinansiella fordringarna påtill vida denettoskulden så att

fordringar och skulderavräknas från skulden endastsektorn inte
varandra. Diagram 7.6offentliga sektorn avräknasdeninom mot

framgårSverige.olika skuldbegrepp för Detvisar dessa att
konsoliderade offentligabetydande. har denskillnaderna Såär t ex

uppskattats till BNP,bruttoskuld för 1996 78,1sektorns procent av
och den konso-uppskattats till 84,0medan statsskulden procent

procent. Huvud-nettoskuld tillliderade offentliga sektorns 30,5
AP-fondensnettoskuldenförklaringen till den lägre äravsevärt

sektorn huvudsakligenfordringar den privatainnehav av
offentligaskillnader mellan denbostadsobligationer. Betydande

för flera andraoch nettoskuld föreligger också EU-sektorns brutto-
länder.

offentliga sektorns skuldsättninghållbarheten i denSom mått på
tillgångssidan bortserbruttoskuldbegreppet flera svagheter. Påhar

finansiella fordringar denifrån den offentliga sektorn harattman
hänsyn till den offentligasektorn och inte hellerprivata tarman

offentligaländer där densektorns reala tillgångar. Detta gör att

33 diskuterats Corsetti Roubini 1993. Se ocksåDetta har särskilt Buiter,av
underlagsrapporten Andersen 1996.av
3 Regeringens proposition 1996/97:
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fordringar privata sektorn eller därhar på densektorn statenstora
framstår i oförtjänt dåligreala tillgångar fastighetertäger stora ex

dager.

Sverige7.6: Bruttoskuld, nettoskuld och statsskuld i procentDiagram av
BNP

1982 1983 1992 1994 19961980 1984 1986 1990

Konsolideradoffentligseklersbrurtoskuld
Konsolideradoffentligsektorsnenoskuld- - -- - -
Statsskuld- - - -

Siffrorna och hämtadeKällor: Statsskuld: Riksgäldskontoret. för 1995 1996 är ur
Övrigt:Regeringens proposition 1996/97:1. OECD

två förhållanden inbjuder också till "kosmetiska" åtgärderDessa
kan hjälpa land uppfylla Maastrichfördragets skuld-ett attsom

de offentligakriterium det sker någon reell förbättringutan att av
finanserna. sådan åtgärd sälja fordringar den privataEn är att ut

och använda de erhållna medlen för reducera skuldensektorn att
den definieras i fördraget. sker i Sverigesåsom Detta AP-t ex om

fonden säljer bostadsobligationer och i stället köper statsobliga-
tioner. metod minska bruttoskuldenEn privati-ärattannan genom

dvs utförsäljning statliga företag till den privata sektorn.seringar, av
denna bakgrund kan hävda nettoskulden bättreMot äratt ettman

den offentligamått på sektorns finansiella ställning brutto-än
skulden. kan också för den offentliga sektornsMan argumentera att
tillgångar borde adderas till tillgångssidan så får måttatt ettman
nettoförmögenheten. praktiskt problem med detta emellertidEtt är

det många gånger kan svårt värdera den offentligaatt attvara
tillgångar. kansektorns De dessutom ofta svåra eller omöjligavara

får likviditetsproblem.att avyttra statenom
förhållandenOvanstående innebär bortser från vissaatt man av

Åoffentligaden sektorns tillgångar. andra sidan bortser ocksåman
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i mångaantalet äldre ökarEftersompensionsåtaganden.dessfrån
villbeakta,mycket viktig faktorländer detta attär om manen

eller riskenframtida generationerläggsbördoruppskatta de som
sektorn.för den offentligaskuldkrisför framtida

blir detolika skuldbegreppdiskussionvårSlutsatsen attavav
ganska godtyckligt.Maastrichtfördraget Menimått ärangessom

andrasvårigheter konstruerameddet förenatsamtidigt attär stora
inte kräveroch enkla ochtillfredsställandebådemått är mersom

ingårde inteuppskattningargodtyckligaeller mindre poster somav
bruttoskuldbegreppet.i

offent-för denvärdenafråga varför just 60En är procentannan
underskott valts.för dess Denskuldkvot ochsektorns 3liga procent

förmodligen 60förklaringenvanligaste är procent ettatt var unge-
EU-ländema Maastricht-skuldkvoten igenomsnitt förfärligt när

under genomsnittet förfördraget ingicks, medan 3 procent straxvar
budgetunderskottReferensvärdet ibudgetunderskotten. 3 procent

ungefärligen deförklaras med detbrukar ibland också motsvararatt
nettoinvesteringamas EU-ländema:andel iBNPoffentliga ettav

innebärastorleksordning skullebudgetunderskott denna m a o enav
sektom.offentliganettoförmögenhet för denungefär oförändrad

blandar ihop nominella ochi så falldetta har inväntsMot att man
Maastrichtfördragetenligtstorheter. Budgetunderskottetreala är

dedvs det inkluderar nominellanämligen inte inflationsjusterat,
Eftersom inflationenkorrigering för inflationen.ränteutgiftema utan
skuld, borde endastrealvärdet den offentliga sektornsurholkar av

inflationennominella minusskulden denrealräntan på räntan
Även med så låg inflation 2räknas i sammanhanget. procentsomen

skulleroll: vid skuldkvot 60spelar detta viss procent enen
minska detta medbudgetunderskottet 1,2inflationsjustering av

procent.60 2BNP procentprocent avav
utgifter i de flesta länderytterligare problem vissaEtt är att

så fall kommervid de officiella budgetama. Iredovisas sidan av
tillfredsställande uppfattningunderskottssiffroma inte att omge en

utvecklas. exempel dettaoffentliga skuldsättningenhur den Ett
indikerade den offentligaTyskland då budgetsaldot1994,är att

ungefär oförändrad. detta ökadesektorns skuldkvot borde Trotsvara
denmed Skäletskuldkvoten detta år 8,5 BNP, attprocent varca av

Treuhandanstaltfederala regeringen då de skulderövertog som

35 respektive underlagsrapporten AndersenCorsetti Roubini 1993Buiter, av
1996.

i
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hade för privatiseringensom företag i det tidigareansvaret av
Östtyskland sig.hade dragit

ytterligare fråga gällerEn hur skuld- och underskottskriteriema
i Maastrichtfördraget förhåller sig till varandra. Utvecklingen denav
offentliga sektorns skuld beror uppenbarligen hur budget-stora
underskotten självaI verket innebär givet budgetunderskottär. iett

BNP vidmakthålls under antal år skuldkvotenprocent ett attav som
konvergeramåste visst värde oberoende vilkenmot ett av

ifrån.37ursprunglig skuldkvot Detta illustreras istartarsom man
tabell visar7.1 den långsiktiga skuldkvoten under olikasom
antaganden budgetunderskottets storlek och nominellaBNPsom
tillväxttakt. framgårDet underskott 3 BNPatt ett procent av
kommer resultera i långsiktig skuldkvot på 63att procenten om
BNP med nominellt 5 årväxer summanprocent tper av ex en
inflation 2 och real tillväxt 3 procent. Under dessaprocent en
antaganden står således fördragets skuldkriterium 60 procent

i överensstämmelse med underskottskriteriet.grovt sett

LångsiktigaTabell 7.1: skuldkvoter i BNP under olika antagandenprocent av
budgetunderskott och tillväxtom

Budgetunderskott Nominell tillväxttakt för BNP i procent
i BNP 5,0 4,0 3,0procent av

3,0 63,0 78,0 103,0
2,0 42,0 52,0 68,7
1,0 21,0 26,0 34,3
0 0 0 0

Tabellen visar emellertid också små förändringar antagandenaatt av
kan ha betydande effekter. denOm reala tillväxten faller till 2

respektive l år motsvarande nominella till-procent procent per
förväxttakter BNP 4 respektive 3 inflationenprocent procent om
2 procent, kommer budgetunderskott 3antas ett procentvara av

i ställetBNP långsiktiga skuldkvoter respektive78att 103ge
underskottsnonnEn 1 innebär for samtliga de iprocent. procent

tabellen redovisade tillväxtantagandena skuldkvoter liggersom

36Gros 1996.
37Se Buiter, Corsetti Roubini 1993, Gros 1996 eller underlagsrapporten av
Andersen 1996.
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nominellmedfalletfördragets Iunder 60avsevärt procent. en
skuldkvoten såden långsiktigaför blirtillväxttakt BNP på 5 procent

innebär skuldkvotenbalanserad budgetlåg 21 En attprocent.som
antagande BNPsvilketnoll oberoendegår görsmot omsomav

tillväxttakt.
finanspolitiskadede invändningarskaHur motseman

diskuterat mått god-Maastrichtfördraget vi Detreglerna i avsom
uppfattning inte någon avgörandefinns enligt vårtycklighet ärsom

offentligadefinitioner deninte hitta någrainvändning. gårDet att av
skuldsättning och några gränsvärdenbudgetunderskott ochsektorns

ställtsinvändningsfria. reglervariabler Deför dessa är som uppsom
kunna spela värdefullbrister enligt uppfattningbör sina vårtrots en

offentligalltförroll for förstärka spärrama mot storatt
vilka begränsningarcentrala frågan i ställetskuldsättning. Den är

möjligheterna använda finanspolitiken förreglerna lägger attsom
ikonjunkturutvecklingen. diskuterasstabilisera Detta nästaatt

avsnitt.

stabiliseringspolitikMöjligheterna till7.4

fmanspolitiska regler EU-nivâ alltförFördelen med på mot stor
möjligheternaoffentlig skuldsättning, måste nackdelenvägas mot att

finanspolitiken i stabiliseringspolitiskt syfte inskränks.användaatt
denproblem både samtliga länder iDetta monetäraär närett

symmetrisk störning ochunionen för närutsätts etten gemensam
förraland drabbas asymmetrisk störning. detenskilt Iensamt av en

denfallet kan dock målkonflikten mildras att gemensammaav
diskuteratspenningpolitiken expansiv. Problemetgörs är, sommer

enskildaallvarligast eftersom deti kapitel i det fallet,senare
sig penningpolitiska självständighet.landet avhänt sin
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budgetunderskottochStabiliseringspolitik

upplåning påochbudgetunderskotttillmöjligheternakanMan se
försäkrings-slagskapitalmarknadeninternationella ettden som

dettalandet.enskilda Omdetförsprider riskernasomarrangemang
produktionminskatenderarstörningtillfällig attdrabbas somav en

utgifternaoffentligadesänkas ellerskatternakaninkomster,och
ochstabiliseraskonjunkturutvecklingen storaDärigenom kanhöjas.

denden månundvikas. Isysselsättningochisvängningar BNP
intebehöver detta görasmåstekonsumtionenprivata anpassas

tid.längrekan skeomedelbart överutan en
antingenåstadkommasfinanspolitik kanstabiliserandeEn genom

automatiskade kellerbeslutdiskretionärak att sgenoms
innebärverka. finanspolitikdiskretionärtillåts Enstabilisatorema

eller öka deskattesatsernasänkabeslutfattar direkta attatt omman
konjunkturnedgång.motverkasyfteutgifterna ioffentliga att en

detkravställerdeåtgärdermed sådanaProblemet är storaatt
förslag isinafå igenomRegeringen måstepolitiska systemet.

åtgärderna måsteutformningenlämpligariksdagen. Den av
tillfälligstörningbedömagäller också ärDetbestämmas. att om en

anpassningdåellermotverkasdärför böroch permanent en
tids-gällerproblemsistaskyndas på. Ettstället börkanske i

finanspolitikenförBeslutsprocessenåtgärderna.anpassningen av
tidförst efter långeffektåtgärderna fårså utdragenoftakan attvara

igen.redandå konjunkturenkanske i lägeoch väntett
anpassningdenstabilisatorerautomatiskaMed avavses

redankonjunkturnedgångifinanspolitiken äger t enrum exsom
fattas.behöverbeslutekonomisk-politiskanågraattutan nya

vid givnakommerminskade inkomsterproduktion ochMinskad
Samtidigtskatteintäktema.minskaautomatisktskattesatser att
hushållentilltransfereringarnaregelsystemexisterandeinnebär att

arbetslöshetsersättningutbetalningarnaföljdtillökar att avava
åtgärder i sådanaarbetsmarknadspolitiskaExpansionenökar. av

finanspolitikstabilisator.halvautomatisk Enkanlägen som enses
mindrelångtstabilisatorerautomatiskasig påförlitar ärsom
slipperbeslut. Mandirektapolitik bygger påproblematisk än somen

ochbeslutsprocesseni självaliggertidsfördröjningarde som annars
problemetkvarstårinformation. Däremotställs mindre kravdet

störningar.ochmellanskiljamed permanentatemporäraatt
i börjanEU-länderi övrigaarbetslöshetenökningenExempel är av

1996.Andersen3 i underlagsrapportendistinktion diskuterasDenna av
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1980-talet och i Sverige och Finland i början 1990-talet. Iav av
båda fallen motverkades efterfrågenedgång förmodligen i varjeen
fall inledningsvis de automatiska flnanspolitiska stabilisator-attav

budgetunderskott.upphov till Men sedan uppgångennärema gav av
arbetslösheten visat sig ställs också i dessa fall kravpennanent,mer

finanspolitiskapå anpassningar för förhindraatt permanenten
växande statsskuld.

Betydelsen de automatiska stabilisatorema varierar från landav
till land. Ju andelstörre BNP skatterna och högreutgörav som
ersättningsnivåema i arbetslöshetsförsäkringen är, desto viktigare
blir de. Det därför inte förvånandeär den offentliga sektornsatt
finanser tycks särskilt känsliga för cykliska variationer i BNPvara
i de nordiska länderna med höga skattekvoter och hög arbetslös-
hetsersättning. OECD har beräknat varje procentenhets fall iatt
BNPs nominella tillväxttakt innebär försvagning den offent-en av
liga sektorns finansiella sparande med 0,8 procentenheter BNP iav
Sverige. dettaAv framgår genomsnittlig underskottsnonnatt påen

BNP eller krav budgetbalansprocent på iett genomsnitten av över
konjunkturcykeln i kombination med högsta tillåtet underskottett

BNP skulle innebäratre procent kraftig begränsning deav en av
cykliska variationema i budgetunderskotten för vår del. till-En
bakablick på de decenniemas variationersenaste budgetunder-av
skotten i Sverige visar också dessa varit mycket tabellatt sestora
7.2. Stora variationer kännetecknar också många andra EU-länder.

Tabell 7.2: Förändringar den offentliga sektorns finansiella sparandeav i
Sverige i BNPprocent av

1971- 1974- 1976- 1982- 1989- 1993-
1974 1976 1982 1989 1993 1996

-3,3 +2,6 1,5 +12,4 -18,8 +8,2

Kommentar: Tabellen den totala förändringen under de olikaanger perioderna.
Mellan de valda årenhar det finansiella sparandetantingen ökat kontinuerligt eller
minskat kontinuerligt se diagram 7.4.
Källa: OECD

39OECD 1993.
"° Seockså underlagsrapportema Andersen 1996 och Hagen l 996.av von
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effekterFinanspolitikens

Maastrichtfördragetskonsekvenserna attbedömaskaHur avman
frihetenstabiliseringspolitiskadenreducerarfmanspolitiska normer

åtgärder. DettafinanspolitiskaeffekternavärderadågällerDet att av
varitårunderfrågamakroekonomiskcentral senaresomär en

det finnsfastatagit etthar attdiskussion. Dennalivligförföremål
effekternaexpansivademotverkakan avfaktorerantal som
utgifterna. Enoffentligadeökningarochskattersänkningar avav

förrealräntatill högreledakanunderskotthöjdamekanism är att
tillriskpremieökadkräverlångivamadärförfråga,ilandet att en

öka. Enbedömsinflationenframtidadenosäkerhetenföljd att omav
investeringarnaeffektnegativdirektharräntehöjningsådan en

effektindirektakonsumtionen. Denockså påförmodligen somoch
privatadenminskarhögreföljd räntortilluppkomma attkan av

fastvärdetviktigarekanförmögenhet ännu avsektorns vara
liksomstigerden långafaller räntanobligationer närförräntade

förvänt-hushållenskanSlutligenfastigheter.ochaktiervärdet
insermåni denpåverkas: att ettinkomsteromjramtida manningar

minsk-ellerskatterhöjdamedbetalasdag måstebudgetunderskott i
påeffektenpositivamotverkas denframtiden,itransfereringarade

konsumtionen.
itransfereringarhögreellerskatterleder lägreEnligt synsättett

privata konsum-denökningtill någoninteöverhuvudtagetdag av
hushållen i dagförinkomsternaökadedeTankentionen. är att

iinkomstminskningarexakt lika storakommer motsvarasatt av
betalas.statsskulden skapåamorteringarochframtiden räntornär

inte.dåändraslivscykelninkomstersamlade överIndividemas
bero pådettaenligtkonsumtionsbesluten synsätt antasEftersom

påverkas.intekonsumtionenprivatadendärförbörlivsinkomsten,
expansivadenföljdtillhushållenförinkomstökningenHela merav

privatökatiabsorberasställeti ettkommerfinanspolitiken att
sparande.

åtstramninghuruvidadiskussionförtsocksåhar avDet enomen
kan habudgetunderskottmedför lägre rentavfinanspolitiken som

effekterefterfrågan indirektaDeeffekter somexpansiva
hushållenförminskade inkomstereffektendirektamotverkar den av

ricardianskbenämnasnationalekonomiska litteraturenden4 brukar iDetta synsätt
Ricardo. SeDavidartonhundratalsekonomen tengelska exefter denekvivalens

1995.PaalzowBecker1994 ellerMankiw V 1990,l990a, DrazenBlanchard1996,1990,z Giavazzi PaganoSe t ex
1995.Sutherland1995 ochBecker



inanspolitiken180 ochF EMU SOU 1996:158

skulle starkaså de slår denna. skulleDetta kunnaatt utm a 0 vara
möjligt särskilt i situationer med mycket höga skuldkvoter, dåvara

budgetåtstramning bryter till ohållbar statsskulds-en en synes
utveckling. sådana lägenI kan ränteeffektema bli mycket starka. En
budgetkonsolidering i tid minskar också risken för att en senare
åtstramning med konsekvenser ska behöva genomförasännu värre
iu längre tid skuldökningen tillåts fortgå, desto blir kravetstörre

framtida finanspolitisk åtstramning till följd de ökadeen av
statsskuldsräntor dragit sig underpå tiden. budget-Ensom man
förstärkning i dag skingrar vidare osäkerheten för hushållen hurom
bördan den åtstramning förr eller kommer skaav som senare
fördelas och minskar därmed behovet k försiktighetssparande.av s
Slutligen kan minskade offentliga utgifter i dag fungera som en
signal regeringen har också den framtida utgiftsutvecklingenattom
under kontroll. Resonemang detta slag har förts i anslutning tillav
de saneringar de offentliga finanserna genomfördes iav som

1987-89.Danmark i1983-86 och Irland Sverige under har1991-93
exempel växande budgetunderskott kan hasetts ett attsom

efterfrågeeffekterfnegativa
Den empiriska forskningen området svår tolka. Det finnsär att

stöd för såväl normala keynesianska effekter finanspolitiken dvsav
sänkta skatter och höjda offentliga utgifter ökar efterfråganatt som
efterfrågan påverkas.inte finnsDet också visstatt såänmen-

länge ganska forstöd expansiva finanspolitiska åtgärdersvagt att-
i lägen med underskott kan ha negativa efterfrågeeñekterfástora De
flesta ekonometriska modeller i olika länderstörre förutsäger dock

restriktiva finanspolitiska åtgärder högre skatter/lägre offentligaatt
utgifter inledningsvis minskar produktion och sysselsättning, och

dessa variabler återgår till sina ursprungliga nivåer först efteratt
några sig.år sedan priser och löner anpassat

En rimlig bedömning kan finanspolitiken har normalaattvara
effekter i nonnala situationer, dessa effekter i varje fall börattmen
bli mycket mindre i lägen med mycket budget-extrema stora
underskott och mycket offentlig skuldsättning då det finns tvivelstor

finanspolitikens uthållighet. Ett skäl framhållitsärom attsom ovan
ränteeffektema förändringar politiken då kan bli mycket stora.av av

43Giavazzi Pagano 1990.
Giavazzi Pagano 1996.

1996.Se Becker Paalzow
l Se World Economic Outlook 1996 respektive Giavazzi Pagano 1990, 1996.
7 Se Bartolini, Razin Symansky 1995 ellert Gros 1996.ex
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allmännafinnssannoliktlägensådanadet iskäl ärEtt attannat
relativtkommabudgetåtstramning måsteförväntningar att enom

sinahautsträckning anpassatidärför redanbörhushållen storsnart:
konsumtionsbeslut.

handlingsfrihetenfinanspolitiskaDen

reglerfinanspolitiskadevarkenrimligtförefaller somattDet att tro
lågapåkravenskärpningardeellerMaastrichtfördragetifinns av

innebär någradiskuteras storanärvarandeförunderskott som
haftländerdeför storaårendeunderproblem närmaste som

länderSverige. DessaochItalienBelgien,underskottsproblem t ex
expansivförändå ingetsituationnuvarande utrymmeihar en

skuld-offentligochunderskottökarytterligarefinanspolitik som
efterfrågeeffektemanegativadeblir ocksåFörmodligensättning. av

begränsade.finanspolitikstramen
finanspoli-deninskränkningarmedproblemdäremotVi avser

normalisigbefinnerländerhandlingsfrihetentiska när meren
lågmedländerhävdakunnaskullestatsskuldssituation. Man att

budget-tillåtabordeskuldsättning attstörreoffentlig utrymmeges
konjunkturutveck-stabiliserasyfteivarieraunderskotten attatt

allfinnsdetstatsskuldlågmedfördelviktiglingen. En som
medgeden bör störrenämligentillanledning är attatt ta vara

initierainom EUskälgodafinnsstabiliseringspolitisk frihet. Det att
deutformningnyanseradsådandiskussion avmerenomen

skuldsättning böroffentligvilken lågenligtreglerna,finanspolitiska
tillåtas.kanbudgetunderskotttillfälligainnebära störreatt

detförtillämpning procentstrikt gränsen treMed aven
tillräckligtförkanbudgetunderskottet,maximala utrymme en

ländernaskapasendastfinanspolitik attstabiliserande genom
utgångslägefrån dagensbudgetar. Attsinaöverskott inormalt har

problem,medföraemellertidsituation kan storasådantillsigta en
ytterligareinnebärkräverdettaåtstramningdendärför pressenatt

ochunderskotts-begränsademedländerefterfrågan. Inedåt
kanStorbritannienochTysklandFrankrike,skuldproblem t ex

recessionsspiral:kumulativförmedföra riskerdetta enen
och kräverproduktionenminskarfinanspolitikenåtstramning av

budgetunderskottenförmålenföråtstramningarytterligaredärför att
restriktivariskerarnås. DessutomskaBNPi procent av

varandra:förstärka närolika länder ettåtgärder ifinanspolitiska att
iocksåefterfråganminskarfinanspolitiken,EU-land stramar
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andra länder. Därmed ökar budgetunderskotten andel BNPsom av
också där och kräver ytterligare finanspolitiska åtstramningar osv.

läge dåI med hög arbetslöshet kan sådana negativaett startarman
efterfrågestömingar problem: erfarenheterna visarutgöra ett stort
tydligt risken för cykliska minskningar efterfrågan skaatt stora av
leda till arbetslöshet.permanent

Ett nyansering kraven finanspolitiskargument mot en av
disciplin för länder med låg offentlig skuldsättning risken förär att

dessa då ska försätta sig i situationer med växande statsskuldatt
ökar: uppkommande underskott inte cykliska, försämrasärom
statsfinansema Ett problem finanspolitikenärpermanent. annat att
inte bara kan stabilisera ekonomin också orsaka störningar.utan

riskenDen period alltförstörsta expansiv finanspolitikär att en av
i land leder till löne- och prishöjningar slår sysselsätt-ett utsom
ningstillfällen inom den utlandskonkurrerande delen näringslivet.av

ellerFörr tvingas till åtstramning finanspolitikensenare man en av
kan leda till svår sysselsättningskris. Utvecklingen i Sverigesom en

under och1970- l980-talen kan illustration på hurses som en en
alltför expansiv finanspolitik vid fast växelkurs kan orsaka höga
löneökningar och urholkad konkurrenskraft. Liknande förlopp har
observerats i andra länder, i Irland i slutet 1970-talet. Brettont ex av
Woods-systemets sammanbrott i början 1970-talet exempelär ettav
på hur period expansiv finanspolitik och ökad inflation ien ettav
land i detta fall USA skapade obalans mellan länder ingårsom- -
i valutasamarbete. En motsvarande utveckling iett landett som
ingår i den unionen skulle försätta dettamonetära i mycket svåren
situation och leda till motsättningar hur denom gemensamma
penningpolitiken ska föras.

Man kan således hävda finanspolitiska regler också kan bidraatt
till förhindra efterfrågestömingar. Vi bedömer dock fördelarnaatt av
detta mindre nackdelarna det blirän svårare användaatt attsom av
finanspolitiken i stabiliserande syfte vid konjunkturstömingar. Vår
slutsats blir därför de finanspolitiska reglerna iatt Maastricht-
fördraget och de skärpningar dessa för närvarandeav som
diskuteras har stabiliseringspolitisk kostnad bör ställas moten som
värdet alltför offentligspärrama skuldsättningatt mot storav en
förstärks.
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växelkursförändringarInterna

möjligheternabegränsningardeavsnitt har diskuteratFöregående av
följersyftestabiliserandeifinanspolitikenanvända avatt som

åtgärder kanFinanspolitiskabudgetunderskott.motnormer
ellerskattemasförändringarformenhaemellertid också avav

utgifterocholika skatter"mixen"struktur attutgiftemas utanav
ochvissa skatterstorlek:budgetunderskottetspåverkabehöverdessa

sådanahöjs. Ocksåandrasamtidigtsänkasutgifter kan som
syfte.stabiliserandeanvändas iomläggningar kanfinanspolitiska

dennahinder förinte någraläggerMaastrichtfördraget typ av
pågåendei denheller aktualiseratshar inteoch sådanaåtgärder

diskussionen.
åtgärden i dettafinanspolitiskaintressantaDen mest

deinnebärsådandevalvering. Enksammanhang intern attär en s
nominell lönenivåvid givensänkslönekostnademanominella

neutraliserasSamtidigtarbetsgivaravgifter.minskadegenom
avgifterskatter ellerandrastatsbudgeteneffekterna på attgenom

socialförsäkringssystemet,betalar ilöntagarnaegenavgiftema som
transfereringarnaellereller höjinkomstskatten momsen attgenom

relevansdevalveringarhushållen skärs Internatill är motavner.
stabili-förlustdendiskussionen i kapitelbakgrund 5 avomav

deltagande i denhandlingsfrihetseringspolitisk monetäraettsom
ochproduktionpåverkarstörninginnebär: vidunionen somen

inte längredeltagarland kani enskiltsysselsättning negativt ett en
sänkning detför påskyndaanvändasvalutadepreciering att aven

syfte återställadepreciering irealkostnadsläget enrelativa att
svenska debatteninternationella dendenjämvikt. såvälI omsom

det iutsträckning förbisettiemellertidharEMU att ettstorman
kostnads-stället åstadkommamöjlighet iläge finnssådant att en

devalvering. tillSådana har kommitinternanpassning genom en
Sverigeoch i 1993.stånd i Danmark 1988t ex

iland deltarsåledesdevalvering kaninternGenom ett ensomen
relativasänkningprincip åstadkommaunion imonetär aven

slagtill utlandetförhållandekostnader och priser i somav samma
ändras.växelkursen kan Enutanför och dendet stårnär externa
substitut föråtgärd kan därförfmanspolitisksådan ettses som

4 underlagsrapporten1991 och iCalmforsSådana har diskuterats avav a
Andersen 1996.
49 Calmfors l993b.diskuteras iför devalveringarTeorin interna
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valutakursförändringar. relevantaDen frågan hur braexterna är
substitut den är.

En uppenbar skillnad mellan och interna växelkursför-externa
ändringar arbetsgivaravgiftemas höjdär naturligatt sätter gränsen
för hur mycket det relativa kostnadsläget kan förbättras i det senare
fallet inteom direkt vill subventionera anställningar med allaman
de möjligheter till fusk detta skulle skapa. begränsningDennasom
kan uppfattas fördel likaväl nackdel. Eftersom detsom en som en
finns för hur interna devalveringarövre gräns kanstoraen som

bör riskerna för förväntningargöras, sådana ska hållaatt om
lönestegringama betydligt mindre det finnsän näruppe vara
möjlighet till deprecieringar.externa

På interna devalveringar kansätt tillgripas isamma som
situationer då arbetslösheten hotar öka kraftigt, kanatt interna
revalveringar dvs höjningar arbetsgivaravgiftema och sänk-av
ningar andra skatter/avgifter användas för motverka överhett-attav
ningar och därav följande pris- och lönestegringar. Endast såom
sker, bevarar handlingsutrymmet inför framtida lågkonjunk-man
turer.

viktigEn skillnad mellan interna och växelkursför-externa
ändringar de politiska svårigheternaär komma tillatt beslutatt om
de förra förmodligen mycket inanspolitikenär F tycksstörre.
generellt kännetecknas beslutströghetstörre penningpolitiken.änav
Problemet vid sänkning arbetsgivaravgiftema i syfteen attav
åstadkomma intern devalvering politisk enighetär måsteatten
uppnås vilka andra skatter och avgifter ska höjas respektiveom som
vilka utgifter ska sänkas. Eftersom detta har fördelningspoli-som
tiska konsekvenser det lätt de politiskaär hindren. Men ocksåatt se
denna politiska tröghet har såväl för- nackdelar. Fördelen är attsom
risken för sådana skatteomläggningar ska missbrukasatt som
stabiliseringspolitiskt instrument minskar. Nackdelen det kanär att

alltför lång tid vidta kostnadskorrigering.ta att Den svenskaen
utvecklingen under 1991-92 exempel detta:är internett en
devalvering diskuterades under lång tid, regeringen kom intemen
till beslut sådan förrän under hösten 1992 dåsentom en
konjunktumedgängen redan gången.mycket långtvar

stabiliseringspolitiskaDet värdet deprecieringarexterna är,av
diskuteras i kapitel reallönema i krisläge kan sänkasatt ettsom

den nominella Iönenivån behöverutan att Erfaren-pressas ner.

5°Denna tröghet i beslutsprocessenhar diskuterats Bergström och1993av a
Calmfors l996a.
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reallöne-åstadkommalättaredettyderheterna är attatt en
följerprisnivån externhöjningdensänkning av ensomavgenom

nominallönema. Denanpassning typdepreciering än avgenom en
sänktadeliknar närärdevalvering externintern mest ensomav

denhöjningfinansierasarbetsgivaravgiftema momsen:avgenom en
import-höjdafallenblir i bådaprisnivånnettoeffektendirekta

och lägremomshöjningproduceradeinhemsktförpriser tarvaror
varieraMöjligheternavarandra. attarbetsgivaravgifter i utstort sett

mellan EU-momsskillnaderdockbegränsas att storaavmomsen
utnyttjasyftegränshandel itillmöjligheter attskaparländema

sänkta arbets-därför troligtskattesatser. Detskillnaderna i attär
höj-finansierasskulle behövahandgivaravgifter i första genom
ellerinkomstskattesatseregenavgifter ochlöntagamasningar av

hushållen.till Dettatransfereringaroffentligaminskadegenom
lönehöjningarkompenserandeförriskerinnebäraskulle kunna större

inkomsternanominelladeeftersomdevalveringar,vidän externa
sådanminska vidskulleför löntagarnabidragochskattefter en

devalvering.intern
enskilt landsjälvfallet inteinnebärdevalveringar att ettInterna

med lägrepenningpolitiksjälvständigföraunion kani monetär enen
skillnadmedlemsländer. Dennaandra gentemotinominalräntor än

kan inteväxelkurserrörligapotentielltellermed rörligasystemett
på dettakompenseras sätt.

kandelvisväxelkursförändringarblirslutsatsVår internaatt
självständighetpenningpolitiskförlustenförersättningutgöra aven

perfektnågotfrågadock inteDetunion. äri monetär omen
kostnads-förändringardeanledningfinnsdelssubstitut: atttro av
denåstadkommaskan vägenväxelkursförändringarrealaläget som

innebär intedelsdeprecieringar,vidstorlekmindre än externaär av
självständigmöjlighet tillnågonväxelkursförändringarinterna en

förhåll-fördelar iocksådevalveringar harinternaräntepolitik. Men
missbruktillmöjligheternaeftersomdevalveringar,tillande externa

mindre.är

kravytterligareunionenInnebär den monetära7.5

integrationfinanspolitiskpå

utgångspunkt i detagit sinharavsnittenDiskussionen i ovan
förellerMaastrichfördragetfinns ireglerñnanspolitiska somsom

denfrågaEU-nivå. Endiskuteras ärnärvarande omannan
integrationytterligareleda tillunionen kan kommamonetära att av
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fall kunna formen antingenfinanspolitiken. skulle i såDenna ta av
finanspolitiken i olika länder ellernationellasamordning denavmer

mellan länderna.inkomstöverföringar transfereringarav

nationella finanspolitikenSamordning denav

unionenförsta fråga deltagande i den läggerEn monetäraär ettom
förrestriktioner hur höga olika skatter kan i och sigDet ärvara.

det internationella beroendetlätt peka antal områden däratt ut ett
exempel företags-och EU-samarbetet innebär begränsningar. Ett är

beskattningen. högre bolagsskatter leder till kapitalavkast-Om att
ningen blir lägre i enskilt land i omvärlden till dessänett att-
lönenivån sig kommer landet mistegå invester-anpassat att om-
ingar i stället förläggs utomlands.som

uppenbart område gäller beskattningenEtt konsumtion.annat av
skillnader i konsumtionsskattema mellan närliggandeStora EU-

länder i kombination med fri rörlighet för den inrevaror
marknaden upphov till snedvridande gränshandel. har varitDettager
tydligt i fråga punktskattema alkohol och tobak. Men ävenom

skillnader i mervärdesskatten kan frambringa betydandestora
handelsflöden i fråga kapitalvaror. illustreras denDetta tom ex av
ökade privatimporten till Sverige bilar från kontinenten i och medav

de tekniska handelshinder tidigare funnits försvunnit.att som
Exemplen visar internationella hänsyn måste vidatt tasovan

utformningen skattesystemet. restriktioner gäller emellertidDessaav
oberoende valutasystem. finns deinget skäl sigDet väntaatt attav
skulle bli bindande i union vad de dag.redan imonetär än ärmer en

Möjligen skulle kunna hävda juridiskasåväl hushållattman som
med hemvist i Sverige kommer öka andelenattpersoner av

utländska tillgångar i fömiögenhetsportföljersina vi deltar i enom
union med avsnittvaluta. diskuterades iDettamonetär gemensam

den7.3. I mån det svårt kontrollera inkomsterna från utländskaär att
placeringar innebär detta ytterligare restriktion kapitalbeskatt-en
ningen. Vi vill dock inte överdriva betydelsen detta.av

potentiell betydelseAv deltagande i valuta-större är att ett
unionen skulle kunna påverka möjligheterna förändra skatte-att

det får betydande ocheffekter produktionsatser utan att
sysselsättning. generelltSå skulle innebäromläggningt ex en som
högre arbetsgivaravgifter bli vidsvårare genomföra ettatt

sådanmedlemsskap i den unionen. Orsakenmonetära är att en
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intereallönemasänkningskulle krävaförändring omaven
lönekostnader ska öka.realaföretagens

uppkommaskulle kunnaslag diskuteratsproblem detEtt somav
närvarandemervärdesskatten.för Förprincipernadet gällernär
varje landdvs inomdestinationsprincipen,inomtillämpas EU

importeradeinhemska ochpåskattesatstillämpas varorsamma
finns docktillverkningslandet.från Detmomsfrittvilka exporteras
dvs tillursprungsprincipen,tillövergåsedan länge planer attatt

importeradeinnebärtillverkningslandet.läggs i Dettaskatten att
med olika skattesatser.belastaskommainhemska kanoch attvaror

bli relativtförändring kunnasådanskulle medSvenska envaror
tillhörmervärdesskatten 25eftersom den svenskadyra, procent

skulle detta i sinfasta växelkurseroåterkalleligti Medde högsta EU.
vilketoch andra kostnader,löneranpassningframtvingatur en av

produktion ochresultera i minskadlång tid ochrelativtkan ta
företagdockmöjlig lösning problemetsysselsättning. En är ettatt

def°ar dra påsin försäljningbetalar momsen varoravmomssom
Därefterexportlandet.och erlagts iimporterat ersättersomsom man
förhållande tillimportlandet med belopp. Iexportlandet samma

endast andrai relativa priser,detta inga förändringarnuläget innebär
administrativa rutiner.

andra finanspolitiken iblandsamordningområde förEtt somav
ursprungligastorlek. detoffentliga utgiftemas Idiskuteras deär

dennafanns formuleringarförslaget till stabilitetspakttyska attom
utgiftemas ochoffentligasyfta till hålla deockså borde att nere

BNP. svenska offentligaandel denockså skattemas Idärmed av
deltagande i denibland föruttrycks ocksådebatten ettattoro

möjligheternaavhänderskulle innebäraunionenmonetära att oss
offentliga sektorns storlek.densjälva bestämmaatt om

tillvarför övergångemellertid svårtDet är att en gemensamse en
utgiftemas storlek.påverka de offentliga Detvaluta skulle behöva

olikasamband. kan halogiskt sådant Manfinns inte något
utgifterna börde offentligauppfattningar hur stora vara, menom

harmed olika länderöverväganden har ingetdessa göraatt om
valuta eller inte.samma

mellan offentligasamband skulle kunna finnasendaDet som
finanspolitiskafrån deutgifter och den unionen härrörmonetära
innebär högutformning. diskuterades i avsnitt 7.4reglemas Som en

hög skattekvot detutgiftsandel och därmedoffentlig atten
sektornsi den offentligauppkommer variationerautomatiskt stora

5 Bundesministerium der Finanzen 1995.
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i produktionen. innebärvid svängningar Detfinansiella sparande en
tillåtna underskottetsannolikhet för det högsta tre procentattstor

lågkonjunkturer inte deöverskridas ikan kommaBNP att omav
betydande överskott.finanserna normalt uppvisar Dettaoffentliga

inomför vid bedömningamastarktutgör attett argument ramenman
hänsyn till ländervid alltför underskottför förfarandet attstora tar

variationerutgiftsandelar får i denmed höga offentliga större
offentliga skuld-budgetsaldo. Endast denoffentliga sektorns om

perioder borde sådana variationer isättningen längreöver växer,
problem.budgetsaldot ettvara

finanspolitisk koordineringtredje möjligt område förEtt är
åtgärder. Maastrichtfördragetskonjunkturpolitiskagemensamma

bestämmelser syftar till stabila statsfinanser på långfinanspolitiska
realräntenivå i världs-sikt vilket bör verka i riktning lägremot en

ekonomin. kan för lägre offentligMan argumentera att en
skuldsättning sikt kunna för aktivpå bör utrymmege en mer
finanspolitik i syfte motverka akuta konjunkturstömingar. Detatt
kan finnas fördelar med i konjunkturnedgång samordnaatt en
finanspolitiska mellan EU-ländema.stimulansåtgärder

endast enskilt EU-land sänker skatter eller ökar offentligaOm ett
utgifter, kan effekten bli budgetunderskott, eftersom delstora en av
stimulanseffektema spiller ochtill andra länder därmed bidraröver
till högre produktion och förbättrade statsfinanser i dessa. De

statsfinansiella förnegativa effekterna det enskilda landet kan därför
innebära avstår från finanspolitiska stimulansåtgärder. Medatt man

finanspolitisksamtidig expansion i hela EU-området i akuten en
konjunkturnedgång bör däremot de samlade budgetunderskotten bli
mindre. Tendensen till ökade budgetunderskott till följd tav ex

motverkasskattesänkningar i varje land nämligen produk-attav
tionen och därmed skatteinkomstema också Ökar till följd deav
finanspolitiska stimulansåtgärdema i de andra länderna.

vilka effekter finanspolitikFrågan samordnad iom en en
konjunkturnedgång har hänger med den tidigare diskus-samman
sionen i avsnitt finanspolitikens generella effekter.7.4 Somom
framgick där kan också tänka sig situationer särskilt dennärman -
offentliga skuldsättningen finanspolitiskahög då åtstramningarär -

Ävenkan öka efterfrågan. i detta fall det emellertid sannoliktär att
samordning åtgärderna i olika länder kan bättre utfallett änen av ge
varje land för sig. vinsterSådana samordningom agerar var av en av

finanspolitiken uppkommer emellertid i alla valutasystem. Det är
svårt de skulle bli därför union medstörre monetäratt att attse en

valuta bildas.gemensam



inanspolitiken och EMUF1996:158SOU

unioneni denTransfereringar mellan länderna monetära

makroekonomiska störningarlindra effekternamöjlighetEn att av
delunionen ellerdrabbar enskilt land i denbara monetäraett ensom

med-transfereringar inkomstöverforingar från andradenna ärav
sådantfinns ekonomisk logik i byggalemsstater. Det ettatt uppen

medlemsländerna iför transfereringar mellan EUs monetärasystem
anpassningsmekanismerförunion ersättning de somsom en

föradet enskilda landet inte längre kanförsvinner när en egen
begränsningar i finans-penningpolitik och dessutom åläggas

politiken.
frågor har varieratofficiella inställningen till dessaDen över

EU. från sågs finans-inom McDougallrapporten 1977tiden I en
förnödvändig förutsättningpolitisk utjämningsmekanism som en en

union. Maastrichtfördraget däremot innehåller inte någramonetär
finanspolitikbestämmelser detta, uppgiften bedrivautan attom

enskilda länge budgetunderskott ochlämnas de såstaterna som
diskuteratoffentlig skuld inte överstiger de gränsvärden visom

finns fortfarandetidigare i kapitlet. emellertid mångaDet som
för inkomstöverforingar mellanförespråkar sådana system
union.medlemsländerna i monetären

länder definitionsmässigt områden medsomInom utgör en
valuta spelar inkomstöverföringar mellan regionernagemensam

roll dessa drabbas olika störningar. Orsaken denär är attstor av
nationella skatte- och transfereringssystemen automatiskt leder till

transfereringar tillminskade skattebetalningar från och ökade
genomsnittet och viceområden med lägre inkomster än versa.

stabiliseras och efterfrågan i de enskildaHärigenom inkomster
transfereringar potentiellt mycket effektiva förregionerna. Sådana är

hålla efterfrågan: till skillnad från ökade offentliganäratt uppe
utgifter finansieras upplåning behöver de inte betalas tillbakavia

och bör därför endast i liten utsträckning leda till ökatettsenare
privat sparande förtida anpassning till kommande skatte-som en
höjningar.

Kanada, och Tyskland den federalaI USA utgörstater som
BNP.budgeten innebär inkomst-15-30 Dettaprocent attav en

förändring fore skatt i region till faller den15-30 procenten

52 ocksåSe Lundgren 1996.m
53McDougall 1977.
5 Se underlagsrapporten Mélitz 1996.t ex av
55Se Masson 1996.
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skatternai regionenoch inte inkomsternabudgetenfederala om
andelfasttransfereringarnaproportionella och utgörär aven

transferering-ochprogressivaskatternaden måninkomsterna. l är
i region,minskarinkomstenökarandel inkomsten när enarnas av

delabsorberafederala budgetenden ännu störrekommer att aven
ungefärskattekvotenfederaladeninkomstförändringen. I USA är en

tyder på denskattningamaövertygandedefjärdedel, attmestmen
medinkomstförändring i regionmotverkarfederala budgeten enen

55 minskari delstatinkomstenmycket 30-40 Närså procent. ensom
denminskningen påfallfaller i så 30-40med dollar, cent aven

ökadeochminskade skatteri formfederala budgeten trans-av
federalaabsorberar denför KanadaEnligt studiefereringar. en

inkomstförändring.mindre del, 17budgeten procent, enca aven
iBNPutgjorde endast 1,2budget 1995EUs procent av

inkomsöverföringardärför uteslutetmedlemsländerna. Det är att
skullenuvarande EU-budgetenför denländerna inommellan ramen

den federalaroll det slagstabiliserandespelakunna somaven
ingår i budgetutgifter EUsi USA.budgeten Degör t somex

regionalstöd heller knappastosvjordbruksstöd, olika ärtyper av
inkomstöverföringar mellan länderna. harDetlämpliga för generella

för transfereringari stället byggalett till förslag systematt uppom
ländema.de olikaarbetslöshetsutvecklingen ibyggertsom ex

i fallmedlemsland skulle såarbetslösheten iökningEn av
problemfrån andra länder. Ettleda till ökade bidragautomatiskt

mellan deltagar-transfereringssystemomfattandemed ett mer
inte baradet förmodligenunionenländerna i den ärmonetära att

också ledavid tillfälliga störningarutjämna inkomsternaskulle utan
Värderingen sådantinkomstomfördelningar.till ettpermanenta av

av politiskt påberoende hurblir därförsystem man ser mer
frånländerna. Erfarenheteromfördelningar mellanlångsiktiga

politisk integration ochhög gradländer visarmånga att utan aven
bli viktigolika regionertransfereringar mellansolidaritet kan en

konflikter.källa till
transfereringssystem skulle ocksåskatte- ochEtt gemensamt

till dessa.oberoende orsakernainkomstförändringarmotverka av

56 federala skatteinbetalningamaSachs1992 minskar deEnligt Sala-i-Manin
ökar med 6 inkomstentransfereringarna till regionenmed 34 medan närcentcent,

med dollar. Bayoumi Massonfederala skatter och transfereringar minskarföre en
stabiliseringseffekter.finner dock något mindre1995

57Bayoumi Masson 1995.
5 respektive underlagsrapportenItalianer Vanheukelen 1993Se t avex
Andersen 1996.
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inkomstöverforingarOm till land relateras till arbetslösheten, kanett
dessa bidra till stabilisera inkomsten landet oförskyllt drabbasatt om

konjunkturnedgång. regleringarMen medför bristandeav en om som
flexibilitet huvudorsaken till hög arbetslöshet i land,är kan landetett
bli bidragstagare. forIntresset genomföra struk-permanent atten
turella förändringar arbetsmarknaden blir med all sannolikhet

olämplig sysselsättningspolitik på detta sättsvagare om en
länder.subventioneras andra Incitamenten i enskilda länderav att

stävja missbruk och fusk i arbetslöshetsförsäkringen bör också bli
del denna finansierasstörre via LokalaEU.svagare, av som

övervakningsmyndigheter hamnar nämligen i lojalitetskonflikten
å sidan harnär övervaka medel från EU användsatt attman ena

effektivt och å andra sidan har intresse få till ståndett attav
inkomstöverforingar till det landet.egna

kanMan således flera anledningar till omfattandeattse
inkomstöverforingar mellan olika länder i union skullemonetären
kunna upphov till betydande politiska spänningar. Vår bedöm-ge
ning de politiska riskerna medär byggaatt omfatt-att nu upp mer
ande transfereringssystem inom klartEU dominerar de tänkbara
ekonomiska fördelarna. Vi det kommer långt tid innantror att att ta
integrationen inom EU gått så lång väljarna i de olika medlems-att
länderna kommer sådana Samtidigt detatt acceptera system. är
troligt det kommer finnas tendensatt inkomst-att moten mer av
överföringar mellan deltagarländema i den unionen. Närmonetära
devalveringsvägen stängd och restriktioner läggsär den natio-
nella finanspolitiken, kommer kraven på stöd från andra länder vid

recessionsstömingar drabbarstora enskilt land öka.ett attsom
Vidare innebär övergången till valuta föratt ansvareten gemensam
den ekonomiska politiken delvis flyttas till EU-nivå. Om makro-upp
ekonomiska obalanser uppstår, kommer detta delvis skyllas påatt
EU problemen främstäven resultat inhemsk ekonomiskär ettom av
politik. Därmed kommer det uppstå tryck åtgärder ocksåatt ett
EU-nivå. enligtMen vår bedömning finns det politiska förutsätt-
ningar för endast mycket långsam utbyggnad eventuellaen av
transfereringssystem mellan länderna. nationellaDen finanspolitiken
kommer under överskådlig framtid med de finanspolitiskaäven-
regler diskuterats i tidigare avsnitt mycket viktigareattsom vara-

inkomstöverforingarän på EU-nivå för stabilisera makroekono-att
miska störningar i enskilda länder.

59Se Persson Tabellini 1995.
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Slutsatser7.6

har enligt vårMaastrichtfördragetreglerna ifmanspolitiskaDe
i mångautvecklingenskäletfrämstavärde.uppfattning Det är attett

kraftigarebehovetSverige, visat spärrardäribland motländer, av
det motiveratskuldsättning.offentlig Dettaväxande gör atten

finanspolitikvälavvägdlångsiktigtförförstärka incitamenten en
emellertid intebörEU-nivå. Dessakontrollmekanismer pågenom

dettaeftersomkraftiga böterformialltför långtdrivas -t ex av -
legitimitet i medborgarnaskan riskera EUs ögon.

kräverunionendenosäkert monetäraDet är enommer
fungera. kanför ManEU-nivåfinanspolitiken påövervakning attav

EU-länderandrarisken förunion ökardock hävda attmonetäratt en
enskiltstatsñnansiell kris ividborgen"tvingas "gå iska etten

underskotts-sina skuld- ochlängre lösadetta kan intemedlemsland:
trycket påsamtidigttillåta högre inflation,problem att somgenom

sådant läge köpaicentralbanken ECBeuropeiskaden att ett upp
expansivföra allmäntstatsobligationer ellerproblemlandets en

sådan riskuteslutakan intepenningpolitik kan bli Manstort. en om
skulle komma ingåoffentlig skuldutgångslägetmed iländer attstor

unionen.i den monetära
skuldsättning måsteoffentligkraftigareFördelen spärrar motav

spelafå svårarefinanspolitiken kannackdelen attvägas attmot en
förmodligenkonjunkturfluktuationer. Dettastabiliserande roll vid är

skuld ochoffentligländer medproblem försikt litetkort storett
Sverige.budgetunderskott Demedhistoria tstora som exen
förhållandenunder allai Sverige måstefinanspolitikårensnärmaste

kraftigt detinskränkerskuldsättningen.minska Dettainriktas att
litendäremot harlandstabiliseringspolitiska Om ettutrymmet. en

begränsningarolyckligtvi detoffentlig skuld, avomvaraanser
stabiliseringspolitiskaska inskränka denstorlekunderskottens

skuldsättning bordemed låg offentligalltför mycket. Länderfriheten
särskiltbudgetunderskotten,variationer itillåtaskunna närstörre

dvs verkningarnastabilisatoremade automatiskadessa beror
rädda förVi ocksåoch regelsystem.existerande skatte- är att enav

syftebudgetunderskotten inedpressningstarkalltför attav
överskott ieller visai balansnormalt skastatsbudgeten vara
EU-områdetefterfrågenedgång ikumulativleda tilldagsläget ska en

uppåt.ytterligare skjutsarbetslösheten ensom ger
effekterstabiliseringspolitiskaemellertid haFinanspolitiken kan

denbudgetsaldo. Diskussionenförändringar statensäven utan omav
k internaförbisettutsträckningunionen har i attmonetära stor s
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finansierasarbetsgivaravgiftemasänkningardevalveringar somav
socialförsäkrings-avgifter tilllöntagarnashöjningar avgenom

möjligen ellerellerinkomstskattemasystemen, genommomsen
kanhushållen delvistransfereringama tillsänkningar utgöra enav

syfte till detvalutadeprecieringar iförersättning rättaattexterna
visserligendevalveringar kankostnadsläget.relativa Interna vara

garantiocksåtill stånd, detta kanfåsvårare motatt ses som enmen
missbruk.

varför unionstarka skäl tillsvårt någraDet monetärär att ense
finanspolitikenden nationellaleda till samordningskulle avmer av

utgiftemas storlek ocholika skattesatser, de offentligafrågai om
bli fallet.skullekonjunkturpolitiska åtgärder än som annars

med överföringarekonomiska förfinns det skälDäremot ett system
förunion for kompenseramellan medlemsländerna i monetär atten

särskiltsjälvständighet. gällerförlusten penningpolitisk Detta närav
budget-storleken de enskilda ländernasrestriktioner läggs av
försökade politiska invändningamaunderskott. Men attmot nu

lätt desådana mycket Detkonstruera är är attsystem tunga. se
råkar ipåfrestningar kan uppkomma länderpolitiska somsom om

politik ska subvention-kris och ha misskött sin ekonomiskaanses
politiska opinionen iandra Vi inte denEU-stater. tror atteras av
inkomstöverföringarmedlemsländer blir för sådanaEUs mogen

länderna inom överskådlig framtid.mellan

7 16-0893
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och denArbetsmarknaden8

unionenmonetära

EU-ländema ochkraftigt iarbetslöshetenoch 1985Mellan 1975 steg
Sverige arbets-nivå.hög Idärefter kvar påharden stannat varen

ökade1990-talet denfram till börjanmycket låglösheten menav
diagramillustreras i 8.1.till 8 Dettaunder 1991-93sedan procent.ca
och innebärsocialt problemi sigarbetslöshetHög utgör ett stort

statsfinansielladeTill detta kommerproduktionsförluster.dessutom
utgifter förarbetslöshetsersättningar,i formkonsekvenserna av

skatteintäkter. Motåtgärder och uteblivnaarbetsmarknadspolitiska
kommerunioncentral fråga hurbakgrund blir monetärdenna enen

vilka krav pågrundfrågasysselsättningen.påverka En äratt annan
medlemskap i denarbetsmarknadenförändringar ett mone-somav

innebär.unionentära
deltagande i denvanlig uppfattning monetäraDet är ettatten

flexibel. i regelarbetsmarknaden blir Menunionen kräver att mer
med detta,väl vadinte särskiltpreciseras atttrotsavsessom

arbets-aspekter på hurolikaflexibilitet kan mångabegreppet avse
dessa vidskilja mellanviktigtmarknaden fungerar. Det är att en

unionen.delta i denkonsekvensernadiskussion monetäraattavav
flexibel denkan arbetsmarknaden genomsnitt-Så sägast omvaraex

aspektlåg. andraarbetslösheten längre perioder Enliga äräröver
sig eftersysselsättningen återhämtartid det innanhur lång tar en

i valutaunion kanVid medlemskapkonjunkturrnässig nedgång. en
anpassningenändras, varförväxelkursen inte längrenominelladen

löner ochnominellastörningar i högre grad måste sketill attgenom
prisstelhetnominell löne- ochförändras. Förekomstenpriser ärav

sistaflexibilitet. fjärde ochtredje viktig aspekt Endärför en
tillanpassningenarbetskraftens rörlighet, eftersomaspekt stör-är

internationellenskilt land kan skedrabbarningar ett genomsom
migration.

flexibel i vissa avseendenlandArbetsmarknaden i kanett vara
amerikanskaförefaller deni andra. Såinte t exmen

arbetslösheten imeningenflexibel i denarbetsmarknaden attvara
ilåg och uppgångarlängre periodergenomsnitt äröver s
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arbetslösheten inte tycks bli bestående se diagram Rörlighetenl .
också inom USA. Samtidigt det vanlig uppfattningär stor är atten

den amerikanska ekonomin karakteriseras relativt hög nominellav
löne- och prisstelhet. tyder institutionellaDetta Förhållandenatt

leder till flexibilitet i vissa avseenden kan minska flexibilitetensom
i andra. understrykerDetta ytterligare behovet skilja mellanattav
olika aspekter flexibilitet.på

ÖppenDiagram 8.1: arbetslöshet i Sverige, EU och USA

1970 1975 1980 1985 1990 1995

Källa: OECD, SCB

Kapitlets uppläggning följande. avsnitt diskuterasI 8.1 kortfattatär
vilka faktorer påverkar arbetslösheten och vilken betydelsesom
penningpolitiken har för denna. avsnitt analyserasI 8.2 några tänk-
bara störningar och hur anpassningskraven arbetsmarknaden
förändras vid deltagande i valutaunion.EUs avsnittI 8.3ett
diskuteras nominell löne- och prisflexibilitet och hur denna bör
påverkas deltagande i den unionen och andra institu-monetäraav
tionella förhållanden. Avsnitt behandlar8.4 problemet med bestå-
ende arbetslöshet och avsnitt den8.5 roll arbetskraftsmigrationsom
kan spela för anpassningen till störningar i union. Imonetären
avsnitt diskuteras8.6 behovet samordnad sysselsättnings-av en
politik inom EU. Slutligen sammanfattas slutsatserna 8.7.i avsnitt

Kapitlet baserasdelvis på underlagsrapporter Lundborg 1996 och Pissaridesav
1996.
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arbetslöshetbeståendeämviktsarbetslöshet,J8.1

ekonomisk politikoch

det finnsifrånvanligenteori utgårnationalekonomisk attI enman
sigtenderarekonominarbetslösheten rörajämviktsnivå för attsom

brukararbetslöshetinträffar. Dennastörningaringa yttremot om
understigerarbetslöshetenjämviktsarbetslösheten. Ombenämnas

jobb minskar. Detantaletsnabbt ochstiger lönernajämviktsnivån,
jämviktsnivån.högrearbetslöshetengälleromvända änärom

jämviktsarbetslöshetenuppfattningenvedertagnaDen är att
arbetsmarknaden.förhållandenstrukturellaberorfrämst

sker,löneförhandlingamahurbrukar betonas ersätt-Faktorer ärsom
arbetslöshetsförsäk-ilängdersättningsperiodensningsnivån och

arbetsmarknadspolitiken,inriktningenomfattningen ochringen,
osvihoparbetskraft Manefterfråganutbud ochvälhur passar

genomsnittsnivåjämviktsarbetslöshetenvanligtvishar sett ensom
med konjunkturen.varierarfaktiska arbetslöshetendenkring vilken

jämviktsarbetslöshetenpåverkasdet traditionellaEnligt synsättet av
konjunk-intearbetsmarknadenförändringarstrukturella avmen

stabiliseringspolitik.ochstörningarturrnässiga
obero-störningarmakroekonomiskaFöreställningen avom en

allt kommitunder årjämviktsarbetslöshet har dockende mersenare
Sedaniutvecklingen Västeuropa.bakgrundifrågasättas motatt av

konjunktumedgångar, har densamband medarbetslösheten stigit i
högkvartenderatframgick diagram 8.1 att stanna enavsom

berostigit. kantycks alltså ha DettaJämviktsnivânnivå. att
mycketjämviktsarbetslösheten. Menhöjtstrukturella förändringar

orsakasarbetslöshetenockså på uppgångartyder att avsomav
Konjunkturrnässigabli bestående.tenderartillfälliga störningar att

tidunder långsysselsättningenfall påverkastörningar kan i så
tendensenarbetslösheten ochilångsiktiga uppgångenBåde den

sysselsättningen blirfluktuationer ikonjunkturmässigatill att
arbetsmarknadema.europeiskakarakteristiska för debestående är

i1970-talet högre Europa,arbetslösheten i börjanUSA änI avvar
återhämtningen efterkraftigt ochinte stigit likaden harmen
snabbare diagrammycket sehar också gåttkonjunktumedgångar

i hög gradförmodligenArbetslöshetsproblemet i berorEuropa.l

2 Björklund 1996Gottfries 1995 ochLindbeck 1993,1993, utgörBean m
forskningsläget.aktuella Översikter av

3 eñekter sysselsättningenkan få beståendetillfälliga störningarOrsakerna till att
avsnitt 8.4.idiskuteras närmare
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arbetsmarknaden. Dettainstitutionella förhållandenadepå
8.4.4avsnittidiskuteraskommer närmareatt

ligger i denfor arbetsmarknadenPenningpolitikens betydelse att
konjunkturmässiga fluktua-eller upphov tillkan motverka ge --

arbets-cykliska uppgångari arbetslösheten. den måntioner I av
arbetslöshet, kanleda till bestående högrelösheten tenderar att

och produktionstabiliseringspolitiken påverka sysselsättning även
därmed viktigare denStabiliseringspolitiken blirlängre sikt.på än

sikt kaninnebär emellertid inteskulle Detta att manvara.armars
långsiktigt högre inflation ocharbetslöshet till prisetköpa lägre av

Även finns kortsiktigt negativtvalutan. detdepreciering ettav om
arbetslöshet den k Phillipskurvansamband mellan inflation och s

sikt inteoch empirisk erfarenhet det på långtyder både teori att
diagram i kapitelfinns sådan relation. framgick 3.1någon Som av

under längre tid haft hög inflation itycks inte länder3 som en
arbetslöshet Penningpolitik kan alltsåallmänhet ha uppnått lägre

bidra till hög sysselsättning stabilisera ekonominattgenom men
inflationstakten.inte öka den genomsnittligaattgenom

Makroekonomiska störningar och8.2

påanpassningskrav arbetsmarknaden

Sverige ingår i den unionen kan vi, diskuteradesOm monetära som
kapitel inte längre föra självständig penning- ochi någon

växelkurspolitik. innebär inflationen i Sverige lång siktDetta att
bestäms den penningpolitiken i unionen. Mengemensammaav

mellaneftersom det inte tycks finnas något långsiktigt samband
inflation och sysselsättning, har förlusten inhemsk kontroll överav
inflationstakten förmodligen ingen betydelse för sysselsätt-större
ningsutvecklingen sikt.

viktigaste konsekvensen för sysselsättningsutvecklingenDen av
deltagande i den unionen penningpolitiken intemonetära är attett

längre kort sikt kan användas för stabilisera störningarpå att som
drabbar Sverige annorlunda andra länder k Iandspecifika ellersän
asymmetriska störningar. kan belysas några exempelDetta genom

störningar och de olika anpassningskrav dessa ställerpå påsom

4 också avsnittSe 13.1.
5Se också Alesina Summers 1993 respektive Jonsson 1995.t ex
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arbetsmarknaden beroende Sverige med i denär monetäraom
eller utanför.unionen står

Efterfrågestörningar

Förändringar i den samlade efterfrågan uppkommer då den privata
eller den offentliga sektorn ändrar sitt sparande eller sina
investeringar. exempel användes i kapitelDet uppgång5som var en

hushållensi sparbenägenhet det slag inträffade i Sverige iav som
början på 1990-talet och då ledde till kraftig minskningsom en av
den privata konsumtionen. upprätthålla produktionFör ochatt
sysselsättning i sådan situation krävs bortfallet efterfråganatten av
motverkas. expansiv finanspolitikOm inte möjlig, måste dettaären
ske eller investeringarna ökar.att exportengenom

ska ökaFör krävs exportindustrins konkurrens-att exporten att
kraft förbättras: lönerna i Sverige måste falla i förhållande till
lönerna i utlandet de inär valuta, så vi kan sänkamäts attsamma
våra exportpriser i förhållande till utländska producenters priser.
Eftersom svenska hushåll till del konsumerar importeradeen varor

blir relativt dyraresom innebär sådan kostnadsanpassningsett en
också minskning svenska arbetstagares reallön. Sådanaen av
förändringar relativa priser och reala löner krävs oberoendeav av
vilket växelkurssystem vi har: efterfrågan landetssom om
produkter fallit, måste "sälja sig billigare" på världsmarknadenman

produktion och sysselsättning ska kunna upprätthållas.om
Om Sverige ingår i den unionen, måste anpassningenmonetära
relativprisema ske nominella löner och priser stigerattav genom

långsammare i Sverige i övriga länder. Vid störningar ochän stora
löneökningarlåga i utlandet kan de nominella lönerna behövarentav

sänkas. På grund nominella löner och priser trögrörligaatt ärav
kommer anpassningen tid. På kort sikt kommer den minskadeatt ta
inhemska efterfrågan leda till recession i Sverige med lågtatt en
kapacitetsutnyttjande och arbetslöshet, först efter hand minskarsom
de inhemska löne- och prisstegringama.

Vid flytande växelkurs kan anpassningen däremot underlättas
expansiv penningpolitik leder till lägre räntorgenom en mer som

och depreciering kronan. lägreKravet på nominella löne- ochen av
prisökningar minskar, därför depreciering svenskagöratt en
produkter billigare i utländsk valuta också vid oförändrade priser i
kronor. Vautadeprecieringen innebär vidare den sänkning deatt av
svenska reallönema måste ske åtminstone delvis kan kommasom
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ökar konsument-importpriser i kronorstånd högretill attgenom
den-reallöneförändringsåväl relativprisprisnivån. På sikt blir som

växelkursförändringenunion,i monetär genommensamma som en
anpassningen ske snabbare.kan

vid störningkostnadsanpassning måste skeHur stor en avsom
priskänsliga ochdiskuteras beror hurdet slag exportensom

kostnadslägetförändringar i det relativahurimporten är samt
Empiriska studier visarrelativpriser.påverkar svenska producenters

relativt låg priskänslighetgenomgående och import haratt export
långsamt förändringarHandelsflödena påverkas endastkort sikt. av
krävs förändringarkonkurrenskraften. innebär deti Detta att stora

bortfallutlandet förkostnader i förhållande tillvåra att ett avav
kunnaefterfrågan skainhemsk på några BNP ersättasprocent avav
nedan med hjälptill omvärlden. illustrerasökad Dettanettoexport

räkneexempel.ettav

pålönekostnadernaEffekten förändring de relativaav en av
och import räkneexempelexport ett-

lönerna i Sverige sjunker med i förhållande till20Anta att procent
deprecieras.utländska löner och priser, kronan Hurt attgenomex

och därmed totaleffekt har detta och import påstor export
efterfrågan framhölls på hur priskänsligaberorDet som ovan a

normalt med den kimporten och Priskänslighet mätsär.exporten s
kvantitetsförändringen blir ipriselasticiteten. hurDen storanger

det aktuella priset förändras medprocent procent.enom
kan rimlig uppskattning priselasticitetenFör exporten varaen av

betyder sänkning relativpriset den svenska1,6. Det att aven
prisnivåprisnivån i förhållande till de utländska konkurrentemas

procentmed Vidmed exportökning 1,6procenten ger en en
uppskattning effekten förändring de relativa lönekost-av av en av
naderna måste emellertid hänsyn till denna endast delvista attman

i sänkta förutsättningslår igenom exportpriser. Under att genom-

6 från Gottfriesangivna elasticiteten hämtad 1994 och bearbetadeDen är avser
omkring 70 den totala övrig ingårDessa Iutgör procent exporten. exportavvaror.

råvaror, troligen priskänsliga, och tjänster, tönnodlligen mindreår ärmer somsom
för" oftapriskänsliga. Internationella skattningar priselasticiteter ligger iexportav

intervallet l,5-2,5 se Goldstein Kahn, 1985. möjligt den långsiktigaDet är att
högre de låga skattade elasticitetema beror påpriskänsligheten ochår avsevärt att

anpassningentill förändrade relativpriser mycket långsam. stabiliserings-Uräratt
några siktpolitisk synpunkt det dock priselasticitetema års intresse.ärår som av
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sjunkakommer de relativa exportprisemaslaget 50är attprocent
procent.7 innebär i fallmed så10 50 20 Detprocent procent enav

exportökning med 1,6 10 procent.16 procent X
ekonominVad betyder detta för den totala efterfrågan i

har de åren uppgått till 35 BNP.Exporten Mensenaste procentca av
importinnehållet ungefär tredjedel,eftersom i är utgörexporten en

inhemskt produceradeden 23 BNP 35exporten procent avca
2/3. ökning på 16Enprocent exporten procent motsvararav

därför BNP-ökning på 3,7 16 23 procent.procentprocenten av
Skattningar priselasticiteten ligger normalt omkringimportensav

höjningeller under importprisema medstrax procenten av geren
procentminskning i kvantiteten importerade med Detvaror enen

innebär den andel inkomsten svenska konsumenteratt av som
spenderar på importerade inte påverkas importprisema. Omvaror av

ochlöner priser i Sverige sjunker i förhållande till omvärlden blir
importerade relativt hushålldyrare och svenska minskarsettvaror
sin konsumtion dessa. eftersom den andel inkomstenMenav av som
spenderas import oförändrad, blir det inte förär övermer pengar

efterfråga inhemska betyder den stimulanseffektDetatt attvaror.
svenska ekonominden uppkommer härrör från dennettosom

exportökning vi diskuteradesom ovan.
Kalkylen visserligen tyder ändå betydandeär attgrov men

förändringar konkurrenskraften kan behövas for skaatt exportenav
kunna bortfall inhemsk efterfrågan någraersätta ett procentav av
BNP framgår också utvecklingenDetta i Sverige iom ser
början 1990-talet. Mellan 1990 och minskade privat1993av
konsumtion och investeringar med 4,8 EftersomBNP.procent av
omkring fjärdedel detta efterfrågebortfall drabbade importen,en av

procent.minskade efterfrågan svensk produktion med 3,6ca
Deprecieringen kronan och sänkta arbetsgivaravgifter innebarav
den relativa arbetskraftskostnaden i valuta sjönkatt gemensam

med 29,6 och relativpris med 11,9 mellanprocent exportens procent

7 GottfriesSe 1994.
GoldsteinSe Kahn 1985.

9I kalkyl bör effekternahänsyn till på ochta att export-en mer noggrann man a
hemmamarknadspriserkan skilja sig storleksordningen blir ändådensammamen

simuleringar iDe underlagsrapporten Assarsson 1996 belyser dessagörssom av
samband.
° förändringar innefattarDessa inte endastde ursprungliga stömingarna ocksåutan

efterfrågebortfalldet beror de indirekta multiplikatoreffektemapå k dvs attsom s
den urspungliga produktionsminskningen leder till ytterligare efterfråge- och
produktionsminskningar Lundgrenosv. Söderström 1995 diskuterar närmare
bakgrunden till denna utveckling.
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svensk marknadsandeloch Till följd härav ökade1992 1993. exports
sammanlagt ökademellan 1992 och 1995 med 15 Dettaprocent.

med ungefär tabell3,5 se 8.1.BNP procent

Tabell 8.1: Konkurrenskraft och i Sverigeexport

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Procentuell förändring av
relativ arbetskraftskostnad
inationell valuta 4,5 -4,6 -l0,6 2,55,5 -1,4 4,4

Procentuell förändring av
nominell växelkurs
utländsk valuta/SEK -2,4 0,1 1,2 -22,6 -l,4 -1,3 8,6

Procentuell förändring av
arbetskrañskostnadrelativ

isammavaluta 3,34,2 -4,5 -29,6 -2,5 2,6 14,3

Procentuell förändring av
förrelativpris -0,8 1,2 -0,8 -l 1,9 0,6 3,0 5,0export

förändringProcentuell av
marknadsandel -4,l -5,0 -2,1 6,1 6,2 2,8 -l,4exportens

Källa: Konjunkturinstitutet

Utbudsstörningar

störningar sådanaEn berör utbudssidanärtypannan av som av
ekonomin. minskning i produktivitetsökningstaktenEn eller en
högre ökningstakt för råvaru- och energipriser t på grundex av
högre oljepriser eller kämkraftsavveckling produktionengören
mindre lönsam vid i övrigt oförändrade förhållanden. Då krävs att
reallönema stiger långsammare eller minskar för lönsamhet,att- -
produktion och sysselsättning ska kunna bibehållas. Immigration
eller strukturella reformer på arbetsmarknaden, leder till ettsom

effektivt utbud arbetskraft, kräver på motsvarandestörre sättav en
sänkning reallönen för det ska bli lönsamt nyanställa. Iatt attav
samtliga dessa fall kan depreciering valutan underlättaen av

" Se också den tidigare diskussionen i avsnitt 6.2.
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sänks. Vidi utländsk valutalönernaanpassningen mättaattgenom
anpassningen endast skeunionen kanmedlemskap i den monetära

Undereller sjunker.nominella löner stiger långsammare,attgenom
iarbetslösheten därför ökaanpassningsperioden kommer att mer

fall.detta
naturligtvislöneanpassning krävs berorHur stör-stor som

produktivitetsstegringstakten i Sverigeomfattning.ningens Om
också reallönernas stegringstaktmed procentenhet, måstefaller en

ska bibehållaprocentenhet för kapitalinkomstemaminska med atten
andel förädlingsvärdet.sin av

Finansiella störningar

efterfråge- och utbudsstömingar kan växelkursförändringVid en
underlätta anpassningen. diskuterades i kapitelsåledes Men, som

det inte uppenbart växelkurser alltid förändras sådantär att ett
de bidrar till upprätthålla makroekonomisk balans.sätt attatt

Flytande växelkurser kan också källa till störningar. Detvara en
beror på växelkursen k tillgångspris speglar för-äratt ett s som
väntningar framtida ekonomisk politik. det anled-Om någonom av
ning uppstår förväntningar högre inflation i Sverige, drabbasom
kronan deprecieringstryck. Riksbanken har då välja mellanett attav

låtaför hindra eller kronanhöja deprecieringräntan attatt att en
falla i värde. det förra fallet kan penningpolitiken leda till minskadI
efterfrågan och recession. det fallet kan inflationen fartI tasenare

import- drarpå grund och exportpriser stiger och med sigattav
lönerna. kan i fall finansmarknademasockså Detta värsta göra

självuppfyllande.förväntningar
lämpligt vald penningpolitik kan Riksbanken i teorinGenom en

stabilisera såväl totala efterfråganden inflationstakten. Dettasom
kräver i så fall inte höjs viss deprecieringräntan änatt attmer en
tillåts. Följden detta blir "tudelning" ekonomin: denav en av
utlandskonkurrerande delen näringslivet stimuleras denav av
deprecierande valutan, samtidigt konsumtion och investeringarsom
dämpas den höjda sådant läge uppstod i Sverige efterEtträntan.av
deprecieringen 1992.

arbetsmarknaden innebär sådan tudelning framför alltFör en en
risk stigande priser och vinster inom exportindustrin leder tillatt
lönehöjningar sprider till hemmamarknadssektoremasig fastänsom

befinner sig idessa recession. hindra detta kan RiksbankenFör att
föratvingas återhållsam penningpolitik än äratt en mer som
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efterfrâgeläget. årens utveck-med hänsyn till Demotiverat senaste
dragitdå exportuppgången 1993-94ling i den svenska ekonomin,

arbetsmarknadenlönestegringstakten helaöver trots svagupp
process.sådanefterfrågan, kan exempel påett enses som

den svenska kronanproblem till följd misstroDe mot somav
uppenbarligen inte uppkomma viskisserats i detta avsnitt kan ärom

eftersom Sverige då inte har någonmed i den unionen,monetära
penningpolitik.och inte kan föra någon självständigvalutaegen

för valutaunionenkan naturligtvis liknande problem uppståDäremot
helhet den europeiska centralbanken får trovärdighets-ECBisin om

den risken mindreproblem. Vi har emellertid i kapitel 6 bedömt som
vid utanförskap.motsvarande risk för Sverigeän ett

prisstabiliseringVäxelkurspolitik, lönestelhet och

Vid störningar på varumarknadema uppkommer kravsamma
anpassning reallöner relativpriser i förhållande till utlandetochav
oberoende vi har valuta eller valutaav om gemensam en egen vars
växelkurs kan ändras. Skillnaden anpassningen i det förraär att
fallet förändringarmåste ske de nominella lönerna, medangenom av
den i det fallet till del skekan ändradstorsenare genom en
växelkurs. Vid jämförelse emellertid hänsyn tillmåste ta atten man

inflationsmål det slag Riksbanken för närvarandeett av som
tillämpar också begränsar möjligheterna använda penning-att
politiken i situation då vi står utanför den unionen.monetäraen

inhemsk efterfråganOm minskar i Sverige och Riksbanken därför
låter kronan falla i förvärde stimulera kommer deatt exporten,
ökade importpriser blir följden leda till snabbare uppgångattsom en

konsumentprisema. vinstökningDen uppkommer iav som
exportindustrin kan också upphov till lönehöjningar spriderge som

tillsig andra sektorer och därför drar prisstegringama där.ävenupp
depreciering valutan kan därför strida RiksbankensEn större motav

z allmän uppfattningDet avtalet inom pappersindustrin våren 1995, medår atten
lönehöjningar på 3,8 år, kom fungera riktmärke för lönehöjning-procent attper som

inom andra sektorer. Se Elvander 1996.arna
3 Om valutan deprecierar med 20 och deprecieringen slå igenom iprocent antas
importprisema till 70 stiger importprisema med 14 70procent, procent procent av
20 procent. Eftersom importandelen i konsumtionen fjärdedel, stigerär en
konsumentprisindex med 3,5 14 l/4 . Till detta kommerprocent procent
indirekta effekter priser inom importkonkunerande industri. Empiriska studier

1979.tyder emellertid dessaeffekter relativt små se Calmfors Herin,att är
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inflationsmål också i lågkonjunktur. inflationsmålet tolkasOmen
konjunkturnedgångstrikt, inskränks därför möjligheterna iatt en

produktion och sysselsättning räntesänkningar ochstabilisera genom
växelkursförändringar. del anpassningen också i dettaEn måsteav
fall ske förändringar nominella löner och priser. Lägregenom av
prisstegringar i hemmamarknadssektorema vilket i sin krävertur-
lägre nominella lönestegringar således förutsättning förär atten-

valutakursdepreciering inte ska strida inflationsmålet. Endastmoten
prisstegringama produceradeinhemskt och tjänsterom varor

sjunker i lågkonjunktur, blir de importprisökningaren som en
depreciering innebär förenliga med oförändrad ökningstakt fören
konsumentprisema.

Om vi de tidigare svenska erfarenheterna, finner vi ingaser
uppgångar inflationstakten sambandi med de svenskastörre av

devalveringama och1976-77 1981-82 se diagram 8.2. Förklar-
ingen sannolikt dessa växelkursanpassningar inträffadeär näratt
både den svenska och den internationella ekonomin befann sig i
recession Såväl lönestegringstakten i Sverige den interna-som

inflationentionella minskade därför, och detta motverkade effekten
stigande importpriser. båda fallen dock inflationen iI stegav

Sverige förhållande till inflationen omvärlden. Vid stabili i en
prisutveckling i omvärlden blir det svårare störningar medmötaatt
växelkursförändringar får avvikelse från inflations-utan att man en
målet.

Dagram 8.2: Inflation i Sverige och förändringi utlandet konsumentpris-av
index

14

970 1975 1980 1985 1990 1995
SvenskInnatlon

-UtlanøskInnarlonhandelsvaod- - - -

Källa: IMF
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infla-mycket depreciering kronan ökadeEfter års1992 stora av
Sverige endast tillfälligt med procentenheter.tionen i Dettaett par

löneökningstakten minskade och depre-berodde på på attatt
fick ovanligt litet genomslag importprisema kanskecieringen

uppfattadedärför de utländska del depre-exportöremaatt en av
tillfällig och därför anpassade sina marginaler. fleracieringen Isom

länder valutor deprecierade kraftigt harandra 1992-93vars som
framgår tabell inflationstakten samtidigt minskat. troliga8.2 Denav

dessaorsaken djupet i den lågkonjunktur länder gickär som
igenom.

på8.2: Depreciering, inflation 1990-taletTabell och export
Finland Italien Spanien Stor- Sverige

britannien

effektivDepreciering av
nominell växelkurs mellan
1991 och 1994 i 17,7 21,1 18,9 11,2 18,2procent

Förändring i relativ
arbetskraftkostnad per
producerad enhet mellan
1991 och 1994 i -33 -24 -17 -9 -28procent

Förändring inflationstakti
mellan 1992 och 1995
i procentenheter -1,6 -1,20,1 -0,3 0,2

Förändring i export
mellan 1992 och 1994
i 32,2 20,5 26,1 13,0 22,8procent

förändringarnaKommentarer: Notera hela perioden alltså förändringatt avser -
år. EUs ökade mellan 1992 och 1994 med 10,4export procent.per

Källor: Effektiv växelkurs, relativ arbetskrañskostnad och OECD.export:
Inflation: International Financial Statistics.

meningfinns enligtDet vår risk för överbetonar skill-atten man
naden i de krav nominell löneflexibilitet ställs vid ettsom
deltagande i den unionen respektive vid utanförskap.monetära ett
Också i det fallet krävs de nominella löneökningama fallerattsenare
i lågkonjunktur, valutadeprecieringar i syfte stabiliseraatten om
efterfrågeutvecklingen ska förenliga med inflationsmål. Omettvara

DombuschSe 1994 respektive underlagsrapporten Pissarides 1996.av
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flexibilitet, skapassådannominallöneutvecklingen uppvisarinte en
växelkursförändringar.för stabiliserandeinte något utrymme

på lång jämviktsarbetslöshetsikt ochlöneanpassningReal

reala störningar mark-diskussion framgårovanståendeAv att
föranpassningar reallönemafor och tjänster krävernaderna avvaror

ursprungligaska återgå till sinasysselsättning och produktionatt
ekonomisk teoriEnligt tidigare vedertagenefter störningar.nivåer

sigverkligen såsig reallönema siktbör vänta att anpassarman
Skillnadenvilket valutasystem vi har.krävs oberoende avsom

valuta och åsidan fast växelkurs ellermellan å gemensamena en
förraväxelkurs anpassningen i detandra sidan flytande är atten

anpassningen blir itid. mycket långsammarefallet längre Hurtar
snabbt nominella lönerunionen beror i så fall hurden monetära

vid störning.och sigpriser enanpassar
tjugodiskuterades i avsnitt har emellertid de8.1Som senaste

långsiktiga utvecklingenerfarenheter lett till slutsatsen denårens att
kan beroende självaproduktion och sysselsättning vara avav

olika faktoreranpassningsförloppet vid störningar. har pekatMan
uppkommer grund tillfälligaarbetslöshet pågör att som avsom

tillkan bli bestående. så fall kan anpassningenstörningar I stör-
sysselsättning och produktion längre sikt.ningar också påverka

prisstelhet ochföljer både graden nominell löne- ochdettaAv att av
uppkommande arbetslöshetmekanismer tenderarde göraattsom

valutaunion kommerbestående blir centrala för analysen hur EUsav
följande avsnittenpåverka sysselsättningen. tvåDe ägnas attatt

arbetsmarknadens flexibilitet i dessa avseenden.diskutera

Nominell löne- och prisstelhet8.3

till växelkursförändringar kan underlätta anpassningenOrsaken att
makroekonomiska störningar nominella löner och priservid ärär att

5 följer växelkursen kan användbar stabiliseringspolitisktAv detta att mer somvara
inflationsmålet tolkas flexibelt dvsinstrument sätt,ett accepterarom manom

nivå. sådan tolkningtillfälliga variationer i inflationen kring långsiktig Enen av
trovärdighetinflationsmålet förutsätter emellertid Riksbanken har hög gradatt av

gäller det långsiktiga inflationsmålet i fall risken förvad årannat stor att en-
tillfällig uppgång i intlationstakten uppfattas tecken på detövergettett attsom man
långsiktiga prisstabilitetsmålet.
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trögrörliga. Alla erfarenheter visar nominella löner och priseratt
sig långsamt till efterfrågeförändringar. Dessa påverkaranpassar

därför på kort sikt i första hand produktion och sysselsättning. Utan
nominell pris- och lönestelhet skulle penningpolitik, och därmed
frågan medlemskap i den unionen, inte ha någonmonetära störreom
makroekonomisk betydelse.

Orsaker till nominell stelhet

Trots nominella prisers och löners trögrörlighet spelar såatt en
central förroll makroekonomiska fluktuationer finns det ingen
allmänt denna.accepterad förklaring till flestaDe försök till
förklaringar utgår emellertid ifrån förändringar i priser och löneratt

förenade med kostnader: förändringarär priser måste beslutasav
och tillkännages, kunderna måste del prislistor, förhand-ta av nya
lingar löner tidsödande och medför risk för arbetsmarknads-ärom
konflikter Kostnaderna för ändra priser och löner motiverarattosv.
varför dessa bestäms för ganska långa perioder. Nackdelen med
detta oförutsedda störningar kan upphovär till föränd-att storage
ringar i försäljning, produktion och sysselsättning innan löner och
priser hinner Företag och löneförhandlare måste därföranpassas.

kostnaderna för pris- och löneförändringarväga behovetmot av
anpassning till oförutsedda störningar. högreJu kostnaderna är att
ändra priser och löner, och mindre risken för oförutseddaär
störningar, desto sällan löner.ändrar priser ochmer man

Avtal gäller för långa perioder utesluter inte i sig löne-som
förändringar oväntade händelser inträffar. Avtalen kan utformasom

löneutvecklingenså blir beroende de störningar inträffar.att av som
Ett exempel detta indexering, då lönerna justeras med hänsynär

förändringartill i konsumentprisindex. Ett exempel ärannat
vinstdelnings- och bonussystem lönen beroende detgörsom av
enskilda företagets lönsamhetsutveckling. Sådana avtal emellertidär

komplicerade och det inte säkert de medförär någonattmer
förbättring de avtalsslutande synpunkt.sett Såparternas tur ex
innebär indexering den anställde får säker real inkomstatt en men
samtidigt också lönerna stiger vid exempelvis oljeprishöjning,att en
vilket negativa effekter lönsamhet och sysselsättning.ger

6 Andersen 1994 innehåller översikt den teoretiska forskningen på området.en av
7 Se Blanchard Fischer 1989, Ball 1987,t Fregert 1994 och Andersenex,
1994.
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sysselsätt-stabiliseratillbidravisserligen attVinstdelning kan
säkerttämligenjobbsittuppleveranställdningen, somsomenmen

varierarersättningintressebegränsatförmodligen somhar enav
vinst.företagetsmed

sådanabättreavtal änenkla ärkonstruerasvårtDet är att som
lågmedekonomilöneutveckling. Inominellviss enanger ensom

ocksånominella lönendenavtal attinnebärinflationstabiloch om
lederEñefrågestömingarförutsebar.stabil ochrelativtblirreallönen

främstdrabbardessasysselsättningen,ivariationer ung-till men
ellerarbetssökandeandraarbetsmarknaden,inträderdomar som

anställda hardemajoritetenmedananställts, avnysssompersoner
anställdasredanoch deföretagensjobb. Settsäkrarelativt ur

föredra.löneavtalnominelladärför attkansynpunkt vara
särskiltblirekonomini storlönestelhetennominella omDen

för olikaavtalendvsvarandra,överlapparavtalsperiodema om
sinaomförhandlartidpunkter. Deolikavidlöper ut somgrupper

redanavtalandratillhänsyndåtidpunktviss attvidavtal taren
makroekonomiskaförändradetilllönernaAnpassningeningåtts. av

falli såbromsasslutsavtal atti deförutsättningar manavsomnya
andralöneutvecklingfrån denmycketalltföravvikavillinte som

till detÖverlappande ledadärförkanavtalsperioder attfår.grupper
nominallönemaspåverkarekonominstörningar itid innanlångtar

påverkaslönekravi sinautveckling. fackföreningamaJu avmer
nominelldestoandra störregäller förvilka löner gruppersom

avtal.Överlappandemedfårlönestelhet man
tyckspraktikeninominell detlönestelhetskäl till är attEtt annat

nominelladesänkakrislägeni svåraomöjligt attnärmast ensvara
ingås.ska Attochlöptavtaltidigare utlönerna näräven nya

starkförefallerintelönesänkningarnominella accepteras vara en
stöd i mångajuridisktocksåhardennakonvention,social men

tills bådagälleravtaltidigareländer. parterocksåvanligaDet är att
hamåstearbetstagarnainnebärDet att ennytt.är överens ettom

kunnaskaarbetsgivarenförförhandlingspositionmycket attsvag
såocksåkanlönesänkningar. Det attnominellaframtvinga vara

a 1992.GottfriesSe
motsvarande1994. EttAnderseneller9 1989FischerBlanchardSe

vid olikaprisersinabestämmerföretagpriser:föraskan omomresonemang
priser. Förfastställt sinaredanföretagandratillde hänsynmåstetidpunkter, attta

heltdärför intedekanifrån konkurrenternaalltför långthamna anpassainteatt
eñerfrågeläget.iförändringartillpriserna

Dickens PerryAkerlof,ochBirkeland 19952° Holden1994,HoldenSe
1996. t
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löneförhandlingssystemet i Sverige tenderar inbyggtt att ettex ge
golv för de nominella löneökningama, därför löneförhandling-att

förs på flera nivåer, och det finns starka incitament för varjearna
facklig nivå motivera sin existensatt uppnå nominellaattgenom
lönelyft." sådantEtt golv spelar liten roll vid hög inflation, eftersom
denna möjlighet till reallöneanpassningar redanstorager attgenom
den nominella lönestegringstakten dras under prisstegrings-ner
takten. Golvet kan däremot bli bindande vid låg inflation.

Resonemanget i detta avsnitt inte tillämpligt baraär kollek-
Äventivavtal. sådana löner bestäms individuellasom genom

överenskommelser gäller för viss tid. Dessa kan lättare attvara
ändra kollektivavtal,än det kan ändå finnas betydande trög-men
heter. enskiltEtt företag kan obenäget lönen tillattvara anpassa
arbetsmarknadsläget därför angelägen haär lönatt irättattman
förhållande till andra arbetsgivare.

Empiriska studier nominell pris- och löneflexibilitetav

finnsTyvärr inga enkla och allmänt accepterade mått på nominell
löne- och prisflexibilitet. En uppfattning hur flexibilitetenstorom

kan fåär studera hur ofta priser och löneratt ändras ochman genom
hur synkroniserade dessa förändringar Priser ändrasär. normalt en
eller gånger år. börett Detta upphov till endast ganskapar per ge
kortsiktig stelhet.nominell Löneavtal har längre varaktighet. I
Sverige, och internationellt,även längden normaltär mellan ochett

år. Historiskt har löneavtalenstre längd i Sverige samvarierat med
variabiliteten i inflationen: under perioder låg och stabil inflationav
har avtalen tenderat bli längre. Detta framgår 8.3.att diagramav
De flesta gällande avtal två- eller treåriga.är I avtalsrörelsennu

fick1995 70 LO-medlemmama avtalprocent löper påca av som
år.runt tre

2 SeCalmfors 1993a.
22SeAssarsson 1989 och Blinder 1994.
23Fregert 1994 innehåller omfattande analys löneavtalen i Sverige underen av
1900-talet.
2 Historiskt finns starkt samband mellanett inflationstakten och variabiliteten i
inflationen. När inflationen hög, ökar ocksåär osäkerheten framtida priser.om
25Elvander 1996.
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SverigeilängdlöneavtalensochvariabilitetInflationens8.3:Diagram
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dessmedelvärdeglidandeinflationenförVariabiliteten är ett avKommentar:
diagrammet.reproduceratillståndförKlas Fregert attVi tackarstandardavvikelse.

1994Källa: Fregert

synkroniserade ivälvaritocksåtraditionelltharLöneavtalen
iharolikaför stort settavtalsperiodemadvsSverige, grupper

Rehnbergsavtal1991-92 årsefterslutitsavtalsammanfallit. De som
tabell 8.3. Attsetidigaresynkroniserademindre änvaritdockhar
lönerörelsema,medsambandiförsdiskussiondendöma somav

gradhögmycketisektorinomlönekravenpåverkas aven
framhöllsökarDettaandramedjämförelser ovansomgrupper. --

innebäraavtalsperioder skasynkroniserademindreförrisken att
löneutvecklingen.nominellaflexibilitet i denmindre
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Tabell 8.3: Löneavtalens LO-områdetutlöpningstidpunkt

Utlöpningsdatum Antal avtal Procent medlemmarnaav

31 1996 l lmars
31 dec 1996 4 2
31 1997 22 17mars
30 april 1997 l l
30 juni 1997 4 5
31 dec 1997 4 l
28 febr 1998 9 15
31 1998 13 58mars
Totalt 58 100

Kommentar: Flertalet avtal löper den 28 februari 1998 kanut tillsom sägasupp
den 31 1997.mars
Källa: LO.

Genom statistiska studier makroekonomiska data kan fåav man en
uppfattning hur snabbt den allmänna pris- och lönenivånom

sig till efterfrågeläget. Ett mått pâ trögheten ianpassar prisanpass-
ningen den kär uppoffringskvoten "sacrifice ratio",s som anger
vilken minskningtemporär produktionen eller sysselsättningenav

krävs för inflationstakten ska minskaatt medsom procentenhet.en
Olika skattningar sådana kvoter har gjorts och resultaten varierarav
beroende på vilken metod används. l nyligen gjord studiesom en
finner betydande variationer såväl mellan olika länderman som
mellan olika tidsperioder för och land. Genomsnittetett forsamma
uppoffringskvotema 1,4 för kvartalsdataär och för0,8 ârsdata.
Dessa skattningar betyder minskning inflationstaktenatt meden av

procentenhet skulle kräva BNP minskar med omkringen att en

2° För TCO och SACO-grupper inom den kommunala och statliga sektorn går
avtalen i allmänhet den 31 eller denut 30 juni 1998. Undantag avtalen förmars är

ochlärare sjuksköterskor, gäller till den 31 år 2000, löneutveckling-som mars men
ska från april 1998 följa andra inom den kommunalaen sektorn. Lönebild-grupper

ningen för tjänstemän inom sektorn decentraliseradär och avtalspcriodema förmer
dessaförefaller splittrade.mer
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0,45Sverigeförår. ärGenomsnittetunder menettprocent
betydande.tiden ärvariationen över

osäkra,mycketuppoffringskvotenÄven ärskattningar avom
Menkostsam.normaltinflationen ärsänkningändådevisar att aven

teckennödvändigtvisinte ettbehöveruppoffringskvothög varaen
produktionförloradKostnader istelhet.nominell termerpå avstor

kaninflationstakten ettminskningförsysselsättning varaoch aven
längretrovärdighet. Jusaknarantiinflationspolitikenföruttryck att

penning-fackföreningaroch attföretagdettid övertyga omatttar
förkostnadernablirdestoändrats,varaktigt större enpolitiken

minsk-snabbaförefallerHistorisktinflationstakten.minskning av
ikostnadermindreinneburitregel haiinflationstaktenningar av

inflationsminskningar.långsammaproduktionförlorad äntermer av
fårantiinflationspolitik störrekraftfulltolkaskanDetta att ensom

lönebildning.pris- ochpåverkarsnabbaredärmedochtrovärdighet
längdavtalensstöd förvisstländer attmellanJämförelser ger

i dennastelhet. finnerSå typnominellgraden tpåverkar manexav
föroch låg Japan.för USAhöguppoffringskvoten ärstudier attav

överlappandetreårigahari USAmedförklarasbrukar attDetta man
synkroniserade.ochettårigaimedan avtalen Japan ärlöneavtal,

tillframperiodenunderSverigeilönebildningenStudier av
arbetslösheteniuppgångarsmå1990-talet visari början attkrisen av

iminskningarbetydandeåstadkommaförtillräckligavarit att
emeller-harreallöneanpassningarstegringstakt. Dessareallönemas

inflation iochdevalveringaråstadkommitsdeltilltid genomen
ökadearbetslöshetenarbetslöshet. Närväxandemedsituationer

lönestegringstakten,nominellasjönk denoch 1982kring 1977 men
påskyndadeochinflationenhållatillbidrogdevalveringarna att uppe

gjordeslägre debetydligtstudie äni denna27 Skattningama ärBall 1994. somSe
skattningtypiskkvoten 51994Mankiw1978.OkunUSAför som enangerav

ochpris-nominellgradenpåtyderjämförelserHistoriska attUSA.för av
nominellai USA,1900-taletunder attoförändradvarit ilönestelhet menstort sett

uppoffrings-Beräkningar1993.Hanes,före 1890flexiblamycket avlöner mervar
denmedproduktionsutvecklingenfaktiskajämför denförutsätterkvoten att man
denjämviktsnivå. Isinvidsysselsättningennås ärdenpotentiella dvs närsom

efter detjämviktsnivå årsinåtergårtill ettproduktionenstudienredovisade antasatt
därförböruppoffringskvoternauppskattadeskett. Deinflationsminskningenatt

inflationsminskningförkostnadernakortsiktigademått mentolkas ensom
långsiktseffekter.eventuellaifrånbortser

I 1994.Ball
29Ball 1994.

1990.Calmfors Nymoenoch19903° ForslundCalmforsSe t ex
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sannolikt anpassningen reallönema 1977-78 och 1981-83 seav
diagram 8.4.

Diagram 8.4: Nominella och reala löneökningar i Sverige

/,./ I-// /-./0 // / /" / //.5, 111973 1975 1977 1979 1981 1988 1995 1987 1989 1991 1993 1995
Nominellaloneokninqari. et
Realaloneoknlngari .mingslivel- - -

Källor: Konjunkturinstitutet, IMF

Enkätundersökningar bekräftar det finns starkt motståndatt ett mot
nominella lönesänkningar och detta inte specifikt svensktatt är ett
fenomen. Om vi erfarenheterna från Sverige det anmärk-ärser
ningsvärt de genomsnittliga lönehöjningama inteatt understeg tre

under de svåraste krisâren iprocent början 1990-talet seens av
diagram 8.4. FinlandI dock 1991 mycket i denära attvar man
centrala förhandlingarna komma nominella lönesänk-överens om
ningar. Innan avtalet helt klart, ledde emellertid spekulationvar mot
den finska marken till valutadepreciering. Följden blev någraatten
nominella lönesänkningar aldrig kom till stånd. ställetI slöts avtal

oförändrade nominallöner. Den reallönesänkning uppstodom som
valutans depreciering accepterades således, nominellgenom men en

3 Sådana studier har gjorts Blinder Choi 1990 för USA och Agellav
Lundborg 1995 for Sverige. I början 1980-talet accepteradefackföreningarav

del krisdrabbadebranscheri USA sänktanominella löner eller andraförsämring-en
för medlemmarna "cancessi0n bargaining". Freeman Medoffar 1984

diskuterar detta och "...den avgörande faktornnoterar iatt fackförenings besluten
gå med på eftergiñeratt existerande löneavtalär hotar sysselsättningen forom en

betydande del medlemmarna. En förändring i efterfrågan arbetskraftav som
minskar nyanställningarna eller leder till permitteraratt nyanställda lederman
troligen inte till eñergiñer, potentiella minskningar sysselsättningenmen av -speciellt hotande nedläggningar riskerar jobben för seniora arbetare ledersom-
sannolikt till eñergifter."
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vilkadock oklartgenomföra. Detintelyckades ärlönesänkning man
valutaeftersomdetta:ska draslutsatser gemensamenavman

omintetgjordeslutändanivalutaspekulationsådanutesluter som
möjlig-ökavalutaunionFinland, börinominallönesänkningama en

till sådana.heterna
penning-förförutsättningoch lönerTrögrörliga priser attär en

avsnitt 5.1.sysselsättning seochproduktionpåverkaskapolitiken
indirektdärförefekterpenningpolitikens ärUndersökningar enav

antalnominella stelheter. Ettbetydelsenuppskatta stortmetod att av
därharefterkrigstiden. Manunderförgjorts USAstudier harsådana

penning-effekterbetydelsefullakvantitativtochtydligafunnit av
år. Medinom två åklingathuvudsakdock ipolitik, treavsom

landframstårländerjämförelseri många ettUSAtanke att som
skattningardessaeventuelltkanoch löner,inflexibla prisermed

nominellaanpassningentidför hur långtolkas gränsövre avsom en
finner visser-Sverigestudieliknandepriser kan Enochlöner ta. av

penningmängdsökning,vidstigerproduktionenligen att menen
osäkra.mycketeffekterna är

flexibilitetnominellpenningpolitik ochPrisstabiliserande

ipenningpolitikländer förde flestaCentralbankema i somnu en
prisstabilitet. börinriktad Detgrad tidigarehögremycket ärän

minskat. Detinflationenframtidaosäkerheten deninnebära att om
avtalreallöneutvecklingvilkenförutsägadärför lättareblir att som

följd avtals-få tillkanlönelyft innebär.nominella Detta attom
hinder förblir ocksådiskuteradesblir längre. Somperioderna ovan

inflation.betydelsefulla vid låg Dessalönesänkningarnominella mer
nominellaflexibilitet i denmindreriktningbör verka ifaktorer mot

till ståndkommerunionensåväl denlöneutvecklingen monetäraom
det.den inte göromsom

diskuter-emellertidmedförprisstabilitetInriktningen som-
penningpolitiken kommersannolikt ocksåkapitelades i 5 attatt-

skapakangrad tidigare. Dettamindrestörningar imotverka än en
löneutvecklingen.nominella Omflexibilitet i dentilltendens större

vid negativainflationsmålfast vid sittcentralbanken håller även
reallöneanpass-måsteoljeprishöjningar,utbudsstömingar t ex

lönestegringstakten minskar.nominelladenskeningen attgenom

1994.Romer32 respektive Romerl990b, Gali 1993Blanchard 1989,
33 Vredin Warne 1994.Englund,
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Genom välja korta avtalsperioder kanatt öka möjligheternaparterna
till anpassning vid sådana störningar. Som påpekades kan dockovan
anställda med relativt säkra jobb ha litet intresse sådanav en
flexibilitet eftersom de sysselsättningsvariationer uppstår vidsom en
stel nominell lön främst drabbar löntagare med förankringsvagare
på arbetsmarknaden.

En penningpolitik i högre grad tidigare inriktasän påsom
prisstabilitet kan således leda till eller mindre nominell stelhetmer
beroende på vilka effekter dominerar. finnsDet emellertidsom
enligt vår bedömning ingen grund för trovärdigatt tro att en
låginflationspolitik nödvändigtvis kommer de nominellagöraatt
lönerna flexibla.mer

Medlemskap i den monetära unionen och nominell flexibilitet

Deltagande i den unionen innebärmonetära vi avhänderatt oss
möjligheten föra självständig peningpolitikatt och genomföraen
växelkursanpassningar. Därmed minskar möjligheterna motverkaatt
makroekonomiska störningar drabbar bara Slutsatsen blirsom oss.

kravet nominella löne- ochatt prisanpassningar blir starkare. Två
frågor blir då centrala. Kommer deltagande i denett monetära
unionen i sig leda till priser och löneratt blir flexiblaatt Vilkamer
ekonomisk-politiska åtgärder och institutionella förändringar skulle
kunna leda till ökad nominell flexibilitet och därmed underlätta
anpassningen till störningar vid svenskt deltagande En bedöm-ett
ning dessa punkter kräver diskussion på vilket prisersätten om
och löner skulle kunna bli flexibla.mer

Det knappast troligtär företagens prissättningsbeteendeatt
förändras så den nominella flexibiliteten ökaratt något avgörande

Däremot skullesätt. i princip kunna tänka sig löneavtalensman att
utformning ändras. Detta skulle i teorin kunna åstadkommas genom

komplicerade löneavtal där löneutvecklingen beroendemer görs av
olika tänkbara störningar kan drabba ekonomin. Sådanasom
löneavtal skulle kunna stipulera lönent sänks oljeprisetattex om
stiger eller efterfrågan faller kraftigt i Sverige. Detta emellertidär
knappast realistiskt.

Vinstdelningssystem enligt vilka ersättningen till de anställda-
betalas i form baslön plusut viss andel vinsten kanav en en av -

metod bibehålla hög sysselsättningatt vid makroekonomiskavara en
störningar. Systemet innebär automatisk sänkning ersättningenen av
till de anställda i företag detta gårett när och påsämre såutgör sätt
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förekommerVinstdelningskontraktavskedanden.skydd motett
sådanatolkaskanföretag, vilketkrisdrabbade attibland i som

demotiverasallmänhetidetta Menfaktiskt sätt.använtssystem
i ochdeltagandeanställdasdestimuleravillmed att mansnarare

majoritetenemellertidföredrarTroligenverksamheten.förintresse
fluktuerarersättningframförhelt fast lönanställdade somenenav

vinstdelninglönsamhet." osannoliktdärförDetföretagets attmed är
roll för dennågonspelakommervanlig den störresåblir attatt

utbredningvidarestörningar. Entillanpassningenmakroekonomiska
vanligabeskattas lägrevinstandelar änfönnodligenkräver att

avsnitt 13.2.idiskuterasDettalöneinkomster. närmare
löneutveck-nominellaflexibilitet i denåstadkommaEtt sätt att

kantill störningaranpassningendärmed underlättaochlingen --
och deperioderettårigaför kortalöneavtalen sluts t attatt exvara

för olika grupper.tidsperioderfördvs gällersynkroniseras samma
långa avtals-föredrarvarit arbetsgivarnaTraditionellt har det som

medförlöneförhandlingvarjeskäl till dettaviktigtperioder. Ett är att
produk-iför störningardärmed ocksåarbetskonflikt ochförrisk en

Åtgärder generelltför facket kantionen. dyrarekonfliktergörsom
för kortaredärför beredaochkonfliktbenägenhetenminska vägen

avtalsperioder.
löneflexibilitetennominellaoklart hur dendäremotDet är mer

Å sidanlöneförhandlingamacentraliseradehur är.påverkas enaav
löne-koordineringen icentraliserade avtalmedfördel attär en

åstadkommalättaredetkanbildningen blir Detta göra attstörre.
lönestegringstakten i krissitua-nominellaneddragningar denav

lättare,visslöneökningar förlägretioner: accepterasgruppen
också för andra.blir mindreökningamakansäkrare attvaraman

ilöneökningstaktennedväxlingenden snabbaMånga att avmenar
möjligvaritinte hadefönnodligen1990-taletbörjan utanav

olikakoordineringinnebarjustRehnbergavtalet 1991-92 avensom
Å centraliserade avtal medsidan finnsavtal. andra argumentet att

vilket kan läggaförhandlingsnivåer,fleranödvändighet innebär ett
minsta möjligdet finnslöneökningamade nominellagolv för enom

bli lägrekunna tänkasgolv skullevarje nivå.ökningstakt på Detta
de högreeliminerarföretagsnivådecentraliserade avtalvid som

förhandlingsnivåema. hotarkrislägeni akutaMöjligheten att som
lönesänkningar inominellatill ståndfortbestând fåverksamhetens

3 1988.och Hoel MoeneWadhwani 1987också Estrin, GroutSe
35 under 1900-talet.i fråganredogör för diskussionerna1994Fregert
35 diskussion detta.Calmfors l993b förSe omen
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enskilda företag "concession bargaining" bör också bli vidstörre
sådan decentralisering.en
I läge där ECBs penningpolitik inriktasett prisstabilitet och

möjligheten till valutadeprecieringar vid sysselsättningskris ien
Sverige inte längre finns, det logiskt nominella löne-vore om
sänkningar blev accepterade. Som påpekades förefaller detmer ovan
dock utbredd social konvention nominella löner inteattvara en
sänks, varför knappast kan sig några förändringarvänta störreman
i detta avseende.

Även avtalsperioder, löneförhandlingssystem inte föränd-om osv
bör löneanpassningen vid störningar endast drabbar Sverigeras, som

gå snabbare löneförhandlama Riksbanken inte längre kanattvetom
föra självständig penningpolitik. Det blir uppenbarten att anpass-
ningen måste ske förändringar i nominella priser och löner.genom
Förväntningarna hur anpassningen ska till bör således ändras.om
Det dock svårt bedömaär hur effekterna detta bli.att kanstora av
De små effekterna lönebildningen det svenska försöket tillav
norrnpolitik i början 1990-talet knappast anledning till någonav ger
optimism i detta avseende även kan hävda dennaattom man
ekonomisk-politiska omläggning aldrig tillräckligt trovärdig.var

Sammanfattningsvis det möjligtär nominallönema kan bliatt
flexibla vid svenskt deltagande i denett unionen.mer monetära Men

eftersom nominell löne- och prisstelhet generellt förekommandeär
företeelser, bör räkna med betydande trögrörlighet iman ävenen
framtiden. Det förefaller inte realistiskt räkna medatt att ett
deltagande i den unionen i sigmonetära medför ökadavsevärt
nominell löneflexibilitet. Med penningpolitik inriktad på pris-en
stabilitet kan flexibiliteten komma minska i förhållanderentav att
till nuläget. Vår slutsats därför flexiblaär nominallöner inteatt mer
kan kompensera förväntas förlusten penningpolitisk själv-av
ständighet vid medlemskap i denett unionen.monetära

37Egebo Englander 1992 ställer frågan de länder deltog i ERM påom som
1980-talet fick någon trovärdighetsvinst gjorde det mindre kostsamtsom att
reducera inflationen det skulleän ha varit. De finner så inte fallet:annars att var
ERM hjälpte till disciplinera penningpolitiken,att påverkade inte pris- ochmen
lönebildningen på något avgörande Deras tolkningsätt. företagär ochatt
fackföreningar har ofullständig kunskap ekonomins funktionssätt och därförom
främst grundar sina förväntningar på tidigare pris- och löneutveckling. Se också
Goodhart 1990 för diskussion dessafrågor.en om
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arbetslöshetBestående8.4

bestående arbetslöshettillOrsaker

tillorsakerframhålla tvåbrukar attMan typer enav
bestående.kan bli Denarbetslöshetenkonjunkturmässig uppgång i

demfrämstorganisationerifrån fackligautgår representerarattena
syssel-de arbetslösa. När"insiders" intejobb khar ssom --
jobbet.ska förlora"insiders"minskar, ökar riskensättningen att

uppleverhögre nivå,stabiliseratsarbetslösheten välMen när en
Medjobbet ökat.risken förlorasysselsättning inteharde attattsom

för enskild arbetstagarearbetslöshetsriskendetta är enresonemang
till arbetslös-arbetslöshetenförändringartillknuten änavmer

därför inte ha såarbetslöshet behöverhöghetsnivån. En permanent
innebärnivålönebildningen. påeffekt Lönema sättsstor somen

inte tillräckligtde fallerjobb kan behålla dem,de haratt mensom
sysselsättning.fåblivit arbetslösa åter skaför deatt som

dearbetslöshetorsak till bestående ärEn är att somannan
yrkeskunskaper och motivationtid förloraarbetslösa under lång kan

för demdet svårttillräckligt energiskt efter arbete. Dettasöka göratt
också kommajobben. Långtidsarbetslösa kankonkurrera attatt om

därför långi anställningsprocessen,bort arbetsgivarna attsorteras av
arbetssökandesignal denarbetslöshetstid uppfattas atten omsom

produktivitet.har låg
beståendearbetslöshet bliruppkommandeTendensen att

i berori EU-ländema USA. Dettaförefaller mycket änstörrevara
arbetsmarknademas funktionssätt. Genomskillnader itroligen på

fackföreningar de anställdaförhållandevis starkalagstiftning och är
arbets-konkurrensen från deregel skyddadei iVästeuropa motmer

EU-länder tilli de flestaEftersom fackliga organisationerlösa. -
delenfrån sluter kollektivavtalskillnad i USA större av-

3 forskningen på området.Blanchard 1991 och 1993 ÖversikterBean överutgör
39 LindbeckBlanchard 1986, Gottfrics Horn 1987,Se Summerst ex

1988 respektive Lindbeck 1991.Snower
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anställdas intressendet troligt de redanarbetsmarknaden, är att
lönebildningen. arbets-roll förspelar En generösstörre mer

EU-länder i innebärlöshetsförsälcring i de flesta USAän att personer
tvingas de jobb finnsblir arbetslösa inte på sätt tasamma somsom

förlorat.det Därmedsådana änäven är avsevärt sämre mansom-
ökar risken för långtidsarbetslöshet.

nuvarande arbetsmarknadssituationen i Sverige djuptDen är
Efter kraftiga sysselsättningsfallet underoroande. det 1991-93, har

den arbetslösheten åtta Samtidigti öppna stannat procent.ca
omfattas fem arbetskraftenytterligare arbetsmark-procentca avav

finns befara utvecklingnadspolitiska åtgärder. anledning denDet att
tidigare i övriga ska iVästeuropa vårt land.ägtsom rum upprepas

finns knappast något tyder den kraftiga betoningenDet attsom
aktiv arbetsmarknadspolitik och utbildningpå ska någongöra

avgörande skillnad. fall riskerar den höga arbetslöshetenI så i
Sverige bli bestående. finns också några preliminäraDet empi-att
riska studier tyder på den k jämviktsarbetslösheten hållerattsom s

arbetslösheten.på sig till den höga faktiskaatt anpassa
den högaTrots arbetslösheten räknar Konjunkturinstitutet med

de svenska timlönema ökar med i genomsnitt ungefär fematt
året under och samtidigt1996 1997, priserna stigerprocent om som

med ungefär två år och produktivitetstillväxten iprocent per
näringslivet något Lönehöjningar i dennaär över procent. stor-en
leksordning inte för de jobb skulle behövasutrymmeger nya som
for minskning arbetslösheten.en av

strukturella förändringar i syfte skapa sysselsättningatt

arbetslösheten inteFör ska bli bestående i Sverige krävs medatt stor
sarmolikhet institutionella förändringar arbetsmarknaden. Sådana

reformerbör ha två huvudsyften. Dels måste lönerna i mycket högre

° de nordiska ländernaI huvuddelen de anställda fackföreningsanslutna,är av men
i de flesta EU-länder andelen mindre hälften. Fackföreningar spelar dockär än en

roll i lönebildningen vad medlemsantalet visar också i dessa länder,större än
eftersom de avtal sluts gäller också för oorganiserade. Vid uppskattningsom en av
fackföreningarnas betydelsebör alltså skilja mellan facklig organisationsgraaman
och kollektivavtalens täckningsgrad. Layard, Nickel Jackman 1991 uppskatt-
ade fjärdedelar deatt anställda i EU-Iändema omfattades kollek-än tremer av av
tivavtal i slutet 1980-talet, medan motsvarande siffra för USA mindre änav var en
fjärdedel.

SeAssarsson Jansson1995, Forslund 1995 och Lindblad 1996. .
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grad för närvarande spegla arbetsmarknadsläget, dels måsteän
tendensema till långtidsarbetslöshet motverkas.

finns anledning lönebildningen i utsträckningDet störreatt tro att
påverkaskommer arbetsmarknadsläget, kostnaderna föratt av om

arbetslösheten högre grad bärs arbetsmarknadens i deni parterav
där arbetslöshetensektor uppstått. Som fungerar i dagsystemet

betalas kostnaderna för arbetslösheten i enskild arbetslöshets-en
kassa ofta sammanfallersom med avtalsområde heltnästanett

statsbidrag. Variationer i arbetslösheten påverkar inte degenom
egenavgifter a-kassans medlemmar betalar. innebär deDetta attsom
fackliga organisationerna förmodligen inte tillräcklig hänsyn tilltar

kostnaderde skapas arbetslöshet. minskningEn desom av av
statliga subventionema arbetslöshetsförsäkringen skulle betydaav

egenavgiftema fick diferentieras efter arbetslöshetensatt
omfattning i olika arbetslöshetskassor. skulle de fackligaDetta ge
organisationerna anledning hänsyn till sysselsättnings-störreatt ta

framkonsekvenserna de löner förhandlarav man
Sänkta ersättningsnivåer i arbetslöshetsförsäkringen, t ex genom
arbetslöshetsunderstödet successivt beroende på huratt trappas ner

länge varit arbetslös, kan också verka i riktning störremotman
återhållsamhet i lönebildningen. gäller bortreDetsamma parantesen
för hur länge kan lyfta arbetslöshetsersättning eller ha AMS-man
sysselsättning. Kortare uppsägningstid, mindre bindande turord-
ningsregler vid friställningar och kortare period under vilken man
har till återanställning bör också öka de anställdas intresserätt attav
beakta arbetsmarknadsläget i sina lönekrav. Begränsningar av
konflikträtten eller andra åtgärder stärker arbetsgivamassom
förhandlingsposition kan likaså leda till återhållsamhet istörre
lönebildningen och därmed bidra till högre sysselsättning.

finns mycketDet talar för det nuvarande svenskaattsom
förhandlingssystemet med avtal förbundsnivå driver upp
lönenivån. Risken för får "kapplöpning" mellanär stor att man en

fackförbund,olika där alla försöker få högre lönehöjningar deän
övriga. Arbetsgivarförbunden branschnivå har inte heller
tillräckliga incitament hålla kan formulerasDettaatt emot. attsom

denna förhandlingsnivå inte förmår tillräckliga samhälls-taman
ekonomiska hänsyn, samtidigt inte heller marknadskraftemasom
blir tillräckligt starka för leda till återhållsamhet. Antagligenatt
leder såväl centraliserade decentraliserade avtals-mer som mer

2 Se Holmlund Lundborg 1988, Calmfors 1993a, 1995, Holmlund 1996t ex
eller Lundborg 1996.
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förbundsförhandlingarmedsvenskadagensförhandlingar systemän
lönebildning. tillåtergångEnfungeradebättretill meren

samhällsekonomiskaövergripandeleda tillsamordning kan att mer
mellanlönerelationernaförriskerocksåinnebärhänsyn atttas men

avtalsförhand-decentraliseringalltför stela.blir Enolika avgrupper
marknadskraftema kan spelaföretagsnivå innebärtilllingama att en

kontroll.under Detlöneutvecklingenhålla ärroll förstörre att
samordningfullständigvidlönenivån blir högremöjligt änatt om-

nackdel kaneventuelladennaåstadkommasådan går att menennu -
lönerelationerna efterblir lättaredet attuppvägas att anpassaav

delarbetsmarknader.olikaläget
förbundsnivåemellertid inte barabestäms utanLönema en

perioden 1979-95lokalt. Underbeslutaslönehöjningamadelstor av
lönehöjning-totalahälften delöneglidningenutgjorde nästan av

grad medsamvarierar i högamaf områdenolikaLöneglidning
marknads-därför i viss måninnebärocharbetsmarknadsläget en

och arbets-utbildningssystemföljeranpassning. Härav att ett en
bristområden kan bidraarbetskraft tillmarknadspolitik slussarsom

också berodenna kanlöneglidningen.tillbaka Mentill hållaatt
iförhandlingspositionstarkfackklubbama harlokaladeatt en

förhandladärför alltid kanochenskilda arbetsgivareförhållande till
åtgärderDärför kan ocksåavtalen.löneökningarfram utöver som

konfliktertill olovliga somanställdaför dedet svårare att tagör
mindrebidra tillmassjukskrivningarochvilda strejkert ex

löneglidning.
arbetslösheten börhuvudlinjen i kampenandraDen mot vara

i långtids-arbete fastnarsaknarhindrar deåtgärder att somsom
första handAMS-insatsema iviktigtdärförarbetslöshet. Det är att

till ochstimulerasoch dessalångtidsarbetslösadeinriktas attmot
arbetssökande. Enför aktivtförutsättningar ett person somges

jobb medgångeranställning måste mångasinförlorat ettacceptera
eller flytta.omskola sig Motbehövatidigare och kanlägre lön än

utformad såarbetslöshetsförsäkringenbakgrund måstedenna vara
krävas. Viktigaanpassning kandenarbetslösade accepteraratt som

kan fålängeersättningen, hurnivånfaktorer här är man
de jobbde arbetslösaställsvilka kraversättning, att tasamt som

finns.som

också Calmfors43 Driffill 1988. SeCalmforshar framförtshypotesDenna av
l993c.

löneglidning. Källa:näringslivet 44i timförtjänsten iökningenAv procentvar
Konjunkturinstitutet.Analysunderlag,
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förändringarDe vi diskuterat skulle motverka beståendeovan en
arbetslöshet. Det nuvarande arbetsmarknadsläget i Sverige såär
allvarligt sådana åtgärder enligt vår bedömning bör genomförasatt
under alla förhållanden. kravDetta på åtgärder arbetslöshetenmot
gäller oberoende vi deltar i den unionen eller inte.monetäraav om

8.5 Arbetskraftens rörlighet

anpassningenEtt kan ske vid störning isätt region ärsom en en
migration. Betydelsen rörlighet jämviktsskapandegenom av som

mekanism illustreras erfarenheterna från USA, där minskningav en
sysselsättningen i delstat snabbt upphov till betydandeav en ger

utflyttning. Effekterna arbetslöshet och arbetskraftsdeltagande
tycks däremot små. På sikt sker huvuddelen anpassningenvara av

individer flyttar från drabbats minskadatt statergenom som av
sysselsättning till ökatdär sysselsättningen sjunkerLönemastater
i drabbats minskad sysselsättning, löneanpass-staten som av men
ningen har ändå begränsad betydelse för anpassningen.

Motsvarande studier för europeiska regioner tyder däremot att
sysselsättningsförändringar kortsiktigt endast leder till små effekter

flyttningsströmmama.på Det i stället framför allt arbetskrañs-är
påverkas.deltagandet På längre sikt fem år spelar migrationsom

roll också i Västeuropa, det finns ocksåstörre tendens fören men en
sysselsättningen i regionen efter störning återgå till denatt en
tidigare nivån. Vad gäller den regionala rörligheten i Sverige, finner

5 Framställningen baserarsig underlagsrapporten Lundborg 1996. Dennaav
innehåller omfattande översikt forskningen på området.en mer av
i Blanchard Katz 1992.
7 Se Decressin Fatas 1995. I studien de länderna indelade i omkringär större
tio regioner, medanvarje litet land betraktas region. Med regional rörlighetsom en

här alltså blandning internationell rörlighet och rörlighet mellanavses en av
regioner i de länderna. Eichengreen 1992, 1993 finner ocksåstora rörlighetenatt

låg i Europa.är
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förbetydelsehararbetsmarknadslägetallmänheti storattman
olikamellanvarierareffekternastorlekenmigrationen, men

4studier.
in-i hög gradpåverkasländerolikamellanMigrationen av

viktigocksåavståndetgeografiska ärkomstskillnadema. Det en
Betydelsenolikheter.kulturellaochspråkligaliksomfaktor av

Finland tillfråninvandringenillustrerasinkomstskillnader attav
förra landeti detinkomstnivân avsevärtlängesåSverige stor varvar

betydelsefull:mottagarlandetivakanserFörekomsten ärlägre. av
invand-i den tidigarecykliskttydligtfunnitsdet har mönsterett

denomfattningsåtidigareFinland.från Denna attringen storavvar
Utflytt-i Sverige.arbetsmarknadslägetstabiliseratillbidrog att

efter-liten undervarit mycketSverige har däremotningen från
högvarit relativti SverigeinkomstnivånEftersomkrigstiden. sett

för svenskarstarka motivfunnitslåg, har det intearbetslöshetenoch
utomlands.flyttaatt

länder varit små.för de flestainom harEUFlyttningsströmmama
förefaller detbakgrunddennatabellframgår 8.4. MotDetta av
spela någonskulle kunnaarbetskraftsmigrationosannolikt att

störningar baraanpassningsmekansism vidbetydande roll somsom
ochunionen. Kulturellaenskilt land i dendrabbar monetäraett

Till dettaregel alltförförmodligen iskillnaderspråkliga är stora.
arbetsmarknaderdåligt fungeradeharde flesta länderkommer att

lediga jobbendekonkurrensenarbetslöshet. ärmed hög När stor,om
finns inga skälhamna sist i kön. Detinvandrareriskerar att tro attatt

avgörande skulleunion i sig någottillkomsten sättmonetärav en
arbetskraften flyttningsbenägengöra mer

totala invandringen tillhävda denmöjligen kunnaskulleMan att
stabiliserandeborde verkaomfattande denSverige såär att

konjunkturen.variera medden tillätsarbetsmarknadsvensk om
övrigaländerna ochde baltiskaArbetskraftsinvandring från

Östeuropa grund demycket påpotentiellt blikan storastor av
Invandringnärheten.geografiskaoch deninkomstskillnadema av

region i Sverigearbetslösheten ifinner uppgångFredriksson 1995 att enen av
återgår till sinså arbetslöshetentämligen snabb utñyttning,leder till atten

mellan olikaskillnader i arbetslöshetefter år.ursprungliga nivå Permanentatreca
jämviktsarbetslösheten seuttryck för den kförefaller därförregioner attett svara

arbetslösheti regioner med högsig åt: arbetssökande kvaravsnitt l skiljer stannar
försvinner skerfördelar, arbetenboendeoch andragrund billigare enommenav

visar också på tydligaandra metoderutflyttning. Skattningar medbetydande
effekternamigrationen,arbetsmarknadslägetdet regionala äreffekter menav

1995.återgå till jämvikt Nilsson,därför längre tidmindre och det atttar
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arbetskraftdämpa bristen iprincip bidra tillslag kan idetta att
förefallerarbetskraftsbrist. sådan situationmed Ensituationer

avlägsen.emellertid i dag mycket

1990i olika länder omkringTabell 8.4: Andel utländska medborgare

värdlandet iAndel befolkningen med nationalitetVärdland änannanav
procent

Övriga UtländskaEG-12 Europa
medborgare totalt

8,9Belgien 5,4 1,0
2,9Danmark 0,5 1,3
7,8Tyskland 2,1 4,4

Grekland 0,5 0,4 1,7
Spanien 1,00,6 0,1

6,4Frankrike 2,3 -
Irland 1,8 0,0 2,3

0,3Italien 0,2 1,4
Luxemburg 28,0 1,2 30,9
Nederländerna 1,1 1,5 4,3
Portugal 0,3 0,0 1,1
Storbritannien 1,5 0,2 3,3
Sverige 0,8 3,1 6,0

Kolumnen EG-12 den andel totala befolkningen iKommentarer: denanger av
värdlandet medborgare i något de tolv ursprungliga EG-ländema.ärsom av

"ÖvrigaKolumnen Europa" andelen medborgare i europeisktär annatanger som
land. Uppgifterna för Sverige Medborgare Island1995. i Finland, Norge ochavser
utgjorde 1,6 den svenska befolkningen. lmmigrationen till ochprocent av
emigrationen från Sverige uppgick 1995 till respektive 0,20,5 procent av
befolkningen.
Källa: Beräkningar baserade tabell i Lundborg SCB,5.2 1993 samt
Befolkningsstatistik

8.6 Gemensam europeisk politik mot

arbetslösheten

institutionella förhållandenaDe på arbetsmarknaden skiljer sig
mellan länderna i viktig frågaEU. En har diskuterats är omsom
detta problem för union. Andra frågor ärutgör monetärett somen
föremål för debatt det förbehövs miniminivâerär om gemensamma

förlöner och arbetslöshetsersättning, för arbetstidövre gränsen osv

8 16-0893
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undvika "social dumping". Sverige har också inom lanseratEUatt
idén k sysselsättningsunion. tanke harDenna konkre-om s senare

förslagtiserats i from särskild sysselsättningskommittéattav om en
ska i syfte främja koordinering arbetsmarknads-upprättas att en av
och sysselsättningspolitiken i medlemsländerna.

iblandhar hävdats "real konvergens" skulle förDet krävasatt att
tillfredsställande.valutaunion ska fungera Ett ärargument atten

jämviktsarbetslösheten den genomsnittliga arbetslöshetsnivåom
ekonomin tenderar sig avsnitt 8.1 skiljer sigröraatt mot-som se

mycket åt mellan länderna, kommer ha kommasvårtatt attman
penningpolitik: länder med hög arbets-överens om en gemensam

löshet kan komma kräva expansiv politik och viceatt en mer versa.
generellt expansiv penningpolitikEn kan emellertid,mer som

tidigare diskuterats, inte lösa problem med hög jämvikts-ett
arbetslöshet. Därför har länder med hög jämviktsarbetslöshet inget

vinna generellt expansiv penningpolitik leder tillatt en mer som
högre inflation. Skillnader i jämviktsarbetslöshet mellan olika länder
behöver därför inte något hinder för bilda union.att monetärvara en

kanDäremot det problem arbetslöshetsnivånettman se som om
hög i land går i den unionen. Sannolikhetenär ett monetärasom

för landspeciñka störningar ska leda till i arbetslös-variationeratt
heten ökar nämligen, möjligheten inte längre finns föranär att en

Ävensjälvständig penningpolitik kapitelse 5. det inte finnsom
någon anledning arbetslöshetsnivån generellt kommer blitro att att
högre i den unionen, innebär de variationermonetära större som man
kan sig risk för arbetslösheten kan stiga ytterligarevänta större atten

också detäven omvända kan inträffa. riskDenna måsteom
rimligen betraktas allvarligare, högre den ursprungligasom
arbetslöshetsnivån ytterligare ökningEn arbetslösheten frånär. av

13 till bör betraktas17 mycket problemprocent störreettex som
ökning från 3 till 7än t procent.en ex

En fråga det finns behov för EU-ländemaär ett attannan om
samordna sin arbetsmarknads- och sysselsättningspolitik. Denna
fråga hänger visserligen inte direkt med den monetärasamman
unionen, finnsdet ändå skäl kommentera den. illustrativtEttattmen
exempel arbetslöshetsförsäkringen. generösOm denär mindregörs
i land, bör lönerna i detta land sjunka i förhållande till lönernaett i
omvärlden. Landet blir därmed konkurrenskraftigt och kanmer
vinna marknadsandelar på andra länders bekostnad. Det blir vidare

lönsamt producera i det land där lönerna sjunkit och det kanattmer

49Se Heylen Poeck 1995.t ex
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andra länder.dit från Detverksamhetföretag flyttar sintillleda att
lönernasänkningenhands betraktatilldå liggakan nära att somav

och krävadumping""socialoacceptabel konkurrens en--
arbetslöshetsersättningen.för Detminiminivå inom EUgemensam

sänkningför förenklat.emellertid alldeles Enredovisade ärsynsättet
produktionen därinnebärlönekostnadema i landrealade attettav

landets produkter blirkrävsska finna avsättning,denökar. Om att
effekterhar positivaandra länders.i förhållande till Dettabilligare

blir billigareimporteni andra länder. Närkonsumenternaför
minskar dåEventuelltkonsumeradessa kunnakommer att mer.

direktländer. harlöneökningar i övriga Dettaockså trycket en
också därförsysselsättningseffekt. sådan uppkommerEnpositiv att

land där lönenivån sjunkittotalinkomster i detproduktion ochhögre
motverka deför länder kanmarknadstillváxt andraleder till somen

marknadsandelar dessaförluster gör.somav
"social dumping" intemening börEnligt vår resonemangen om

tyngd för samordningnågontillmätas större argument avsom
också svårtsysselsättningspolitiken i olika EU-länder. Det är att

aktivavarför skulle finnas behov samordnamotivera det något attav
EU-nivå.arbetsmarknadspolitiska åtgärder

innebär utformningen socialförsäkringssystem,vi det,Som ser av
arbetsmarknadspolitik avvägning mellan olika ekonomisk-osv en

utifrån de institutionellapolitiska mål bör i varje landgörassom
politiska uppfattningar råder där. finnsförutsättningar och Detsom

till EU-nivån:fördel med föra sådana beslutingen att enupp
områden skulle förmodligeneuropeisk politik dessagemensam

till debli därför den i mindre grad skulle hänsynsämre att ta
institutionella förhållanden råder i enskilda länder. likaEttsom

råder hurviktigt den osäkerhetärargument stora som om
inte säkert hur dettaarbetslösheten bäst bekämpas. Eftersom vi vet

har "institutionell mellan olika länder i frågabör ske, konkurrens"
arbetsmarknadspolitiken värde. Det ärett stort attom genom

skaffaländerna sig fram olika vi kanprövar vägar osssom
kunskaper vilka metoder fungerar bäst. bör kunnaDetom som ge
förutsättningar för erfarenhetsutbyte EU-nivå kanett som

ländema.förbättra beslutsunderlaget i de enskilda
bedömning gjorts skulle kunna ändras vi fickDen som ovan om

utveckling där arbetslösa, eller med hög arbetslös-en personer
hetsrisk, tenderar flytta till länder med sociala skydds-generösaatt

5° Lundborg PissaridesSe också underlagsrapportema 1996 och 1996.av
Institutionen konkurrens diskuteras i Sieben 1992 och Lundgren 1996.ma
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försådant läge kandessa.och dra I argumenteranät nytta ett manav
sociala problem på andra"dumpa" sinaland inte bör kunnaettatt

arbetslöshetsförsäkringenersättningsnivåema isänkaatt osv.genom
knappast i dag.problem finns emellertidbetydande sådanaNågra

Sammanfattning8.7

huri land främst välsikt beror arbetslöshetsnivånPå längre ett
löneförhandlingssystem,arbetsmarknaden fungerar. Faktorer som
finansiering, hur välarbetslöshetsförsäkringens utformning och samt

arbetsmarknadspolitik förmårutbildningssystem och att anpassa
arbetskraft till efterfrågan centrala.utbudet ärav

unionen påverkarsvenskt deltagande i denEtt monetära
främst därför avhänder möjligheternaarbetslösheten att attoss

penningpolitik motverka störningar drabbar enbartsom oss.genom
priser och lönerAnpassningen till sådana störningar kräver iatt

och löner. Olika kSverige ändras jämfört med utländska priser s
nominella stelheter anpassningen kan bli långsammaregör väntasatt

det inte finns växelkurs kan ändras. Riksbankennågon Omom som
strikt inflationsmål,vid svenskt utanförskap tillämparett ett

begränsas visserligen också i detta fall möjligheterna användaatt
växelkursen för stabilisera ekonomin. i situationerMen dåatt
ekonomin befinner sig i djup recession kan valutans värde tillåtas
falla alltförinflationsmålet hotas. kan tendenser tillOmväntutan att
höga löneökningar motverkas Riksbanken höjer såräntanattgenom

kronan stiger i värde.att
makroekonomiska utvecklingenPenningpolitiken påverkar den

därförkort sikt nominella löner och priser sigatt anpassar
långsamt. rimlig anpassningen nominellauppskattningEn är att av
löner och priser normalt till år. På denna sikt kan därförtvåtar tre

effekter. Anpassningenpenningpolitik ha avsevärda reala nomi-av
ekonominella löner och priser snabbare i där löneavtalengår en

sluts för synkroniseradekorta tidsperioder och tidsmässigt mellanär
olika i ekonomier med långa och överlappande avtals-ängrupper
perioder. Låg inflation innebär generellt det längre tidatt tar att

förhållandereallöner och relativa kostnader i till utlandetanpassa
den reala växelkursen vid störningar, så länge nominellasom
lönesänkningar inte accepteras.

Medlemskap i den unionen ökar kraven flexibilitetpåmonetära
i den nominella löneutvecklingen. möjligt detta ocksåDet är att
kommer innebära de nominella lönerna verkligen bliratt att mer
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det finns inga belägg för kommer ske.flexibla, starka så attattmen
därför inte försvarbart grunda politiken sådanDet är att en

förmodan.
många länder i har den arbetslöshetI Västeuropa uppståttsom

blivit bestående. kan befaras inträffatDetsamma ha också i Sverige.
har troligen mycket med de institutionella för-Detta göraatt

arbetsmarknaden.hållandena på under alla förhållandenDet är -
deltar iantingen den unionen eller inte nödvändigtmonetära att-

reformera arbetsmarknaden så arbetslösheten kan reduceras.att
Sådana förändringar syftamåste till lönesättningen i högre gradatt

reflektera efterfråge- och utbudsförhållandenaska arbetsmark-
naden.

Medan arbetskraftsrörlighet spelar roll för anpassningenstoren
till störningar drabbar enskilda delstater i rörlighetenUSA, ärsom
mellan EU-ländema mindre. Internationell migration kanavsevärt
därför knappast spela någon roll för underlättastörre att
anpassningen vid störningar inom den unionen.monetära

finns ingen anledningDet samordna sysselsättnings- ochatt
arbetsmarknadspolitiken EU-nivå. skiftande institutionellaDe
förutsättningarna i olika länder och den osäkerheten vilkastora om
åtgärder bäst främjar återgång till hög sysselsättning innebärsom en

det ligger värde i låta varje EU-land utforma sinatt ett att egen
sysselsättningspolitik. finnsDäremot det givetvis värde iett ett
erfarenhetsutbyte.
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9 EMU politiskt projektsom

Den ekonomiska och unionen på många främstmonetära är sätt ett
politiskt projekt: den resultat konkreta politiskaär förhand-ett av
lingar mellan de viktigaste medlemsländerna, den genomförs genom

politiska institutioner skapas och den spelaratt betydandenya en
politisk roll i integrationsprocess.EUs Dessutom penning-utgör
politik i sig central del i makroekonomisk politik.en

Huvuddelen detta kapitel behandlar de politiska intressen ochav
drivkrafter ligger till grund för EMU. rollDen planernasom som

ekonomisk och union har spelat i historiamonetär EUs ochen
ideologi för politisk integration behandlas i avsnitt 9.1 och medlems-

och EU-institutionemas betydelse förstaternas utformningEMUs i
avsnitt 9.2. Vidare diskuteras typiska särdrag hos det förhand-
lingssystem vuxit fram inom EU i avsnitt och9.3 det tysk-som
franska samarbetets betydelse i iEU avsnitt 9.4. I avsnitt 9.5 analy-

förhandlingarna underEMU perioden 1988 till 1991.seras om
Därefter behandlas i avsnitt 9.6 den unionens bidrag tillmonetära
integrationsprocessen inom EU. avsnittI 9.7 diskuteras unionenom
också kan innebära påfrestningar EU-samarbetet. Kapitlets
slutsatser sammanfattas i avsnitt 9.8.

9.1 Ekonomisk och politisk integration:
den kontinentala modellen

Ekonomisk och politisk integration har i alltidEU betraktats tvåsom
sidor Jean Monnet, upphovsmännen tillmynt. såvälav samma en av
Kol- och stålunionen EG och Euratom, såg successivt för-som en
djupad ekonomisk integration förverkligasättett att ett enatsom
Europa. Genom förena tyska och franska ekonomiska intressenatt
i Kol- och stålunionen med överstatlig politisk ledning skulle
nationella intressekonflikter gradvis övervinnas. Samma modell-
överstatliga institutioner i kombination med successiv ekonomisk
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såvälutformningenförocksåvägledandeblikomintegration avatt-
EG.Euratom som

politisk,främstklarthelt ävenintegrationenmedAvsikten var
huvudsakligenEU-fördragenursprungligadesamtliga vartreom

invändaför sig kunnai ochskulleinnehåll.sitt Manekonomiska till
ochintresseekonomiskaländernasdeltagandei delågfördragenatt

kraften upphovsmän, Monnet,EGsdrivandedendettaatt var
skapatill i EuropadocksyftadeAdenauer,och attSchuman en

Ekonomiskkrig.förhindraskulleordning nyttpolitisk ettsom
då denpolitiskaframkomliga vägendenintegration sågs mestsom

skapafannsegenintresseutnyttjade det att gemensamenavsom
varitskulle haintegrationsäkerhetspolitiskochUtrikes-marknad.

nationellkopplad tillden suverä-eftersomkänsligaremycket var
identitet.ochstyrkanitet,

skulle ledaområdeintegrationekonomiskTanken ettattvar
ochområdenandraocksåsamarbeteekonomisktutvidgattill ett

Ökad ekonomisksamarbete.politiskttillförlängningeni närmareett
ursprungliga medlems-följas åt. EUsintegration skullepolitiskoch

ochNederländernaLuxemburg,Italien,Frankrike,Belgien,länder -
samtligastöderSpanienPortugal ochGrekland,Tyskland samt-

detunionpolitiskintegrationsmodell, där är"kontinentala"kdenna s
imålet.slutliga

integrationeuropeiskroll iEMUs9.2

betydelsecentralhar varitunioneuropeiskIdén monetär avom en
Tankenpolitisk union.och för planernahistoriai EUs en

rollcentralspeladefederalistereuropeiskautvecklades ensomav
1951ParisfördragetstålunionenKol- ochtillkomstenför genomav

1957.2Romfördragetför bildandet EGoch genomavsenare
Även samarbetespelade idén1960-taletpå monetärtett enom

the"centralbankschefskommitté"kicentral roll EG. En s
"budget-Central BanksofofCommittee Govemors samt en

integrationallförekonomisk historiker,Milward, attAlan argumenterarärsom
RichardkollegaMilward, 1992. Hansekonomiska seintressennationelladrivs av

ekonomisktmöjligheter skapafanns andradetGriffiths 1994 betonar ettattatt
EGochstålunionenKol- ochvärldskriget, ochefter andrasamarbete i Europa att

bakomintressenlåg ekonomiskaendastdetlämpligadeinte vägarnamest omvar
drivkrañemaidémässigapolitiska ochockså på depekarintegrationstanken. Han

Monnet.hos t ex
2 1996.Nilsson
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Budgetary Policykommitté" the Committee bildades. arbeteDeras
förblev emellertid liten betydelse eftersom det vid denna tidpunktav
förelåg skillnader i planering och styrning destora synen av
nationella ekonomiema i småningom kom problemEG. Så dock de

fluktuerande valutakurser orsakade för den jord-som gemensamma
brukspolitiken och den marknaden få inflytandeattgemensamma
tänkandet.

Vid i 1969 fick den k Wemerkommittén iHaagtoppmötet s
unionuppdrag utarbeta plan för ekonomisk och monetäratt en en

skrevs centralbankschefer och andraRapporten Denexperter.av
blev färdig och rådet1970 året därpå. Unionen skulleantogs av
genomföras före 1980 och omfatta valuta ochgemensam gemensam
ekonomisk politik. råddeDet emellertid oenighet behovetstor om

samordning den ekonomiska politiken. Till slut enadesav av man
k "parallellism", dvs det behövdes både ekonomisk ochattom s en

union och dessa skulle införas samtidigt. Rapportenmonetär atten
stadier för detta. Vidare i planen monetärantog attangav man en

union skulle komma leda till politisk union och detta skulleatt atten
institutionermedföra utveckling Tvåen av gemensamma nya

institutioner skulle bildas: för centralbanker,EG-system liknandeett
i den nuvarande planen,ECB för ekonomisk"centrumsamt ett

politik" skulle kontrollera nationell budget-, regional-, struktur-som
och socialpolitik. Tanken främst- aldrig klart utskrivenänvar om

politiskt samarbete nödvändigt för ekonomisk ochatt ett attvar en-
union skulle kunna fungera.monetär

Tyskland har alltid uttalat starkt intresse för ökadett en
integration såväl ekonomisk politik utrikespolitik i ettav som
federalt EG. stod emellertid i strid med franskaDetta intressen, i
synnerhet gaullistemas på l960-talet. ökadDe såg politisken
integration hot nationell självständighet. Förhandling-ett motsom

Wemerplanen blev därmed mycket svåra, och den monetäraarna om
unionen kom aldrig genomföras.att

Tankarna såväl ekonomisk och politiskmonetärom en som en
union levde emellertid vidare i EG-systemet. historisk analysI en
konstaterar den brittiske Dyson idéernastatsvetaren att om en

union bas".5fåttEU "permanent institutionellmonetär genom en
Under och1960- 1970-talen kom ekonomisk och unionmonetären

3 Pierre Werner premiärminister i Luxemburg. Kommittén bestod i övrigtvar av
centralbankschefer.
° kommer"EMU "katalysator" för utvecklingen politisk union,att vara en av en
vilken den på lång sikt inte kan klara sig stod det iutan" Wemerrapporten.
5 1994.Dyson
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för skydda tullunionen och dennödvändig attatt gemen-ses som
jordbrukspolitiken, medan 1980-talet argumen-samma man

den mark-terade för den logisk följdatt av gemensammavar en
i detta sammanhang också den i denaden. börDet nämnas att

förgrundläggande EU-fördragen klart uttalade målsättningen EU är
integration. arbeta för allt fastare sammanslutningökad EU ska "en

mellan de europeiska folken" closer union", det heter"an somever
i Maastrichtfördragets förord. institutionerna arbetar med dettaEU-

därför endastmandat och de inte den unionenmonetära ettsomser
ekonomiskt projekt, också viktig del i arbetet förstrikt utan som en

fördjupad integration. bör tilläggas sådan fördjupadDet atten
förväntas inflytande förintegration också kan ökat EUsge egna

institutioner.

törhandlingssystem9.3 EU som

Vid bedömning hur union kommer fungeramonetär atten av en
hur förhållandet mellan denna och politisk ochsamt annan

ekonomisk integration kommer gestalta sig bör vissa särdrag iatt
EU-samarbetet uppmärksammas. liknar varken internationellEU en
organisation eller renodlad överstatlig organisation.FNtsom ex en

hybrid politiskaEU nämligen varkenDetär ärsystem.en av en
förbundsstat federation eller statsförbund. Förbundsstater harett

federala institutioner parlament-t ett utsergemensamma ex som
regering och har därför fullständigt för åstadkommaett system att-
demokratisk legitimitet för delstatema plan.på Inomett gemensamt

däremot råder vissa politikområden tydligEU på överstatligheten
med politik och juridiskt utövande denna. Så ärgemensam av
exempelvis fallet med handels- och jordbrukspolitiken. På andra
områden delar medlemsländerna befogenheter eller politiskt ansvar
med gäller industri- och regionalpolitik. Vidare finnsEU. Det t ex
det områden där samarbetet förankringsaknar i lagstiftning,EUs
och det vilardär på mellanstatlig grund. finnsDet sålunda olika
nivåer politik förhållandeti mellan medlemsländernaav gemensam
och kan därförEU. Systemet inte beskrivas längs enhetsstats-en
federationsaxel. Det unikt och kan bättre karakteriserasär som
nätverk för samarbete vilka förenas institutionerav gemensamma

lagstiftningoch i vissa avseenden också gemensam

.1995.° Jachtenfuchs Kohler-Koch
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självständig roll i denfallinstitutioner spelar i mångaEUs en
medlemsländemasEuropeiska rådetbeslutsprocessen.politiska -

året tillregeringschefer samlas minst två gångerochstats- om-
inomför det framtida arbetetför dra riktlinjernatoppmöten att upp

monopol lägga framhar i det påEU. Kommissionen närmaste att
avgörandeför samarbetet och har därmedförslag regler ettom nya

politiska dagordningen.inflytande utformningen den Dettaav
ekonomiska samarbetet EG, dvs inomgäller i första hand inom det

rollKommissionen har också viktigk första pelaren.den närens
beslutverkställa och kontrollera efterlevnadengällerdet att av

väljarnaEuropaparlamentet väljs direktfattade ministerrådet. avav
församling,främst rådgivandei medlemsländerna. Det är menen

direkthar under fått allt möjligheterden år större utöva ettattsenare
utfonnningen regler. aktuellainflytande Genom att taav nya upp

också opinionsbildningenfrågor till debatt påverkar parlamentet
i medlemsländerna och inom EU-institutionema. Parlamentetbåde

kan hela kommissionen uttala misstroendevotum.avsätta attgenom
Ministerrådet främsta beslutsfattande inom ochdet EUär organet

för medlemsländemas regeringar. Förslagenbestår representanterav
behandlasfrån kommissionen och Europaparlamentets synpunkter

först i speciell förberedelsegrupp, beståendeCoreper,en av
medlemsländemas därefterEU-ambassadörer och har ministrarna en
första ärendet. följande beslutsprocedurengenomgång Denav
varierar för olika ärenden, främst beroende Europa-typer attav
parlamentet tilldelats olika roller i olika frågor. Domstolen har som
sin viktigaste uppgift tolka regelverket och döma i tvisteratt som
gäller fattats. jurisdiktion gällertillämpningen de beslut Dessav som
enbart det ekonomiska samarbetet Domstolen kan inteEG. ta egna
initiativ måste invänta någon individ, företag,utan att ett staten en-
eller EU-institution framför klagomål eller begär utlåtande.etten -
Domstolen har medlemsländemas regeringarrätt avgöraatt om

fördragenbryter och EU-institution överskridit sinamot om en
befogenheter.

"egenkraft" vuxit införandehar formellEUs över-genom av
statlighet flera områden, nationellt godkännande domstolensav
överhöghet nationell och nationella domstolar ochöver rätt en
periodvis hög grad informell integration. Integrationsprocessenav

pådriv-sin dynamik. har kommissionenhar Inte minst varitegen
gäller vid tillkomsten den inre marknaden.ande. Detta Mant ex av

därför studera både det idémässiga och det formellamåste
ginflytandet, från såväl medlemsländerEUs institutionersom egna

for förstå påverkar i politisk EMU.att vem som vem en process som
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flertalförhandlingspraxis ochslagfinns det mångaVidare ettav
fackområden EU-olikaverkar inomnätverk aktörer avsomav

länder,statsförvaltningen i olikafrånsamarbetet. Det är experter
nationellafrån olikaofta ocksåochkommissionens experterexperter

flera och utveck-träffas under årintresseorganisationer. Experterna
formuleras iPolitikenkollegialitet.hög gradlar därigenom aven

mindre oftaexpertutlâtandenmed hjälputsträckningstor somav
Sakkunskap spelarpartsinlägg.nationellapartipolitiska ellerrena

olika intressen inomstrategi för främjarolldärför attstor somen
EU.

eftersombetydelsefullaocksåGoda individrelationer är man
EU-sammanhang. itid i Attunder långträffar samma personer

bra strategi.konflikt därför ingen Manständigt sökaförhandlingar är
möjliga utsträckning hittaisig i stället påinriktar störstaatt

oftast mycketsträcker siglösningar. EU-ländemagemensamma
dessavarandras särintressendet gäller tillmötesgålångt när att om

åberopavitala. land har också "ettuppfattas Ett rätt attsom
sker.7vilket dock sällan Systemetgrundläggande nationellt intresse",

tillfredsställa alla deltagare.paketlösningar förinbjuder till att
byteshandel mellanfrågor knytas till varandra i slagsVidare kan ett

ofta "framtidsskuggan" mycketsakområden.olika Det ärsägs att
i fråga där detkan land stödjalång i SåEU. ett ett annatt enex

i utbyte detlandet inte har något egentligt intressestödjande mot att
tillbaka" stöd iland får stödet "betalar attgenom gesenaresom

inte omedelbart finnafråga. behöver alltsånågon Man enannan
förhandlingssystemetLångsiktigheten ikonkret gentjänst. är en

förhandlingarförfördel då kan och inomta somramenman ge
förs vid olika tidpunkter.helt olika områden och Dettagäller som

reciprocitet".betecknas "diffusbrukar som
reglerendast beroende formella ochIntegrationen i inteEU är av

informella faktorer.ofta i utsträckningmöjligheter störreutan av
Laffan betonar i sin underlagsrapport tillirländskaDen statsvetaren

evolutionärtutredningen vikten utveckling iEUsatt ettav ses
perspektiv innebär inte förhand kan utläsa depåDetta att man ur

hur de användas eller tolkas. Sålundaskrivna reglerna kommer att
inte säkerhet förutsäga hurkan med någon störretman ex

fmanspolitisk koordinering i Maastrichtför-bestämmelserna om
kan leda till ökad integrationdraget kommer användas. Deatt av

7 underlagsrapporten Gidlund Jemeck 1996 för detaljeradSe av en mer
diskussion.

Laffan 1996.
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bli "vilande"ocksåområdedettapolitik påländernas para-men
grafer.

institutionerEUskonstaterasSammanfattningsvis kan att egna
kaninflytande.formellt Dettaidémässigtsåvälhar stortett som

utformas ochpolitikenhurdagordningenhur upprättas,utläsas av
väljs.beslutsprocesservilka som

samarbetettysk-franskaDet9.4

ekonomisktintegrationviljan tillpolitiskadenförståFör att genom
centraladendiskuterabetydelseavgörandedetsamarbete attär av
franskaTyska ochspelar.tysk-franska samarbetetdetroll som

tvådet dessaalltid ochkoordineras är statersståndpunkter i EU
dynamik.i EUssjälva kärnanhar varitledarskap som

framföralltlåg1951och stålunionenKol-bildandetBakom av
Unionenintressen.säkerhetspolitiskautrikes- ochfranskatyska och

fortyskt kolekonomiska behovetfranskatillgodosåg det av
säkerhetspolitiska intressenlandetsstålindustrin, också rent avmen

dominans. Frånochåterupprustningtyskgarantierskapa motatt
Ruhrområdetkontrollallieradundvikavilletysk sida avenman

behovdessutomhadetid, och attlängreunder någon ett stort avman
legitimitet förpolitiskför skapaövriga Europaknytas attnärmare en

UtrikespolitisktyskUtövandevärldskriget.andrapolitik eftertysk av
möjligtvarithittills endastefterkrigstiden harundermakt genom

EU.
TysklandmellanuppgörelseRomfördraget 1957 nästa storavar

förbundskanslemtyskeför denviktigt målFrankrike.och Ett
eventuell tyskgodkännaFrankrikefåAdenauer attatt envar
marknad. Förskapaåterförening. Ett annat att gemensamenvar

godkänna EuratomTysklandviktigtFrankrike det samtattattvar
i detalj gåjordbruksprodukter. Utansäkra attexportenatt av

politiska och ekono-detförhandlingarna kansjälva säga attman
ekonomiskt,främstförbundet. Avtalethärmiska näraäven varvar

målsättningenpolitisk-strategiskainnehöll också dendet attmen
samarbetsprojekt. FråganeuropeisktTyskland ibinda ett om enupp

återkommandeblitiddennaåterförening komtysk ettatto m
i EU.tema

År fransk-Elyséefördragetundertecknade de Gaulle1963 om
brittiskt med-tillbaka sittdragitsamarbete eftertyskt veto motatt

fransk nationalismstarkochi hadelemskap Man samtEU. nu en ny
Tyskland ochberoende mellaninbördesbyggdepakt stortsomen
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föredragundertecknandet detta har mycketFrankrike. Från ettav
utvecklats mellan de länderna påoch bindande samarbete tvånära

9ekonomisk och politiskrad områden natur.en av
Åren tillfälligtuppstod kris i EG, då Frankrike1965-66 svåren

jordbrukspolitikendrog sig samarbetet till följd oenighetav omur
lamslogs detta underoch införandet majoritetsbeslut. EG av sexav

månader. konflikter denna bestod den tysk-franska axelnsTrots som
alla centrala EU-frågor förststabilitet. Då, liksom diskuteradesnu,

bilateralt mellan dessa två länder i syfte uppnåatt en gemensam
Även kom tillståndpunkt. det Europeiska EMS,monetära systemet,

tysk-franskt avsnitt ochstånd initiativ se 2.1 3.3.ettgenom
också bli centraltSamspelet mellan Tyskland och Frankrike kom att

underför tillkomsten de konkreta planerna på periodenEMUav
avsnitt1988-91 se 9.5.

fortlöpandetyska EU-politiken kan ochDen ettses som
konsekvent försök skapa politisk och ekonomisk plattfonn föratt en

förTyskland i och vinna legitimitet landets reella maktEuropa att
efterkrigstiden.har ökat under hela Europeisk integration kansom

förutsättning för tysk utrikespolitik skaattenses som anses
trovärdig utanföroch godtagbar Tyskland. har under helaDet
efterkrigstiden politisk enighet partigränsemarått dennaöver om
uppfattning i Tyskland. har den främsta utrikes-EU ansetts som
politiska Tysklands EU-politik också mycket viktig delärarenan. en

inrikespolitiken. till Tysklands statsskick landetSer ärav man en
förbundsstat. innebär inte har lika starkDetta att centra-man en
liserad besluts- befogenhetstrukturoch i exempelvis Frank-som
rike. faktum Tyskland förordar bör utvecklasDet EUatt att mot
ökad federalism måste bakgrund landets politiskamot att egetses av

detta slag.ärsystem av
Frankrike har under efterkrigstiden,hela sin kämvapen-genom

politik föroch i balansen Tyskland,EU strävatatt motgenom svara
efter behålla sin stormaktsstatus. ländernaDe två och äratt var
inbördes beroende varandra för upprätthålla sin ochatt statusav
legitimitet i tysk-franska ledarskapet kanEU. Det spåras i alla
betydande EU-initiativ under de första trettio åren gemenskapensav
historia. Traditionellt har Frankrike spelat den ledande rollen. Detta
kan tolkas fransk utrikes- och säkerhetspolitisk styrka tillätattsom

framväxande utrikespolitisk roll för Tyskland, historiskt ochen som

9Sverdrup 1994.
° Se Bulmer 1996.Patersont ex
" Goetz 1996.
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Ekonomisk och politisk inte-varit "ätte i bojor".geopolitiskt en
tysk-franska ledarskapet isålunda förenade det EUgration är genom

"intressebalansen" mellan de två länderna.själva kärnan ioch utgör
inte unikt för diskussionernaförhållande således EMU.Detta är om

varit perifert inomStorbritannien har ända sedan sitt inträde 1973
den främsta för amerikanskthar framståttEU garantensommen

inte-inflytande europeisk säkerhetspolitik. USA stödde EU som
grationsprojekt eftersom starkt motviktEuropa ansågsett vara en
till dåvarande Sovjetunionen.

bildas: förhandlingarna 1988-919.5 EMU

informell tysk-franskEMU-projektet resultatetär överens-av en
kommelse i enlighet med det tidigare i ocksåEU,mönstret även om

den politiskaflera andra länder stödde planerna. påEMU togs upp
dagordningen i efter franskt initiativ. tyska intressetEU Detett var

innan återförening plötsligt möjlighetringa Tysklands blev 1989-en
kan det franskt stöd för denna i utbyte90. Man att motse som gavs

återföreningen hatyskt stöd för detta stöd skulle varitEMU. Utan
politiskt omöjlig för Tyskland. har alltid frågaDen ansetts vara en

behandlas ochmåste EU NATO.som av
Det franska intresset för union betingadesmonetär attaven

Frankrike i den växelkursmekanismensåg asymmetrin gemensamma
ERM huvudproblem. spelade Tyskland denERMInomettsom
ledande penningpolitikrollen och andra länder fick sin ianpassa
syfte hålla växelkursema fasta. ville därför ändraFransmännenatt
maktstrukturen inom penningpolitiken skapa monetärattgenom en

där Frankrike och andra länder med valuta skulle fåunion, svagare
inflytande inom Italien och Spanien delade dennaERM.änstörre

Mitterand hade under hela sin presidenttid hävdat attsyn.
integration"."ekonomisk tillväxt endast kan uppnås Vidaregenom

europeisk valuta möjlig internationellsåg han en gemensam som en
reservvaluta. skulle bli internationellHans EMUsträvan attvar en

USA.ekonomisk-politisk kraft, speciellt i förhållande till Det
rådde enighet partigränsema i den franska politiken,EMUöver om

undantag vänsterflygeln inom socialistpartiet. konser-med Denav
vative statsministern Balladur hade också drivit under sinEMU

finansministertid och Delors, fransk socialdemokratJacquessom

z Mitterand l988a.
13Mitterand l988b.
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genomförafinansminister, uttalade tidigt sin avsiktoch f d EMUatt
för andrahan blev kommissionens ordförande gången 1988.när

eftersom kunde fåPâ tysk sida entusiasmen liten man sevar
för Endast utrikesminister Genscherekonomiska motiv EMU.

idé, och det gjorde han politiska grunder. Såstödde EMU som
förklarade förbundskansler Kohl låg långt1988 EMUsent attsom

ordförandefram i tiden och inte aktuell. Bundesbanks vicevar
hypotetisk. Schlesinger uttaladeSchlesinger ansåg frågan som

emellertid skulle genomföras, så måste detta skeEMUatt om som
politisk finanspolitiskdel union. Med detta avsågs atten av en

gemenskapsnivå.samordning och kontroll skulle krävas Ju
Schlesinger politiskvikt lade vid behovet union istörre av en

desto mindre sannolikt framstod projektet,samband med EMU,
eftersom integration finanspolitiken skulle beröra självaen av
kärnan i statssuveräniteten. Schlesingers strategi blev därför att
framhäva precis denna aspekt för därigenom minska det politiskaatt

förintresset projektet.
franska strategin gick koncentrera sigDen på påut att

förbundskansler Kohl och inte Bundesbank. hadeDessutom man
från fransk sida systematiskt skaffat allianspartners,sig bl Italiena
och Spanien. Kommissionens stöd och förmåga använda EUsatt
regler och institutioner betydelsefulla.också Enhetsakten 1986var
innehöll i sammanhanget mycket viktigt detalj Delors hadeen som
fått i nämligen referens till EMU politiskttexten, etten som
framtidsprojekt. Eftersom det fanns uttalad målsättning, måsteen

förverkligas.denna Kommissionens exklusiva initiativrätt gjorde
det formellt möjligt för Delors dagordningen.EMU Dettasättaatt
skedde beslut tillsätta expertkommitté förett att attgenom om en
utveckla EMU-planema, den k Delorskommittén. Delors hades
planerat denna utveckling förstaunder sin period kommis-som
sionens ordförande, och använde formellasig såväl de reglernaav

EMU.den informella makten i för åter aktualiserasystemet attsom
inte politiskt möjligt för exempelvis StorbritannienDet attvar

förhindra tillsättandet eftersom hade rati-expertgruppav en man
ficerat Enhetsakten. hela politisk beslutsprocessDet var en som
illustrerar evolutionära framväxt,EUs i vilken institutionella aspek-

spelar roll.ter stor

Se Dyson 1994 för detaljerad genomgång detta.en av
rådet5 Kommunikén från i juni 1988 lydde: "Europeiska påminnertoppmötet om

medlemsländerna de skrev under Enhetsakten godkände målet gradvisnäratt att
förverkliga ekonomisk och union."monetären
6 Se Dyson 1994 och Sandholz 1996.
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dessockså klartdetutarbetad stod attDelorsrapportenNär var
rörande EMU.enigacentralbankscheferfrämstförfattare var--

tillfredsställde deraspåutforma EMU sättvalde ettGruppen att som
tillfredsställdeocksåcentralbankschefer ochintressen somsom

lederpenningpolitiksamordnadbetonadesBundesbank. Där att en
dockfinanspolitiken,samordning attutanökadbehovtill ett avav

integrationförinstitutionerskapaställdeskravnågra att avnya
genomföras iskulleEMUföreslog trefinanspolitiken. Man att

skick.oförändrathuvudsakligeniFörslaget antogsetapper. senare
statschefermed EUsbehandlades på toppmötetDelorsrapporten

kundeBritternaiTyskland enadesochFrankrike stort.juni 1989.i
eftersomregeringskonferens,förslagetsiginte sätta emot enom

sedankostnadpolitiskavsevärdinnebäraskulledetta man enen
enadesEMU. Manfråganutreda atthadegång att omenats omom

beskrivits idensåsomförsta rapporten,medigång EMUs etappsätta
sammankallas EMU.skulleregeringskonferensoch omatt en ny

fortfarandelägedock i dettaKohlförbundskanslertysk sidaFrån var
unionen.dennegativ till monetära

ladesi juli 1989för EGordförandeskapetFrankrikeNär övertog
Mitterand hadeochDelorsförverkliga EMU.kraftall att samma

behovetsåväl EMUuppfattning gemensamenavsom omom
Bundesbanktysk sidaFrånprotokoll.socialtsocialpolitik ett var

dagordningen.politiskafrån denfå bort EMUförsökaktiv i sina att
marginaliseratshadebritternaspecielltresultat,ingetDetta somgav

integration. Brittiskfördjupadrörandefler frågori alltEGinom
fördagordningdenreagerade pådvsfrämst reaktiv,makt manvar

Tysklandkommissionen,fastställdespolitiskaden avprocessen som
imycketvisserligenladeBritternaFrankrike. sentoch processen

politiskaderedandå"hård ecu",förslagfram ett eget varmenom en
framgång.fick ingenförslagetfastlagda ochramarna

vidarefrågandrivaförfranska planen att topp-Den att var
övergickpresidentskapetinnannovember 1989iStrasbourgimötet

regeringskonferensfördatumfastställaItalien sökatill ett omen
nämligenheltinträffade någotdess attinnan oväntat,MenEMU. en

föll Berlinmuren.november 1989aktualiserades. Iåterföreningtysk
förplan åter-medsnabbtgick dåFörbundskansler Kohl ut en

Lund 1995.
1995.Wallace

befintligaetablera den9 skulleinom EUförslag gickDetta att somut ecunman
Med tidencentralbankssystem.europeisktstyrd formtrettonde valuta, en avaven

dettanationella valutornabefintligadekunnaden "hårda ecun"skulle ersätta om var
önskade.och regeringamañnansmarknademavad
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förening endast hade amerikanskt stöd. Utrikesministersom
Genscher signalerade bordeEG planen förpå EMUövergeatt att
koncentrera sig på utvidgning och därmed också påöstmoten
politisk union. Plötsligt behovet ökad politisk integrationvar av av
omedelbart tyskt intresse. riskeradeEG "urvattning" utvidg-om en
ning skulle ske ökad integration majoritetsbeslut flerutan genom

politikområden, starkare Europaparlament Urgemensamma osv.
tysk synvinkel EMU mindre betydelsefullt i dettaännuvar per-
spektiv. vidareDet troligt den tyska statsledningen insågär att att
inflationstendenser skulle kunna uppkomma i samband med åter-
föreningen och de krav inkomstöverföringarpå till det tidigare
Östtyskland kunde bli aktuella, och dessa måste bekämpasattsom
med penningpolitik. Detta krävde fortsatt självständigstramen en
Bundesbank med kontroll den tyska penningpolitiken.över

franskaDen reaktionen på denna situation, snabbt kalla tillattvar
konferens Centraleuropa i Paris. Avsikten behållaextra atten om var

EMU EGs dagordning till Strasbourgmötet i december samt att
hålla tysk återförening utanför dagordningen så länge det över-
huvudtaget möjligt. Officiellt diskuterades inte återföreningenvar
på det extraordinära i Paris, i praktiken kanmötet mötetmen ses

försök förena franskt godkännande återföreningenett att ettsom av
med tyskt godkännande EMU. Mitterrand hävdadeett attav en
tysk återförening inte stod EGs politiska dagordning, vilket kunde

förtäckt hot Kohls politik. Stöd från Frankrikeett ochmotses som
övriga EG-stater för eventuell tysk återförening hade under helaen
EGs historia varit huvudintresse för Tyskland nödvändighetett en-
för sådan återförening skulle kunna godkännas.att Nu användeen
Mitterrand detta kort strategi för skaffa tyskt stöd förattsom en
EMU. Samtidigt arbetade han aktivt för förhindra återföre-att att
ningen skulle kontaktadeHan såväl denäga sovjetiske ledarenrum.
Gorbatjov den brittiska premiärministern Thatcher för fåattsom
stöd för sin linje. Detta i enlighet med traditionell fransk makt-var
balanspolitik och hade ingenting speciellt med EMU Då detgöra.att
efterhand stod klart tysk återförening inte kunde förhindras,att en
blev Mitterrands starkaste kort allt tyskt stöd föratt satsa att ett
EMU skulle kunna bytas franskt godkännandemot ett av
återföreningen.

Kohl sinå sida meddelade Mitterrand endastEMU kundeatt
denna knöts med bredareaccepteras politiskom samman en

integration, med bl ökad makt till Europaparlamentet. Kohla

2°Dyson 1994.
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union.politisktillknyta EMUtillfället tillutnyttjade alltså att en
Europaparlamentetinförtalnovember 1989slutethöll i ettHan av

politisk union EMU:för såvälTysklandsadedär han att somenvar
politiskhållplatsendast vägenTyskland EMU mot"För är en

bestämde hankravunion". inför dettaMitterand ställdes ettattNär
ifastställasskulleEMUregeringskonferensenfördatum om

blev högt.prisetStrasbourg även om
kopplingbetrakta dennaMitterandefterhand komI även att som

marknadendenutvecklingeneftersomfördel, gemensammaaven
Bryssel ochmaktkoncentration tillökadsuccessivtmedförthade en

alltframståhade börjatmarknadernafinansielladeaktörerna som
ipolitiska aktörerochmarknadsaktörerförhållande tilliviktigare

Ökad därförintegration sågspolitiskmedlemsländerna. svaretsom
pågåendedenvändakunde intemaktförlust. Mandennapå

åtminstoneinternationalisering maktenökadmot menavprocessen
EU-nivå.den Dettainflytandetförsöka återta över var en

inflytandeteuropeiskamed andraMitterrand deladeståndpunkt som
partiet.högerflygeln i det Denmedsocialdemokrater ochöver egna

politiskaccepterade ökadFrankriketillorsakenviktigasteallra att
alternativettviveltidpunkt dockvid dennaintegration utan attvar

skulle kunnaåterförenadiensidig tysk maktsågs stat somensom
mellan "tyskt Europa"uppfattades ståstonnakt. Valetbli etten ny

Tyskland"."europeiskteller ett
ochöverenskommelsen EMUtysk-franskaDen omgemensamma

ii Strasbourgformaliserades EU-toppmötetpolitisk union
tyskt-franskt avtalförnekade dockMitterranddecember 1989. ettatt

finns ingetsade han:efter "Detpresskonferensenförelåg. På mötet
inte kopplatspolitisk union harochavtal de två frågorna EMUoch

tidpunkt" bestämdesStrasbourgiPåvid någon EU-toppmötetihop
skulle hållas 1990. EGregeringskonferens EMUdet att gavomen

tonvikt pååterförening, medtyskfulla stöd tillockså sitt atten
integrationsperspektiv".europeisktska idenna "ses ett

politiskfå fråganverka förbörjade allvarKohl att omuppnu
Återigen tysk-franskadet frågadagordning.union EGs omvar

tysk-franskt ledar-utrikesministrama ochmellanbilaterala möten
EG-ländema. brittiskaursprungliga Detmed stöd från deoftastskap,

och kommissionentidigare. Delorsmarginaliseradesmotståndet som
kopplas tillkommaskulle kunnaskeptiska eftersom EMU attvar

politiskmedförknippasfrågeställningarpolitiskasvåra att engenom

2 Lund 1995.
22 1995.Lund
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union. enda fördelenDen enligt Delors politisk unionattvar en
kunde leda till ökad integration socialpolitik och ekonomiskav
politik. Men med politisk union avsåg Kohl först och främst en

utrikes- och säkerhetspolitik, dvs skulle få formellEGattgemensam
beslutskompetens och majoritetsbeslut skulle tillämpas påatt även
detta område. kommissionensTrots invändningar knöts därför EMU
till politisk union. På i december 1990 beslutadestoppmötet atten
två regeringskonferenser skulle hållas och avslutas samtidigt.

politiskaDet spelet på Maastrichtkonferensen resulterade i ännu
tysk-fransk kompromiss: tyskt godkännande förslagen av som

skulle EMU-processen oåterkalleliggöra och fastställa tidtabellen
för upprättandet den unionen franskt godkännandemonetära motav

strikta konvergenskriterier. Vidare åstadkoms viss politiskav
flexibilitet överenskommelse beslut vilkaattgenom en om om
länder uppfyller konvergenskraven ska fattas med kvalificeradsom

i rådet i dessmajoritet sammansättning och regerings-stats-av
chefer. Detta för "politisk" tolkning vilka länderutrymmeger en av

uppfyller konvergenskraven. Därigenom kan försäkra sigsom man
inre kärna gamla medlemsländer Tyskland,att Frankrike,om en av -

och Beneluxländema deltar i den unionen från början.monetära-
Sammanfattningsvis det tydligt EMU i de tysk-franskaär att

överläggningama förbundet med politiskär nära union. innebärDet
Tyskland med franskt stöd kommer kunna krävaatt att en gemensam

utrikes- och säkerhetspolitik. Detta talar för utveckling moten
politisk union vid sidan EMU under loppet den pågåendeav av
regeringskonferensen.

9.6 EMU och differentierad integration

I Maastrichtfördraget finns tilläggsprotokoll för förstaett som
gången i EUs historia formaliserar principen k diferentieradom s
integration. Den EMUs tredje och lyder: "alla skaetapp, stateravser
respektera gemenskapens vilja snabbt inträda i den tredjeatt

och ingen medlemsstat förhindraskaetappen, genomförandet denav
tredje etappen". Storbritannien fick tidigt protokoll lan-ett som ger
det möjlighet inte delta i den unionen.att Danmark erhöllmonetära

liknande protokollsfäst rättighet. dettaTrots fick Maastricht-en
fördraget inte stöd i den första danska folkomröstningen god-om
kännande 1992. Detta ledde till Danmark vid Europeiska rådetsatt

i december deklarerade1992möte inte avsåg delta i denatt attman
unionen. Stats- ochmonetära regeringschefema valde i det läget att
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Efterundantagen.danskadeiinnebördenförtydligaytterligare
andraiMaastrichtfördragetdanskarnagodkändeåtgärddenna en

medlems-någraförsta gången1993. Dettafolkomröstning somvar
deltagande i EUssigtillåtitsfördragsfonn motiländer reservera

integration.fortsatta
kunnatharinteländersåfungerathittills sätthar attEU som

underåtgärdermed vissaanståndfåttoftaintegrationenmed ifölja
fåttdock inteharsig. De permanentakunnatid förlång att anpassa

medlemsländeralla ärviktigtalltidharDet attundantag. ansetts
utvecklingochmålen att gemensamöverens enenas ommanom

det "gemensamtcommunautaire ärfölja. Acquisskaallasom
och allfördragsbestämmelserdomstolsbeslut,dvsuppnådda",
gäller iDendokument.nedtecknad i EUspolitik ärsomgemensam
kapitelibeskrivitsMaastrichtfördragetför alla.helhetsin somger

intemedlemsländerallatillundantagoch 6 temporära2 som
alladockFörutsättningenkonvergenskraven. är attuppfyller som

i deninträdaska monetära1998konvergenskravenuppfyllerinte
undantagenartikel k De109de kan permanentasåunionen snart

DettadettaDanmark bryter mönster.Storbritannien och motför
fonnaliserats.harintegrationdifferentieradprincipeninnebär att om

Framför alltmycketformaliseringdennaBetydelsen är stor.av
vidaremöjlighet gåformellvillTyskland haoch attFrankrike en

fulltdeltavill eller kanintenågraintegrationenmed stateräven om
harfördragsändringarallaregel videnhällighet ärDenut. som
alltframståtthar det1980-taletUnderdetta.omöjliggjorthittills som
harStorbritannieniregeringenkonservativadenuppenbart attmer

medlems-ursprungligadeEUannorlundafundamentalt änsynen
godkäntmarknaden gemensamtettländerna. Den vargemensamma

strandatintegration harfördjupadtillförsökövrigaprojekt, men
har fungeratDanmark. DettaoftaochStorbritannienskepsis från
"köpslå medkunnatharbritterna,förmaktbaspolitisk somsom en
diskussion-iagerande,EUsBrittiska tsitt veto". protester mot ex

desitt syfte:motverkatdockharkosjukan,galna snarastomerna
deteffektivtsamarbeta ärblir näromöjligt dethurunderstryker att

differentieradbehöveroch klargörregeln attär enveto mansom
land.enskiltlamslåsska kunnainteförintegration EU ettatt av

mekanism förbehovetaktualiseratharverkligenDet av ensom
i EUutvecklingenemellertid öst.integration i EUdifferentierad är

ansökarländemaaktuellaEuropaavtal med dekförhandlat framhar s
medlemsländermedlemskap. EUsförberedelse förkonkretensom

medförhandlingarförberedandeinledaförbundit sighar att
avslut-månader efterinomMaltaochCypernöstländema samt sex
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andet den pågående regeringskonferensen, troligtvis kommerav som
fortgå till 1997. Medlemsantalet i kanEU så småning-att sommaren

komma stiga till länder.25-30 Dessa liggeratt påuppemotom
mycket olika ekonomisk utvecklingsnivå och det skulle bli mycket
svårt för EU väl blivit medlemmar,när fördjupaöststatemaatt,
integrationen alla måste framåt i takt. En överens-om samma
kommelse differentierad integration framstår därför nöd-om som
vändig förhandla fram vid den pågående regeringskonferensenatt
och det tycks också finnas enighet så ska ske.attom

Debatten således inte huruvidarör det finns behovett av
differentierad integration hur den ska utfonnas. Innebördenutan av
begreppet differentierad integration behöver specificeras. Denm a o
brittiska tolkningen det innebärär EU "â carte", däratt ett
medlemsländerna väljer vilka delar de vill delta i detutan att
behöver föreligga enighet mål eller institutioner.om gemensamma
De minimikrav ska vill deltaatt ett i den inreattmenar vara man
marknaden, medan allt ska valfritt. Det oklartannat ärvara om man
skulle kunna ha regelverk med sådanett struktur.gemensamt Denen
franska och tyska tolkningen begreppet kallas ofta "variabelav
geometri", och typiskt uttryck förär tysk-ettnog gemensamma
franska åsikter. Denna integrationsmodell lanserades Karlav
Lamers, CDU-parlamentariker, och Wilhelm Schäuble, med-nära
arbetare till Kohl, Eduard Balladur medan hansamt franskav var
premiärminister. Deras förslag innebär de länder kan gåatt som
vidare med integrationen ska bilda kämgrupp i ochEU, övrigaatten
länder ska följa efter i den takt de kan. Det tyska förslagetsenare
med "koncentriska cirklar" kring kärna har rigid strukturen en mer

det franska, föreställningenän ordning med ettmen centrumom en
och periferi med olika utvecklingstakt densamma.ären

Det oklart vilken integrationsmodellär diskussion-typ av som
den pågående regeringskonferensen kommer leda framerna att

till, flertalet medlemsländer tycks vilja ha slags "käminte-ettmen
gration" med institutioner och mål för EU, medgemensamma men
anstånd för dem inte kan med i första omgången. Tvåsom vara
faktorer viktiga i dettaär sammanhang.

För den första kan formaliseringen möjligheten till undantagav
i EMU-processen tjäna modell. byggerDenna tydligtsom
koncentriska cirklar. Deltagarländema i den unionenmonetära
bestämmer den penningpolitiken och de stårom gemensamma som
utanför har ingen delta i belsluten.rätt Trots detta detatt sannoliktär

de utanförstående länderna kommeratt få sin penning-att anpassa
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integration,modell förtysktill ECBs. Dettapolitik är men enen
länderrad andraFrankrike ochmodell accepterar.även ensom

formellt beslutfattamåsteklartandra detdetFör ettär att man
pågåendedeninnebära innanintegration skadifferentieradvadom

Utvidgningenhuvudfråga.slut.regeringskonferensen Det ärär nu en
majoritetsbeslut inomökad användningkrävakommerösterut att av

och demarknaden,denområdenandra storaän gemensamma
i ministerrådet. Dåröstfördelningenför ändraarbetarländerna att

detröstfördelningenpriviligierade vad gällervarit ärländer harsmå
avsnitt 2.4,fler seländerna fårdesannolikt rösteratt stora

Tysklandintegrationdifferentieradslagsoch/eller att ett som passar
Frankrike önskarTyskland ochinförs. BådeFrankrikeoch att man

inteför de länderundantagsklausulermajoritetsbeslut medinför som
vill delta.

iblir kärnaunionendeltar i dende länderOm monetära ensom
säkerhetspolitik kommerutrikes- ochochEU, en annan,gemensam

delta i båda kärnorna. Enutsträckningländer i attstorsamma
ochTyskland, Frankrikeinnefattaåtminstoneunion måstemonetär

Österrike, ochockså ItalienmöjligenBeneluxländema ochsannolikt
säkerhetspolitiken kommerutrikes- ochSpanien. Den gemensamma

med undantag förmedlemmar,ländersannolikt haatt somsamma
Österrike lösning.väljakan kommaneutraladet att annanensom

hur säker-väsentligtblir det såledesländersammansättningenFör
disku-utrikespolitik. Somtillhetspolitiken relateras gemensamen

politisktysk-franska "avtalet" EMUinnebär det attterats omovan,
Tysklanddärför troligtunion.union följa Detska är attmonetär

antagligenBeneluxländema, ochoch Frankrike, Italien,samt
utrikes- ochfördjupaddriva framSpanien kommer att gemensamen

ochmajoritetsförfarandebaseradsäkerhetspolitik GUSP
så önskar.för de länderundantagsklausuler som

inomstark kärna EUscenario skulledyliktEtt somge en
ledarskapet inom bådetongivande förbli heltsannolikt kommer att

unionenutrikespolitik. denpolitik och Omekonomisk monetära
finanspolitikenintegrationleder till hög graddessutom avaven

viktigaflertaletländer dominerardet blikommer att samma som
mellanstatliga.hittills har varit Dettapolitikområden görsom

eller flerastå utanförpolitiska kostnadenfrågan den att en avavom
central.kärnordessa
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Politiska risker med den unionen9.7 monetära

unionen således förbunden med fördjupningDen monetära är en av
integration, dvsEUs ökad överstatlighet i beslutsprocessen. Hittills

har det den pågående regeringskonferensen dock inte :ram-
kommit några konkreta lösningar hur fördjupad integraticn skaen
genomföras. det viktigare för Tyskland,Detta Frankrikegör ännu
och Beneluxländema till den unionen genomförs.monetäraatt attse

denGenom unionen får åtminstone kärnamonetära man en av
länder kommer fungera formellt och informelltatt ettsom som
forum för politik, vilket kan underlätta det framtidagemensam
arbetet politisk union.mot en

den unionenAtt förverkligas kan således centraltmonetära vara
för såväl GUSP östutvidgningen, i varje fall kortpå sikt.som
Orsaken beskrivits tidigare i detta kapitel, denär, närasom
kopplingen mellan dessa projekt. valutaunionenOm inte skulle
förverkligas planenligt det för det första troligt politisk energiär att
skulle få finna alternativ till denna i stället förägnas att t ex
östutvidgningen. För det andra skulle fönnodligen trovärdigheten för

gemenskapsprojekt minska kraftigt inte fcrmårEUnya om
genomföra den union det investerats så mycketmonetära som
politisk prestige

Resonemangen leder således fram till slutsatsen denat.ovan
unionen tycks central för fortsattmonetära fördjupadvara en

integration inom EU. gårDet emellertid också peka på denatt att
unionen kan innebära risker för det europeiskamonetära samarbetet.

det första kan detFör finnas risk kan kommaEU delasatt atten upp
i och B-lagA- länder vill delta i denett ett gärna monetäraom som
unionen inte släpps därför de inte bedöms uppfylla deatt uppsatta
konvergenskriteriema enligt den tolkning väljs. Tolkningensom

konvergenskriteriema kommer politisk i den meningenattav vara
beslutet vilka medlemsländer tillåts delta skaatt medtasom som

kvalificerad majoritet. knappastDet troligt kanär att göraman en
politisk tolkning alla länder delar jfr diskussionen i kapitel 1 l.som

finns redanDet tendenser till motsättningar mellan potentiellanu
sydeuropeiska deltagarländer. I Italien och Spanien betraktas med-
lemskap i den första omgången 1999 sina håll närmast som en
fråga nationell Stora politiskaära. nå dettasatsas attom resurser
mål. deltagandeEtt i den unionen i dessa ländermonetära ses av
många bevis räknas seriös och betydelsefullett attsom man som
i EU-sammanhang. Perioden fram till införandet den monetäraav
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motsättningarpolitiskapräglasdärför kommakanunionen att av
sigkvalificeraförliggaländerde gränsen attmellan väntassom

speglasunionen. Dettadenmedlemskap i tför monetära ex av
ochFrankrikesItalienochSpanienmellankonkurrensen om

åsikts-politiskauppståttredanhar ocksåstöd.Tysklands Det
uttalandenfranskaItalien efterochFrankrikemellanbrytningar om

sigItalienkvalificera sig.möjligheterbegränsadeItaliens att anser
landetmedlemskap"berättigat" till är ettattdessutom genomvara

medlemsländer.ursprungligaEUsav
riskocksåfinnsväl etableratsunionen attdenNär monetära en

de ländermellanpenningpolitikenkonflikterkan uppstådet somom
valutaunionenfoch utanförståendeutanför.står Dedeideltar som

itvingas deltaformelltde inteförväntas ettländerna även om --
anpassnings-deni vilketväxelkurssamarbete, ERM störstanytt

avsnittdessa seliggatroligtvis kommerstörningarvidbördan att
ERM-ländema intekonflikterkälla tillkan bli12.1. Detta omen

utformningentill dem ihänsyntillräckligECB taratt avanser
kan vidare kommaunioneni denLändernapolitiken. attmonetära

politikenocksåpenningpolitikeninte endastdominera utan
pågående regerings-denområden, särskiltviktigaandramånga om

utrikes- ochförhandla framlyckaskonferensen inte gemensamen
kärnan.enda inre Dennavalutaunionen blir densäkerhetspolitik och

kanutanförstående ländernaför deinflytandeförlustallmänna av
försvåra EU-sam-missnöje ochbli källa tillriskeraockså att en

arbetet.
övergångs-undersålundaför konflikterPotentialen är stor

denska delta iländerbeslutas vilka monetäraperioden detnär som
antal sydeuro-iutanförskappåtvingatSärskilt kanunionen. ettett

det fårallvarligt "nederlag"såbetraktasländerpeiska attettsom
andrasamarbetsvilja också påför dessaskonsekvensernegativa

risk förfinnsväl etableratsunionendenområden. När monetära en
utanförståendeoch dei valutaunionenmellan deltagarnakonflikter

denpenningpolitikenfördasåväl denländerna nyasom omom
dominerande roll för denflera områdenmaktstrukturen med en

inre kärnan.

unionendenrisk detandra finns detdet inom monetäraFör atten
penningpolitiken, särskiltkonflikter denuppstår gemensammaom

länderna mycketpåverkar dem påchockerskulle drabbas somavom
stömingar.23 det inteEftersom/asymmetriskak ärolika ssätt

23 avsnitt 5.3.Se



250 politisktEMU projekt SOU 1996:158som

möjligt föra penningpolitik i den unionenänatt monetäramer en
och eller fåtal mindre länders önskemål inte kanett ett väntas
påverka penningpolitiken i någon utsträckning, kan konflikt-större

komma kanaliseras vidare till andra områden.atterna
de länderInom bildar den unionen kommer detmonetärasom

rimligen finnas olika hur penningpolitiken bör utformasatt syn
också vid symmetriska störningar, framför allt närgemensamma
det gäller vilken hänsyn bör till konjunkturstabiliseringtassom
respektive prisstabilisering se kapitel Risken6. för konflikter om
den penningpolitiken kan bli flerväntas störregemensamma
länder deltar i unionen, eftersom skillnaderna i den penning-som
politiska traditionen då bli betydande. Under normala konjunk-mer
turförhållanden bör dock denna konfliktrisk begränsad.vara

Vid störningar påverkar de enskilda länderna mycket olika,som
uppkommer sannolikt önskemål finanspolitiskt spelrumstörreom
på nationell nivå och krav på ökade transfereringar till de "drabb-

Ävenade" länderna. stödet för denna förändringar itypom av
dagsläget relativt inom finnsär EU, det ändå olikasvagt
uppfattningar. Dessutom kan motsättningarna frågori dessasom
förutses bli kraftigare i läge där enskilt medlemsland ellerett ett en
del den unionen har svåra ekonomiska problem.monetäraav

Makroekonomiska störningar i enskilda länder kan också, som
diskuterades i kapitel leda till det ställs krav ökadpåatt
löneflexibilitet. Vid svåra sysselsättningsstömingar kan nominella
lönesänkningar behöva komma till stånd. Förslag sådanaom
kommer förmodligen kraftigt fackligt och politisktmötaatt
motstånd. kan kommaDetta vändas hela valutaunionenatt mot som
sådan och minska legitimiteten för europeisken gemensam
penningpolitik. På sikt kan dessa negativa reaktioner komma att
riktas hela EU-samarbetet.mot

9.8 Sammanfattning och slutsatser

EMU måste i sammanhang med den politiska integrationen i EU.ses
EMU-projektet i hög grad politiskt projekt.är historiaI EUs harett

ekonomisk och union stått på den politiska dagordningenmonetären
sedan 1969. bärandeDen ideologin tycks ha varit den k "kon-s
tinentala integrationsmodellen": integrerar ekonomiskt för attman

Ävenöka den politiska integrationen. denna modell inte har stödg om
i alla medlemsländer, spelar den fortfarande central roll. Vidareav en

det helt klart den tysk-franska förhandlingenär EMU konkretatt om
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Till dettaunion.politisk ochplanernaknutit monetärhar samman
integrationendifferentieradeden kdet faktum ärkommer att nus

troligendenna principochprincip inom EU,formaliserad attsom
regerings-den pågåendefördragdefinieras i detkommer att somnya

enbartsannolikt det intedetska resulterakonferensen Detta gör att
denkärna länderbildas monetärautgörkommer att somaven

detkärna inombildasdet också kommerunionen, attattutan en
säkerhetspolitiska området.ochutrikes-

unionen bördenförfinns många monetäraDet attargument
samarbetet inom Ettutveckling EU.främja fortsattkunna aven

driva integra-kärna kandet skapas inreviktigt skäl är att somen
nuvarandefördjupning detinte tillräckligvidare. Omtionen aven

utvidgning kanfinns risktill stånd EUssamarbetet kommer atten
misslyckande forframtiden. EMU-skjutas på Ettkomma att

framtidatrovärdigheten ikunnaprojektet skulle vidare äventyra
unioneninnebär denfrån sida. Samtidigtåtaganden EUs monetära

uppdelningkan leda till EU-politiska risker.också Den aven
splittring. kankategorier, vilket kan skapa Detländema i olika

mellankonflikter penningpolitiken bådeuppkommaockså om
mellan dessa och deden unionen ochmedlemsländerna i monetära

utanförstående länderna.
talar såväl forfinns det således faktorerSammanfattningsvis som

fördjupat samarbete ochden unionen central förmonetära äratt
samarbetet i unionen. Vårutvidgning för den kan hotaattsom

unionenför denbedömning de faktorer talar monetäraär attatt som
starkast.viktig för fortsatta integrationEUs ärär
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monetära unionen,10 Den

demokratin och Sveriges
internationella inflytande

Föregående kapitel redovisade varför till delar kanEMU stora ses
politiskt projekt. tillhör, tillsammans med denEMUettsom a

utrikes- och säkerhetspolitiken den kategoriGUSP,gemensamma
syftarprojekt inom till fördjupa samarbetet. kanEU Deattsomav

dänned betecknas det framtida samarbetets kämfrâgor.som
Medlemsländemas val strategi dessa områden kommer haattav

avgörande effekt den framtida verksamheten inom EU.en
Frågan hur långt integrationssträvandena kan eller bör drivasom

har ständigt varit föremål för länge nationalstatendebatt. Så som
grundenheten i den europeiska integrationsprocessen måsteutgör

hänsyn till femtonde nuvarande medlemsstaternasta attman
i i fall företräder delvis oftaEU många olika, ochrepresentanter

konkurrerande, nationella intressen. angivna fördjupnings-De ovan
projekten därförmåste utvärderas både i förhållande till den natio-
nella opinionen och i förhållande till motsvarande nationella intres-

och väljarreaktioner i andra medlemsländer.sen
Maktutredningen förståkonstaterade det svårt svenskäratt att

ekonomi aspektenpolitik och inte hänsyn till internationellatasom
EMU-fråganOmvärldens reaktioner Sveriges ställningstagande i

kommer utomordentligt betydelse för Sverigesatt storvara av
möjligheter det internationella planet inom olika politik-att agera
områden.

detta kapitel behandlas grundläggande politiska frågor.I Itre
analyseras demokratiperspektiv de institutionellaavsnitt 10.1 ettur

konsekvenserna Sverige deltar i den unionen. Imonetäraattav
analyseras väljaropinionens roll i EMU-frågan.avsnitt 10.2 Välj-

attityd till medlemskap deni unionen granskasmonetäraarnas
därvid såväl svenskt jämförande europeiskt perspektiv.ett ettur som

belyses tänkbara effekter Sveriges omvärldsrela-I avsnitt 10.3 på

SOU 1990:44 och Hansson Stenelo 1990.
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i respek-deltarförhandlingsmaktinternationellaochtioner av om
unionen.utanför denstårtive monetära

ansvarsutkrävandeochkontrollDemokratisk10.1

konsekvenseri analysencentral platsintarDemokratifrågan aven
principiellförs förstavsnittdettaunionen. Iden monetära enav

ansvarsutkrävandeochkontrolldemokratiskdiskussion om
demokratiskaspecielladetDärefter analyserasnivå.internationell

ställseffektivitetsaspekteruppkommakandilemma motnärsom
ochkontrolldemokratisktillMöjligheternakontrollaspekter.

europeiskarespektive denRiksbankenansvarsutkrävande avav
diskuterasAvslutningsvisdärefter.utvärderascentralbanken, ECB,

ansvarsutkrävandetillmöjligheternaförbättramöjligheterolika att
ECB.av

internationaliserade maktenoch denDemokratin

demokratiparlamentariskrepresentativi ärGrundnonnen atten
väljarna blir miss-sina Omi fria valväljarna representanter.utser

de i valföreträda dem kannöjda med nästasätt attrepresentantemas
betraktas grund-mandat.inte förnya deras Dettavälja att som en

ansvarsutkrävande.ochdemokratisk kontrolltillläggande möjlighet
utformade för denhanddemokratimodeller i förstaflestaDe är

unioneninom denEftersom samarbetetnationella nivån. monetära
hur kancentral fråganivå blirinternationellförsiggår manen

Såväl samhälls-nationalstaten.utanförpolitisk legitimitetuppnå
demokratiseringförordatreformatörer harpolitiskaforskare ensom
problempolitiska Trotslösningen svåravärldspolitiken somav

femtio årpågått iintegrationsprocesseneuropeiskaden snartatt
väljare ochsåväl politikerproblem föremellertiduppstår det som

former for besluts-demokratiskafinnadet gällerforskare när att
nationalstaten och debattenForskningenfattande utanför om

befinnerinternationell nivålegitimitetoch politiskdemokrati en
utvecklingsfasf grundläggande problemi tidig Ettsig fortfarande en

z 1991, 1995.Jfr Held
3 Stenelo 1984.Se

Jemeck och4 Sannerstedt 1994Stenelo 1990,Jfr Dahl 1989, Hansson
1996.Linklater
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i forskningdenna i vilken mån nationella erfarenheter ochär som
frågalösningar i demokrati och formellt ansvarsutkrävande kanom

överföras till den internationella politiken, i betydande gradsom
saknar politiska institutioner för kontroll motsvarande dem som
finns i de parlamentariska demokratiema.

och denEU unionen vilar formelltmonetära påsett ett
mellanstatligt fördrag Maastrichtfördraget. Sverige har anslutit sig
till detta fördrag beslut riksdagen. Den svenska regeringengenom av
deltar därigenom i utövandet den uppkomnaav gemensamma
makten. Regeringen inför riksdagen för de beslut fattassvarar som
inom ministerrådet och därigenom kan det föreliggaanses en
demokratisk ansvarsrelation landetväljarna i Någonäven gentemot
direkt parlamentarisk kontrollmöjlighet EU-nivån föreligger
därmed inte, den demokratiska kontrollen måste detpåutan utövas
nationella planet.

reella kontrollmöjlighetemaDe på nationell nivå skiljer sig dock
från de formella. finnsDet skillnader mellan teori och praktikstora

i demokratierutveckladeäven
Sverige och flestade andra västländer framställs normalt välsom

fungerande demokratier. Utgångspunkten i hög gradär att systemen
likna vid den demokratiska idealmodellenär stipuleraratt allattsom

makt frånutgår folket. modernaDe demokratiema representativaär
där politiska partier konkurrerar regeringsmaktensystem iom

allmänna och hemliga val. Ett centralt element i demokratiskt
tänkande allas lika till politiskt deltgande "enär rätt röstman, en
och det finns tydliga mekanismer föratt kontroll den politiskaav
makten. Demokratins arbetsmetod debatt och kompromiss.är
Offentlighet och minoritetssskydd därför viktiga förutsättningarär
för väl fungerande demokratiskt styrelseskick.ett

demokratiskaDen idealmodellen vidare det finns tydligaantar att
gränslinjer mellan den offentliga och privata sfären, mellan politiker
och tjänstemän, liksom mellan maktens verkställande, lagstiftande

Ävenoch dömande funktioner. det inom demokratiteorin finnsom
skiftande uppfattningar politikens roll i förhållande till denom
skrivna författningen, det central tanke demokratiskaär atten

också ska och medborgarnasystem rättsstater garantera rätts-vara
säkerhet.

5Se Regeringensproposition 1994/95:19. Set SOU 1993:14 ochäven Hegelandex
Mattson 1995.

° Kelstrup 1995.
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politiskadetexempel systemetmångadock finnaVi kan att
idealafrån denavvikelseruppvisarländernanordiskadeiäven

beslut ochpolitiskademokratimodellen7 inflytandeReellt över
olikamellanstarktvarieraransvarsutkrävandetillmöjligheter

delvisinstitutionernapolitiskaindivider. Deoch varaansesgrupper
och byrå-intresseorganisationertillförhållandeiförsvagade, bl a

ochsfärenpolitiskamellan densamtidigtkratier, gränsensom
ansvarssynpunkt. Detotydligare ärblivitforvaltningssfären ur

attraherasvårigheterharpartiernapolitiskade attomvittnat nyaatt
i sinförsvagatsharparlamentensamtidigtmedlemmar, som

Öppen-etermedia.ochtillförhållanderoll iopinionsbildande press
förhandlings-till följdminskarpolitiskai det attheten systemet av

offentligheten ochbortomomfattande grad sker attuppgörelser i
ochtjänstemännätverksvåridentifierade,därmedochinformella, av

med dettaktInationsgränsema.politiker attledande överopererar
har dentendenserdessaförstärkeromvärldsberoendetpolitiska

med denliktydigagrad bliviti högdemokratins problemmoderna
problemdemokratinsintemationaliserade

såvälförhållandena pårealpolitiskaföra desåledesmåsteMan
dendiskussioneniinternationell nivå monetäranationell omsom

sig i prak-skiljerinommaktförhållandena EUreellaunionen. De
nationalstatema. Detgäller inomfrån vadmyckettiken inte som

maktkoncentration. Genomochtill elitstyretendenserfinns klara
tillverksamheterspecialiseraderadöverförspolitiska beslut en

kontrolleradedemokratiskttraditionelltutanför denstårorgan som
också alltfårkomplexitetärendenasgrundsfären. På experterav

tillämpning.och deraspolitiska beslutendeinflytande överstörre
bliroch tjänstemänintressegruppermarknadsaktörer,Politiker,

förhandlingsdemokratikallaskommitvadhuvudaktörer i att ensom
den idealaverksamhetendelardär attäger utanstora rumav

kontroll tillämpas.kandemokratimodellens krav på
den främstakontrollmöjlighetertill reellatillgång utgörOm

problem inom EUinför likartadevidemokratiska står somnormen
dockFormellt skullepolitiskanationellainom de systemen.

från dagensövergångändrasinom kunnasituationen EU genom en
närvarande verkarfederalt Föravtal tillmellanstatliga system.ett

medlemsländerna förstöd blandtillräckligtdock inte finnasdet en
idenframstårNationalstatenutveckling. ävensådan som

EU-samarbetet. Denaktören inomdominerandefortsättningen

7SOU 1990:44.
3 1990 och 1994.SteneloSe t ex
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därföroch legitimiteten bådedemokratiska kontrollen måste
medlemsländerna.formellt och reellt i första hand knytas till dessaI

för hur långt unionens uppgifter kan utvidgas hurgränssätts aven
långt väljarna beredda sträcka sig det gällerär näratt att ge
legitimitet åt parlamentets och regeringens beslut.

Demokrati och effektivitet

Statsvetenskapliga forskare har i olika sammanhang diskuterat det
demokratiska dilemma uppkommer behovattsom genom av

iblandkontroll kan ställas behov delegering till olikaemot av organ
effektivitetmed självständighet för uppnå högre iDet ärstor att

detta sammanhang viktigt det primärtuppmärksamma inte äratt att
fråga val mellan demokrati och effektivitet finnaett utan attom om

förbättradeeller former för demokratisk kontroll. finns i allaDetnya
lägen grundläggande behov demokratisk kontroll och möj-ett av
lighet till ansvarsutkrävande.

lFörhållandet mellan effektivitet och politisk kontroll är en
variation på klassiskt i demokratiteorin, nämligenett tema avväg-

mellanningen det politiska förmåga genomföra detsystemets att
invånarna vill och medborgarnas förmåga delta och utövaattsom

makt den politiska gemenskapens beslut. den grekiska stads-Iöver
med dess mycket begränsade format och direkta demokratistaten

det i princip möjligt tillgodose dessa krav samtidigt. ochIattvar
med framväxten demokratiskt inom för denett systemav ramen
moderna nationalstaten blev det emellertid nödvändigt denersättaatt

självständighetenlokala och den direkta politiska kontrollmöjlig-
indirektheten med representation och delegation. politiskaDen

autonomin överfördes till den politiska enheten, dvs Destörre staten.
samhällsvinster denna skalförändring innebar måste såledessom

politiken.°minskat direkt medborgarinflytandevägas mot ett över
bakgrundDet denna avvägning mellan effektivitetär mota av

demokratiskoch kontroll flera länder under år strävatsom senare
efter sina centralbanker oberoende politiskt infly- latt störrege av
tande. Denna har också varit grunden för densträvan gemensamma
europeiska Effektivitets-centralbankens struktur och regelverk.
vinsten högre grad självständighet bedöms förbättradeav en av vara

° Se Majone 1994.
° Storleksfaktoms betydelse för demokratin central i Dahl Tuñe 1973.är

16-08939
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penningpolitikföraförutsättningar för centralbanken att en som
låg inflation kapitel 6.leder till se

konstruktionen den centralbankendet gällerNär av gemensamma
tyska centralbanken,oftast den främsta referensen denär

framgångsrikBundesbank, ha kunnat föra anti-ensom anses
den internationella valutamarknadensinflationspolitik och bevara

förhållandeD-marken tack oberoende ställning itilltro till vare en
referenserfederala parlamentet och regeringen. Andratill både det

centralbankenden nederländska och den nyazeeländska seär t ex
kapitel 6.

Effektivitetsargument har flitigt bland förespråkare föranvänts
oberoende centralbanker, såväl det nationella planet påsommer
internationella länge centralbank uppfyllerdet ECB. Så deen

politiskt beslutade målen föreligger det enligt detta sätt att resonera
för politiskainget direkt behov de löpandeutövaattorganen en

kontroll. Ifall tillfredsställande resultat kan uppnås vistårett
emellertid inför problem det inte möjligt utkrävaärett attom
ansvar.

Riksbanken, ECB och den demokratiska kontrollen

Sedan mitten 1600-talet har Riksbanken haft for denansvaretav
svenska Enligt regeringsformenpenning- och valutapolitiken. är

riksdagen."Riksbanken underställd Regeringen har formellt inte har
direkt inflytande hur Riksbanken utför de uppgifternågot över som

åvilar den. politiska kontrollen Riksbanken garanteradDen ärav
riksdagen väljer sju riksbanksfullmäktiges åttaattgenom av

ledamöter. åttonde, riksbankschefen, väljs i sin de sjuDen tur av
riksdagsrepresentantema dessa behöver inte själva ledamötervara

riksdagen. Frågan ansvarsfrihet för riksbanksfullmäktigeav om
riksdagen kan skilja såväl hela fullmäktigeavgörs av som som

frånenskild ledamot uppdraget. Riksbanksfullmäktige kan inom sig
besluta avskeda riksbankschefen.attom

Riksbankens ställning har under de åren varit tillsenaste uppe
debatt. Grundfrågan har varit Riksbanken fåskaom en mer
självständig ställning. Riksbankens oberoende stärktes redan genom

Årårs riksbankslag.1988 1991 tillsattes sedan Riksbanksutred-
ningen den socialdemokratiska fickregeringen. Dennaav nya
direktiv den borgerliga regeringen redovisade1992 och sitt1993av

" Regeringsformen också12. Se underlagsrapporten Hermansson 1996.av
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enökadsjälvständighetdzförslag, i vilket förordades Riksdagen
attföreslogs behålla stifta lag den formellarätten rörsom

konstitutionella för Riksbankens verksamhet. dessaInomramen
skulle Riksbanken dock fullha självständighet besluta iattramar

penning- och valutapolitiska frågor. Bland de framlagda förslagen
fanns precisering och formalisering de grundlagsmässigaen av

förvillkoren riksdagen ska kunna bevilja riksbanks-vägraatt
fullmäktige ansvarsfrihet. diskuteradesSom i kapitel skulle dessa6
förändringar tjäna syftet stärka trovärdigheten för Riksbankensatt
oberoende kortsiktiga politiska hänsynstaganden och därmedav mer
också för den skulle föra konsekvent lâginflationspolitik. Ingetatt en

förslagen dockhar genomförts.ännuav
Även Sverige skulle komma utanförstå denatt monetäraom

unionen uppkommer krav förändring det nuvarande systemet.av
Som diskuterats i avsnitten 2.3 och har6.3 Sverige genom
Maastrichtfördraget förbundit sig redan deltagare i EMU-att som

andra öka självständigheten för Riksbanken.etappprocessens
Oaktat detta krav måste Sverige vi väljer utanförståäven attom-
den unionen trovärdighetsskäl sannolikt stärkamonetära av-
Riksbankens självständighet förhållandei till vad gäller i dagsom
se diskussionen i avsnitten 6.4 och 13.4.

svenskt deltagandeEtt i den unionen innebär detmonetära att
penningpolitiska beslutsfattandet flyttas till gemenskapsnivå. De av

medlemsstaterEUs beslutar sig för delta delegerar till ECBattsom
föra för dem penningpolitik. har givitsECBatt en gemensam en

kanske självständighet någon i dag existerandestörre centralbank.än
l iregelverket för detI europeiska centralbankssystemet fastslås t attex

medlemsstaternas regeringar och EUs institutioner inte får försöka
påverka ECB i de frågor banken givits i uppdrag för.attsom ansvara

får inteECB heller begära instruktioner från dessa eller andra
politiska organ.

Möjligheter till politisk kontroll ECBav

ovanståendeAv genomgång framgår Maastrichtfördragets regleratt
för hur fungeraECB ska preciserats på inte detsätt görett som
möjligt traditionellt parlamentariskt ansvarsutkrävande.utövaatt

innebärDetta emellertid inte därmedECB kommer stå fri frånatt att

Z Riksbanken och prisstabiliteten 1993.
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möjligheter sådanfinns flera tillpolitisk kontroll.varje form Detav
artikel 109b.Maastrichtfördragetenligt

till följd skyldighetkontrollmöjlighet uppstår ECBsEn attav
Europaparlamentet,verksamhet tillenjrlig sinrapport omavge

rådet. ordförandekommissionen och Europeiska ECBsEkofin-rådet,
Ekofin-rådet och Europaparla-denna förska lägga fram rapport

hållagrundvalsistnämnda kanDet rapportenmentet. av en
direktionsledamöter kanordförande och övrigadebatt.allmän ECBs

initiativ hörasEuropaparlamentet ellerpå begäran eget avav
möjlighet tillbehöriga kommittéer. EnEuropaparlamentets annan

ordförande och förEkofin-rådetskontroll ligger i representantatt en
ECB-rådetsdelta ikommissionen har rätt rösträttatt utan

får också lägga framEkoñn-rådets ordförandesammanträden.
inbjudsför behandling i ECB-rådet. ECBsförslag Dessutom

Ekofm-rådet detta behandlar ärenden berörordförande till när som
centralbankssystemet.och uppgifter för det europeiskamål

Maastrichtfördraget vissafinns således enligtDeti änom-
kontrollinom de givnabegränsade möjligheter utövaatt ramarna-

Framför alltcentralbankens verksamhet.den gemensammaav
Europaparlamentet denmöjligheterna till debatt i ECBöppen om av

förpenningpolitiken kan komma få betydelse väljarnasförda att stor
verksamheten och deras uppfattning demöjlighet till insyn i om

beslutens demokratiska legitimitet.politiska
Maastrichtfördraget specificerade möjligheter tilldessa iUtöver

informellaall säkerhet finnas kontak-kontroll kommer det med att
diskuteras ofta i vilkenmellan ochECB EU-organen. Inom EUter

oberoende tjänstemän faktiskt låterutsträckning kommissionenssom
i medlemsländerna.sig påverkas de nationella aktörerna Det ärav

mellan tjänstemän ochnaturligt information fortlöpande utväxlasatt
i högpolitiska beslutsfattare olika nivåer. EU-systemet opererar

i olika skeden beslutsprocessen.grad med underhandskontakter av
grad oberoende innebär emellertid den praxisECBs höga attav

genomslagbeskrivits kan få betydligt mindre på justantas ettsom
rimligt tänka sigdet penningpolitiska området. denDet är att att

i bankens arbete verkligenfaktiska politiska interventionen
Även medlemslandets perspektiv kan detdet enskildabegränsas. ur

gemenskapens intresse stödja möjlighetfinnas anledning i ECBsatt
starka nationella särintressen.sin självständighetvärnaatt gentemot

troligt centralbanksledningenemellertid knappastDet är att
sig från de signalerkan eller önskar helt avskärmakonsekvent att

instititutionema i de enskildaskickas från de politiskautsom
från får förmodligenmedlemsländerna såväl centralt EU. Mansom
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räkna med viss politisk lyhördhet hos centralbanksledningen.en
kan gälla särskilt i krissituationerDetta har anknytning tillantas som

penningpolitiken. kan därigenom talaMan möjlighet till slagsettom
infqrlnçlltansvarsutkrävande, vilar på antagandet central-attsom
banksledninigenväljer inte föra politik skaparatt veten som man .konflikter denmed politiska sfären.

ytterligare möjlighetEn viss kontroll ECButöva överatt är
regeringarnas utnämningspolitik det gäller centralbanks-närgenom

chefer, vilka ingår i ECB-rådet. SverigeI kan dock denna kontroll
endast ske indirekt via riksbanksfullmäktige. Dessutom utnämns
riksbankschefen för förhållandevis långa ämbetsperioder för när-
varande fem år. Denna kontrollmöjlighet får därför anses vara
relativt svag.

Om det inom de länder ingår i den unionen skullemonetärasom
uppstå betydande missnöje med ECBs föra penningpoli-ett sätt att
tiken, finns dessutom den formella möjligheten förändra ECBsatt

Istadga omförhandligavMaastrichtfördraget Öfördrags-Igenom en
står visserligen irreversibel, dvs den dele- itexten äratt processen att

gerade makten inte möjlig återta.Detta skulle likvärdigt;är att vara
mermed den politiska kontrollen överlåtits. väsentligtDettaatt är en

långtgående åtgärd delegera den. Formuleringenän uppenbartatt är
gitillkommen för stärka centralbanken i förhållande till såvälatt

nationella internationella aktörer inom det området.monetärasom
Formellt torde det dock stå de deltagande frittstaterna att

omförhandla fördraget.eller upplösa minister-Detgemensamt är
rådet beslutar ändringar i ECBs stadga. Europaparlamentetssom om
samtycke krävs dock, liksom godkännande i samtliga nationella

Ävenparlament. delegeratEU-statema beslutanderätt tillom
gemenskapen, bibehåller de alltså den avgörande kontrollen genom

de kan ändra eller ogiltigförklara fördraget. i allaDe lägenatt är
herrar"."fördragens

vad beskrivitsAtt det formella rättsläget råder det enighetärsom
det finns delade meningar den reella möjligheten tillom, men om

omforhandling. Statsvetaren Sverker Gustavsson hävdar dennaatt
möjlighet mycket begränsad. ställerär Han sig främst tveksam till

medlemsländerna eller EUs institutioner i realiteten har någonom
möjlighet återta makten penningpolitiken. Risken föratt över
allvarliga ekonomiska och politiska störningar både det nationella

3 Se Melin Schäder 1995.
Jfr Melin Schäder 1995. Se också kapitelt ex



1996:158SOUoch...demokratinunionen,262 Den monetära

verka avhållande påenligt honomskulleinternationella planetoch
makten.återtagandeförsök tillvarje av

fördragetomförhandlingtvekan äringenråderDet att avenom
förenad med risker. Enomständligtidsödande och ärsomprocessen

mellankonflikterleda tillomförhandling kanrisk är att en
inomâterverkningarnegativafåkan ävenmedlemsländerna som

omförhandling kan fåsamarbetsområden. Enandra är att enannan
politiskahelhetssyn EUsväljarnasnegativ inverkanmycketen

användas såvidadärför knappastkommerlegitimitet. Denna attväg
flertalet länder i denmissnöje blandbetydandeinte finnsdet ett

framtvingaland kan knappastenskiltunionen. Ettmonetära en
kanländer missnöjdadär flerakrissituationomförhandling. ärI en

dock intestadgaromförhandling ECBsuppfattningenligt vår aven
påverkan på ECBsha vissmöjlighet kanuteslutas. Denna antas en

politik.
enskilda landet hotför detpåtryckningsmedelsista ärEtt om

Maastrichtfördraget finns visser-unionen. Iutträde den monetäraur
tänka sigdet svårtför utträde,formella regleringaligen är attmen

kvarståovillig medlemskulle tvingamedlemsstaterövriga attatt en
uppkommer förpolitiska kostnaderunionen. Dei den monetära som

kan emellertidunionenvill lämna den väntasden monetärastat som
ställningstagande.i sittlandet i frågasärskiltbli höga, är ensamtom

medförknippade återgådekostnader kommerTill dessa är attsom
nationell valuta.till en

politisk kontrollförstärktMöjligheter till

konstruktionECBsleder fram till slutsatsenAnalysen ettatt urovan
brister, dåuppenbaraperspektiv hardemokratiskttraditionellt

begrän-den förda politikenförutkrävamöjligheterna äratt ansvar
beaktar existe-endastsärskilt tydligtblirsade. Problemet om man

politiskt ansvarsutkrävande.modeller förtraditionellarande
för i nationellautformademodellerEftersom dessa är att passa

dentillämpa påde dock svårademokratiska är attsystem
i internationella demokratisk kontroll måsteformer förnivån. Nya

utvecklas.därförf
anledning för Sverige underdet kan finnasVi attattmenar

diskussion hurinitieraregeringskonferenserkommande omen
ansvarsutkrävande ECB ska kunnakontroll ochtillmöjligheterna av

5 1996.Gustavsson
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stärkas. möjligEn förebild för förändring skulle kunnaen vara en
undantagsklausul det slag finns i Nederländerna ochtexav som som

att landetsinnebär regering har i allvarliga krislägenrätt att överta
för den nationella penningpolitiken.ansvaret På EU-nivå skulle en

sådan klausul kunna innebära Ekofm-rådet under vissaatt extrema .
omständigheter får ingripa i ECBsrätt verksamhet.att

En möjlighet i utsträckning tillgodose kravenatt större påannan
kontroll och ansvarsutkrävande utforma kontrakt mellanatt ettvore
Ekofm-rådet och ECBs ordförande uppnå visst inflations-att ettom
mål det slag finns i Nya Zeeland. Om centralbankschefenav som
inte förmår uppfylla målet skulle vederbörande kunna avsättas.
Detta bör i fallså gälla vid allvarliga avvikelser från målet, både
uppåt och nedåt.

En tredje mindre långtgående förändring införaattvore en- -
bestämelse i stadgan för ECB dess direktion skyldighet attsom ger
delta i utfrågningar ocksåöppna i de nationella parlamenten. Att på
detta tvingas redovisasätt skälen för sin politik också nationell
nivå skulle innebära ECB-ledningen för bredareatt debatt.utsätts en

kanDetta ytterligare kontrollmekanism. Genom sådanases som en
utfrågningar ökaröppna vidare sannolikheten för den politiskaatt

debatten motiven för den förda penningpolitikenom gemensamma
når till bredare allmänhet. Detta harut värde i sig. dags-Istortetten
läget råder det brister det gäller förankringenstora när deav

europeiska frågorna i den nationella politiska debatt-gemensamma
penni-ngpolitiskaDet området kan mycket väl visa sigen. utgöra

underlag för breddad europadebatt.en
fjärdeEtt alternativ för komma till med de demokratiskaatt rätta

bristerna i den föreslagna ordningen för den unionenmonetära vore
övergång till federalt Europaparlamentetett kundesystem.en ges en

aktiv roll och centralbankens ledning och fattat beslututsemer ex
reglerna för centralbanken. Därigenom skulle frågan denom om

parlamentariska kontrollen också formellt kunna lösas.
tillAtt övergå federalt skulle emellertidett innebärasystem en

väsentlig förändring i förhållande till det mellanstatliga avtal isom
dag föreligger. Under den pågående regeringskonferensen harnu
framlagts rad förslag syftar till åstadkomma förbättradatten som
insyn förstärktoch roll för det direktvalda Europaparlamentet ien
den politiska beslutsprocessen inom EU. För närvarande verkar det
dock inte finnas tillräckligt stöd bland medlemsstaterna för att
utveckla tillEU federalt flestaDe demett stöder liksomsystem. av
Sverige samarbetet fortsättningsvisatt även i huvudsak ska bygga på
principen mellanstatlighet. innebärDetta måsteattom man accep-
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kontrollparlamentarisk EU-direktfinnasdet inte kanatttera aven
nationalstaten.utanförpolitiken

framträdandedenSammanfattningsvis kan konstateras mestatt
unionen och stådelta i denmellanskillnaden monetära attatt

falleti detriksdagenvidkommandesvensktutanför för är att senare
reellaRiksbanken. Denformella kontrollendenbehåller över

Riksbankeni ljusetska dockkontrollinnebörden denna attses avav
penningpolitiskasjälvständighet i detbetydandepraktiken hari en

eftersom Sverigeförstärkasvidarebeslutsfattandet. måsteDenna
Riksbankenförbundit sigMaastrichtfördragetenligt att enge

åtagandedettatvå.redan under Förutomoberoende ställning etapp
starka ekono-ochi avsnitten 6.4 13.4diskuterasfinns också som

självständighet måsteRiksbankensskäl talar förmiska attsom
unionen: riskenutanför densituation då stårstärkas i monetäraen

låginflationspolitikentrovärdighetsproblem förär stor attannars
demokratiperspektivpenningpolitiken.försvåra Urallvarligt ska ett

vidsituation uppstårjämföra denalltså inte frågadetär att somom
med den nuvarandeunionendeltagande i densvenskt monetäraett

läge därJämförelsescenariot bör i ställetsituationen. ett nyttvara
roll.självständigRiksbanken givits en mer

scenariema måste det ocksåde tvåjämförelse mellanVid en
för detkontroll inomformer för politiskdet finnsbeaktas att ramen

deeuropeiska centralbankssystemet,föreslagna även ärom svagare
förbättrad demokratiskförönskvärt.kan Nya vägarän varasom

sigansvarsutkrävande kan dessutomochinsyn öppna genom
viSverige bör,medlemsländerna.initiativ från argumenteratsom

efterregeringskonferenser inom EUkommandeför, under sträva att
ansvarsutkrävande.kontroll ochtill demokratiskmöjligheternaöka

opinionsbildningenpolitiskaoch den10.2 EMU

svenskt deltagande ieffekternatidigare analyserflestaDe ettavav
det samhälls-huvudsakligen inriktats påunionen harden monetära
utfallet inomdet förväntadeområdet. Granskningenekonomiska av
betänkande.dominerar dettaför Sveriges deldetta område även

aspekt,till central politiskdock inte hänsynanalyserDessa tar en
beslutsfat-förtroende för samhälletshur medborgarnasnämligen

beslutens legitimitetderas uppfattninginstitutioner ochtande om
påverkas.

5 1996.HennanssonSe underlagsrapporten av
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Under 1900-talet har ansträngningar gjorts för utvecklastora att
det demokratiska i Sverige. I SNS demokratirådssystemet rapport
från konstateras1995 dock den nuvarande utvecklingen ingeratt
anledning till finnsDet tendens till medborgarna blir alltattoro. en
mindre engagerade i den demokratiska De uppträderprocessen. mer

Ävenåskådare deltagare. väljarnasän i natio-representantersom
nella och lokala beslutsförsamlingar tycks successivt ha förlorat
inflytande den politiskaöver processen.

Den redovisade uppfattningen tillståndet i den svenskaovan om
demokratin ingalunda unik. Såväl i Sverigeär på EU-nivåsom
bygger det politiska på väljarna uppfattar aktörerna isystemet att

representativa och deras beslut legitima.systemet Undersom som
år har i den ekonomiska krisens spår väljarna visat ökadsenare

tveksamhet till representativiteten hos myndigheterna, de etablerade
politiska partierna och de traditionella intresseorganisationema. Den
starka kopplingen mellan politiska partier och intresseorganisationer
har i ökad utsträckning också kommit ifrågasättas i takt medatt att
enskilda sakfrågor fått ökad betydelse i den politiska debatten och

Ökadför väljarnas partival. politikennisstro och minskad parti-
identifikation har under de årtiondena försvagat partiernassenaste
ställning.

sambandI med varje betydande förändring det politiskaav
uppstår situation där partier, väljaresystemet och organiseradeen

intressen, riktigt eller oriktigt, upplever sig vinnare ellersom
förlorare. frågaI den aktuella där alternativen svåraären attsom
konkretisera ökar osäkerheten bland väljarna och därmed utrymmet
för de politiska aktörernas kampanjverksamhet. Detta kan i sin tur

själva grundfrågangöra svåröverskådlig för väljama. EMU-mer
frågan kan med sin starka politiska symbolladdning ökad över--
statlighet eller och den osäkerhet råder de samhällseko-som om-
nomiska konsekvenserna dendelta eller inte delta iatt monetäraav
unionen skärpa de politiska motsättningarna både inom och mellan
politiska partier och intressegrupper.

Inför beslut rörande Sveriges deltagandeett i den monetära
unionen kommer alla berörda politiska aktörer för kravutsättasatt
på ställning och på kunna motiveraatt ta sitt ställningstagande.att

mycket kommerI deras situation likna den rådde införatt som
folkomröstningen svenskt EU-medlemskap hösten 1994.om
Opinionsbildningsprocessen förmågan stimulera till bredatt en-

debattoch genomlysande inför avgörande fråganett av om-

1996.7 Se Gilljam Holmberg 1993 och Petersent ex



1996:158SOUdemokratin och...266 unionen,Den monetära

avgörandekan bliunionenmedlemskap i denSveriges monetära av
beslutetpolitiskauppfatta detväljarna kommerförbetydelse attom

ocksåLegitimitetenbindande.därmedoch ärlegitimt avsom
itrovärdighetpolitiskaför Sverigesbetydelseutomordentligt ettstor

perspektiv.internationellt
partiernas,politiska aktörernasdeEMU-frågan är orga-ur -

mycketperspektivkampanjoch speciellanisationemas gruppers -
gällerproblem detmedförakomplicerad och kommer närstoraatt

väsentligt skäl till dettapresentation. Ettoch översiktlig ärsaklig att
det råderexperimentkaraktär ochprojektetdelar attärstora avav

deneffektervilkauppfattningarvarierandemycket somom
ocksåinnebärupphov till.kommer Dettaunionen attmonetära att ge

iväljarnaskrav påställas högakommerdet tatt exengagemang,
de ska uppnåforinformationsinhämtande,form att enav

ställningstagande.grund för sitttillfredsställande

Opinionsläget

och försommaren 1996under vårenopinionsundersökningarDe som
majoritetvisarSverige Gallupinstitutetgenomförts i att avenav

Sverige skatillnegativadrygt 50 procent ersättaväljarna är att
välj-fjärdedelOmkringmed denkronan avengemensamma euron.

förhållande-har varitåtgärd. Resultatentill sådanpositivaär enarna
perioden. SOM-institutet vidaktuellaunder denvis stabila

från höstenundersökningsresultatredovisaruniversitetGöteborgs
denövergång tilldär drygt 501995 attprocent enanser

endastförslag, medan 15dåligtvalutan är etteurogemensamma
förslag. tyder vidresultatDessadet braär ettattprocent enanser

relativt tydligtåstadkommitEMU-frågananblick påförsta att en
granskning visar det sigSverige. Vidopinionsbild i närmareen

oftai vissa fall 50emellertid väljarna över procentatt avger--
tillfrågade visarnäraliggande frågor.sakligt Demotstridiga påsvar

i sin hängainformerade. kandåligt Dettaockså tecken på turatt vara
sig i de aktuellaför väljarnamed det svårt sättaär attattsamman

förhållandevissvårighetsgrad. Dengrund deras högafrågorna på av
tillfrågade inteoch deandel- mellan 25höga 75 procent somav-

frågor tyder ocksådennaeller sig kunnavill typ avsvaraanser

Industri 1996.Dagens
9 Hinnfors 1996.
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opinionsläget svårtolkat och kan bli mycket instabilt underäratt en
opinionsbildningskampanj.2°intensifierad

Under sådan kampanj kommer uppgifter läget i andra EU-en om
länder med sannolikhet användas för påverkastörsta deatt att
svenska väljarna. I underlagsrapport till denna utredning redo-en
visar den tyske opinionsforskaren SchmittHermann resultat från
analyser opinionsläget EMU-frågan.i EU-ländema rörande Hanav
konstaterar det i samtliga "gamla EU-länder" med undantagatta -
för Danmark, Storbritannien och Tyskland finns betydande stödett-
för den unionen. de tillkomnaI ländernamonetära Finland,senast -

ÖsterrikeSverige och visar opinionsundersökningama en-
förövervikt motståndarna till den unionen. Under höstenmonetära

har1996 resultaten från flera de Opinionsanalyserav som genom-
förts i kommissionens regi blivit föremål för skarp kritik eftersom
resultaten tycks ha tolkats i för den unionen alltförmonetäraen
positiv riktning. Tolkningen opinionsläget i övriga EU-länder ärav
liksom i Sverige problematisk beroende på väljarnas kunskaps-att
nivå i frågan förhållandevis låg. Kraftigaär förändringar i
opinionsbilden kan därför inte uteslutas frågan till föremålgörsom
för intensiv debatt.en mer

förutsättningEn för opinionsläget i andra EU-länder ska haatt
någon betydande effekt på opinionsläget i Sverige ärmer att
debatten intensifieras i nyckelländer Tyskland, Frankrike,som
Storbritannien, Danmark och Finland, den inte enbart förssamt att

nationellt perspektiv också europeiskt.ett utan ettur ur

Frågan folkomröstningom

Frågan den unionen aktualiserar klassisktmonetära dilemma,ettom
nämligen hur på bästa förankrat och skapar legitimitet försättman
politiska beslut. Ett vinna sådan legitimitetsätt tillfälleatt är att ge
till bred och grundläggande debatt. möjligEn metod under-atten
stödja legitimeringsprocess skulle också kunna ordnaen attvara en
folkomröstning.

Genom rad studier har opinionsforskare analyserat väljarnasen
uppfattning vilken roll folkomröstningar bör spela i demo-om en
krati. Resultaten från nordiska undersökningar visar majoritetatt en

2°Jfr analysen utvecklingen inför folkomröstningen i EU-frâgan hösten 1994 iav
Gilljam 1996.m
2 Schmitt 1996.
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folkomröstningar.användningrestriktivönskarväljarna avenav
fattauppgiftriksdagenshand atti förstadet ärMånga attanser

majoritetdockbörsamhällsfrågor. Det attviktiga noterasbeslut i en
anordnadetansågsvenskarna rätt atttillfrågadede att envarav

förBlandmedlemskap i EU. argumentenfolkomröstning om
effektmobiliserandede harkanfolkomröstningar nämnas att en
andelstörresamhällsdebattenochväljarna avatt engagerar en

långsiktigadenförbetydelseharFrågorbefolkningen. storsom
lämpligaspecielltsamhälletsvenskadetutvecklingen varaansesav

beslut isärskiltgällerfolkomröstning. Dettai omatt ta enupp
ikunnatdessförinnanden tasfattasmåstefrågan att enutan upp

valrörelse.
problemskapaocksådock attkan tFolkomröstningar genomex

representativ demo-ibeslutsprocessennormaladen"störa" ensom
fråganbehandlingefterriksdagendetkrati innebär äratt avsom

oftadessutomFolkomröstningarbeslutet.avgörandedetfattar anses
väljareochpartiertvingaeffektpolariserandestarkt attha genomen

proñleradestarktundantagsfalleller itvåvälja treettatt av --
dendeltagande i monetäraaltemativ. folkomröstningEn om
förhandlings-regeringenssvenskaminska denocksåskulleunionen

EU-nivå.påutrymme
för bådeproblemmedförakankomplexitetEMU-frågans väntas

ochpartiernauppenbarRiskenväljarna.ochpartierna är att even-
väljertaktisktsådant lägeikampanjorganisationer atttuella ett

därmedochväljarnatillbudskapförenklademycketsiganvända av
otillfredsställandesakligtsker påvalettillmedverkar ettatt

efterhandsreaktionernegativatillledakan i sinunderlag. Detta tur
väljama.bland

nationellahur denföreskriver inte någotMaastrichtfördraget om
skaunionentill denanslutningrörande monetärabeslutsprocessen

uppfyller konver-alla länderförutsättsfördragetEnligttill. som
NederländernaSverige harsig.ansluta Förutom ävengenskriteriema

n 1996.ListhaugGilljam, Pesonen
under 1980- ochopinionsundersökningar23 från SOM-institutetsdataAnalyser av

svåraEU-frågoruppleverväljarnatredjedelaromkring tvåvisar90-talet somatt av
Lindahl, 1991,oinformerade. Sesigandel väljarnalikaoch storatt anseraven

folkomröstningentilli anslutninggenomfördaundersökningarfrån1996. Data om
iväljarnatredjedelartvå1994 visar attEU-medlemskap hösten att manmenarav

Resultatetfolkomröstningar.anordnande ärrestriktiv vidframtiden ska avvara
stöd förstarkarenågotpartiertill samtligasympatisörerbland även ettlikartat om

blandblandåterfinnsmetoder ändirektdemokratiska vänster-utnyttjande av
Gilljam 1996.högersympatisörer. Se
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fatta detlåta sina parlamentTyskland förbehållit sigoch rätten att
huvudaltemativetmedlemskap. naturligaavgörande beslutet Detom

representativa demokratinsbeslutet i enlighet med denblir därför att
grundprincip fattas riksdagen.av

för Sverige inträde i dennyckelfrågaEn monetäraär ettom
grundlagen inte behöverkräver grundlagsändring. Omunionen en

riksdagen fatta beslut Sverige ska deltaändras, kan majoritet i omen
ändring iställa utanför den unionen. Omi eller sig monetära en

vid tillfällen medgrundlagen krävs, innebär detta riksdagen tvåatt
Mellan beslutstillfäl-enkel majoritet ska fatta likalydande beslut.

Efter det första beslutet måsteska det hållas val till riksdagen.lena
kräver det, anordnationdel ledamöternariksdagen, enom en av

folkomröstning.det ska hållas beslutande Omvotering attom en
förslag hållstredjedel riksdagsledamöterna stöder dettaminst en av

förslag grundlagsändringfolkomröstningen på valdagen. Ett om
inte riksdagens konstitutionsutskott medgivit undantag,måste, om

valdagen.fram för riksdagen tio månader före detläggas Isenast
decemberfallet förslaget föreligga i börjanaktuella måste senast av

eftersom riksdagsval ska hållas i spetember 1998. Läggs1997 nästa
fram frågan inte förrän efter detförslaget kan avgörassenare

ordinarie riksdagsvalet år 2002.
flerrådgivande folkomröstning kommer till ståndEn änom

sådant förslag.hälften riksdagens ledamöter stödjer Omettav en
genomförs det- till skillnad från i fallet med beslutandesådan är

ska fatta avgörande beslutet.folkomröstning riksdagen detsom-
kan inte formellt bindas till följa utfallet iRiksdagen att en
folkomröstning. Folkomröstningen höstenrådgivande 1994 om

medlemskap byggde dock löfte från de politiska partiernai EU ett
skulle följa slutresultatet.riksdagsledamöternaattom

bakgrund vitalisera demokratin i SverigebehovetMot attav av
väljarna i den politiska det uppenbartoch är attengagera processen

politiska problem vilken beslutsordningdet kan uppstå oavsett man
väljer. gäller inte minst den politiska debatten i fråganDetta om

framkommaskulle intensifieras och tydliga åsiktsskillnader mellan
riksdagens majoritet och majoritet bland väljarna. Enen

felfolkomröstning enligt riksdagsmajoritetens meningsom ger
och liksom EU-omröstningen hösten uppfattasresultat 1994,som,

bindande för riksdagen, kommer innebära svår påfrest-att ensom
det gällerning på svenska politiska Detsamma ettsystemet. ur

felaktigtväljarrnajoritetens perspektiv riksdagsbeslut.

2 Regeringsformen 1:3 respektive 8:15.



1996:158SOUdemokratin och...Den unionen,monetära

kommenteraanledningutredning funniti dennaVi har inte att
folkomröstningbeslutandeanordnandeförutsättningarna för enav

folkomröstning. Förrådgivandeendast fråganutan tar enom enupp
fåeffekt den kan påmobiliserandehand dentalar i förstasådan
bidraoch detta kanskaffa sig kunskaperväljarnas intresse attattav

legitimitet.EMU-frågan fårtill beslutet i störreatt
medlemskap i densvensktSamtidigt frågan monetäraär om

parlamentarisknaturligt ikomplex.unionen mycket Det är en
karaktär. hurbeslut denna Oavsettriksdagen fattardemokrati att av

tid för bred ochordentligt medslutligen krävsfrågan avgörs en
möjligheterfår tillräckligamedborgarnaallsidig debatt, så attatt
väljarkåren kanförankring isakfrågoma. sådansig i Utansätta en

försvagas.i väljarnasför de politiska beslutenlegitimiteten ögon
beslut dengenomslagskraft förfå särskiltkanDetta rörstor som

europeiska unionen.

ochSveriges omvärldsrelationer10.3 EMU -
inflytandeutrikespolitiska

decennier tillbaka karakteriserasSverige kan sedan ett som enpar
innebär vi blivitintemationaliserad småstatsdemokrati. Det att mer

för vad kanområden. Gränsenomvärldsberoende på många som
svenska nationella"otillbörlig inblandning ibetecknas ange-som

den utrikespoli-oklar, samtidigtlägenheter" har blivit alltmer som
klassiska suveränitetsdok-villkor förändrats.tiska maktens Den
inrikespolitiskt beslutsfat-självständigtdisktinktion mellantrinens

diffus.samarbetsåtaganden har blivitinternationellatande och mer
innebar dettablev medlem iSverige den januari 1995 EUDå 1

för politiskakonsekvenser detrad formella och praktiskaen
politisk beslutsnivåytterligareFormellt tillkomsystemet. en -

kanvilken de svenska aktörerna Igemenskapsnivån på nu agera.-
upplevt långtgåendehade dock Sverige sedan längepraktiken en

förpolitiska livet. Vid tidpunkteninternationalisering det EU-av
politikområden där internationellainträdet farms det knappast några

aktualiserades. myndigheter,regelmässigt Svenskaaspekter inte

25Kaiser 1971.
26 riksdagsarbetet har successivtIntemationaliseringens genomslag i det svenska

Jemeck 1990, 1996.ökat sedanbörjan 1970-talet. Seav
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intresseorganisationer hade under relativtpartier och de flesta större
EG/EU-nivån.och olika aktiva Därigenomlång tid varitsätt

skaffat sig insyn i de forhandlingsnätverk i mångahade de som
avseenden utövade betydande inflytande den svenskaett
samhällsutvecklingen föreredan det svenska medlemskapet. Dessa
nätverk ingår viktig beståndsdel i det politiska systemsom en som

förligger till grund EU.
Graden omvärldsberoende skiljer sig dock kraftigt mellanav

olika samhällsområden. På flera sådana finns fortfarande stora
utformamöjligheter politiken hand direkta hänsynatt utanegen

till vad andra länder Arbetsmarknad, utbildning, sjukvård ochgör.
familjefrågor exempel på sådana områden, svenskaär även om
beslutsfattare på olika intryck andra länders lösningar.sätt tar av

andra politikområden, där Sverige har undertecknatInom t ex
förpliktigande konventioner, inrikespolitiskaden självständig-var
heten begränsad föreredan EU-inträdet. områdeEtt sådant ärmer
miljöfrågoma. Inträdet i harEU dock ytterligare ökat omvärlds-
beroendet. gäller inte minst sådana politikområdenDet som
jordbruket och konkurrensfrågoma där det finns omfattandeen

EU-nivå.reglering flertaletI handelspolitiska frågor måste
Sverige också inom for politik.EUsnu agera ramen gemensamma

gäller vissi mån den nuvarandeDetsamma utrikes-gemensamma
säkerhetspolitiken.och
princip finns det två olikaI på hur intemationaliseringensynsätt

hanteras. Enligtska det bör de nationella instansemas inflytandeena
beslutsprocessen stärkas. Förespråkarna för dettaöver synsätt menar

endastdet återupprättad suveränitet för de nationellaäratt genom
Sveriges nationella intressen kan tillvaratas ettorganen som

tillfredsställande andraDet utgår från Sverigesätt. synsättet att
endast i samverkan med andra kan mobilisera sådanEU-stater en
internationell politisk och ekonomisk tyngd de ekonomisk-att
politiska besluten i vid mening uppfattas auktoritativa ochsom

Sverige.därvid legitima både inom och utom

27Beträffande statstörvaltningens internationalisering, Kawonen Sundeliusse
1990, Ds 1993:44 och Statskontoret 1996:7. För analys intresseorganisatio-en av

och de politiska partiernas förbindelser, Karlsson 1996 ochexternanernas se
emeck 1996.J

2 VedungSe Kletbom 1997.t ex
29Se Jemeck 1994, Melin Schöder1995 och Woolcock Hodges 1996.t ex
3° HerolfSe Lindahl 1996a, Ekengren 1996 och Tonra 1997.
Se Socialdemokraterna och EMU 1996.t ex
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Maktpolitiska motiv för begränsning denav egna
handlingsfriheten

hundrataletSverige har under efterkrigstiden valt verka inomatt
Europarådet, ochinternationella organisationer, OECDFN,varav nu

centrala. drag förnågra de Ett detEU är gemensamtsenast mestav
svenska internationella viljanärengagemanget att acceptera en
delegering politisk makt i form mellanstatliga avtal ochav av
internationella konventioner.

konfronteras med integrationsdilemma iStaterna ett extremasom
fall kan innebära avvägning mellan bli marginaliserade vidatt etten
utanförskap och bli så indragna i samarbetsprocessen dentättatt att

handlingsförmågansjälvständiga delvis spel. fall kanIsätts värstaur
land förlora nationell handlingsförrnåga vinna någotett utan att

gengäld.inflytande i mindredess och vanlig-Inämnvärt extrema
fonn innebär dilemmat visst mått inflytande erhålls iatt ettare av

utbyte länderna underkastar sig handlings-mot att gemensamma
normer.

Motiven för frivilligt inskränkning detatt acceptera en av egna
handlingsutrymmet i maktpolitiska.grunden villkor förEttär att
kunna påverka andra i önskvärd riktning själv villigär äratt attman

förgå till i den centrala frågor. Argumentationenmötesmotparten
bygger föreställningen lands förmåga sinvärnaatt ett att om
grundläggande autonomi "defensiv makt" bäst skyddas om man
med framgång kan påverka sin omgivning i önskvärd riktning

makt"."0ffensiv
Innebörden denna k suveränitetskalkyl landsär att ettav s

politiska inflytande den internationella nonnbildningsprocessenöver
bäst tillgodoses långsiktigt och väldefmierat interna-ettgenom
tionellt samarbetsåtagande baseras ömsesidighetpå ochsom

kompromisser.politiska Utifrån sådan analys det primäraären
handlingsaltemativet för den intemationaliserade småstatsdemo-
kratin inte ensidigt söka återerövra de nationella instansemasatt

återgåinflytande politiken och därmed till nationella beslut.över I
stället bör strategin aktivt medverka i mellanstatliga ochattvara
överstatliga beslutsmiljöer med reella möjligheter till inflytande

besluten.deöver gemensamma

32Se Jemeck 1996 och Förslag till riksdagen 1995/96:RRl2.
33Kelstrup 1993, Petersen1995 och Miles Redmond 1996.
3 För diskussion begreppenoffensiv och defensiv 1993.makt, Mouritzenen av se
35Se Stenelo 1991 och SOU 1994:12.
36Jfr Sundelius 1995 och Miles Redmond 1996.
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betraktanaturligtutrikespolitik har det varitsvenskI ettatt
politisk församarbeteomfattande internationellt en resurssom

små ibelastning. AnledningeninteSverige, är att statersom en
internationellt regelverk,väl fungerandesärskild grad ettgynnas av

förförutsägbarhet och stabilitet, delspolitikensför det ökardels att
rivalitet.och inbördesskyddar stonnakters godtyckedet motatt

såledesvalutaunion måsteSveriges deltagande i EUsFrågan om
villkor.intemationaliserade politiska maktens Förtill denrelateras

förfå viktiga konsekvenserdel kan ställningstagandetsvensk
inflytande inom första hand den begrän-möjligheterna nå iatt mer

utanför organisationen.EU-sfáren också ländersade gentemotmen
sitt medlemskap iSveriges regering och riksdag vill använda EU

jordbrukspolitiken, fördjupakonstruktivt. vill reformeraMan t ex
utvidga medlems-miljöpolitiken, förenkla beslutssreglema och

europeiskaSveriges fortsatta deltagande i denkretsen. Om
resultat det rimligtintegrationsprocessen ska leda till önskvärda är

hållning.Sverige k proaktiv Med det viintaratt en s avser en
identifiera problem ochoffensiv orientering syftar till tidigtattsom

för därigenom kunna föregripa öch tidigt påverkalösningar att
händelseförlopp. proaktiv uppvisar hög aktivitets-politiska En stat

nivå och baserar sitt agerande långsiktighet. har högDen
handlingsberedskap, driver frågor söker allianspartners. rollenoch I

proaktiv kan det också finnas tydliga element ledar-stat avsom
skapsambitioner; efter skapa inflytanderelationer isträvar att enman

detoch bevaka intresse bredareär än snävaatt ett som egen-grupp
Idémakt och problemlösningsfönnåga centrala instru-intresset. är

ment.
medlemskap i unionen erbjuder enligtden vårEtt monetära

utrikespolitikmening bättre möjligheter bedriva proaktiv änatt en
förutanförskap. vi i detalj analyserar konsekvensernaInnanett mer

beröraSveriges utrikespolitiska makt det angeläget närmareär att ett
politiskcentralt element i integrationslogik, nämligen kravet påEUs

för andra centralatrovärdighet. Trovärdigheten grunden tvåär
samförståndelement, och kompromiss.

politiskt förtroende det framgångsrikt utnyttja deUtan svårtär att
möjligheter till politisk opinionsbildning, koalitionsbyggande och
ledarskap finns inom Vi från trovärdig-EU-systemet. utgår attsom

37 Se Sjöstedt 1977, Sundelius 1983, Keohane 1984, Stenelo 1991,t ex
Hurrell 1995 SNUoch 1995.
3 underlagsrapporten Gidlund Jemeck 1996 för diskussion dettaSe av en av
begrepp.
39 idémakt diskuteras Stenelo 1990 och Jemeck 1996.Begreppet av
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hetskravet framgent kommer ha viktiga funktion föratt samma
arbetet i den unionens institutioner i det övrigamonetära EU.som

bedömningVår den unionen beslutsmiljöär monetäraatt som
kommer ha väsentlig betydelse för Sverige oaktat vilken hållningatt
vi intar till EMU projekt.som

EU förhandlingsmiljö vikten politisk trovärdighetsom av-

olikheterTrots i politisk kultur mellan medlemsländerEUsstora har
dessa valt samarbeta. På vissa områden, det gäller denatt närt ex
inre marknaden, har samarbetet fått Överstatlig karaktär, dvsen
beslut i angelägenheter kan fattas enligt majoritets-gemensamma
principen.

Som vi konstaterade i kapitel 9 EU utmärkt exempelär påett en
förhandlingsmiljö präglad ömsesidiga beroenden och erkän-av
nanden formella relationer. likhetän I med klassisk demo-snarare
kratiteori votering sistaöppen samförstånds-utväg närses som en

Ävenlösningar möjliga.inte är länder i kraftstörre sinom av
allmänpolitiska betydelse och auktoritet inflytande,utövar ett stort

huvudprincipen iär EU enskilda inte genomgående skaatt stater
tillåtas dominera beslutsprocessen.

Det beslutsfattandets fixering vid brettgemensamma sam-
förstånd innebär utpräglade vinnare eller förlorare sällanatt kan
identifieras. Länder går oña varandra till särskilt det finnsmötes, om
risk för integrationsprocessen blockeras enskildaatt att statersav
intressen inte tillgodoses. Europeiska rådets beslut i Edinburgh i
december 1992 de danska förbehållen till Maastricht-att acceptera
fördraget tydligt uttryck för detta,är liksom den fördragsfästaett

för Storbritannienrätten stå utanför den unionen ochatt monetära
det protokollet.sociala

Den politiska kompromissen nyckelinstrumentet förär att
begränsa och bilägga konflikter inom EU-systemet. Den utgör en
balanspunkt mellan kraven handling och fortsatt samarbeteett
mellan Kompromissförfarandet har skapatparterna. fruktbaren
grogrund för gradvis europeisering de nationella ståndpunkt-en av

inom EU. Kompromisslösningen uppfattas därigenomema som
...en kodifiering intresseett gemensamtav

° Jfr Ross 1963. Se Tonra 1997.även
4 Jfr Petersen1993.
42Stcnelo 1991.
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itill ovanlighetema EU.kompromisser hörrivaAtt upp
ökat i takt medöverenskommelser harSvårighetema nå attatt

ökat. iGenomgripande omförhandlingardeltagareantalet av syn-
institutionell karaktäröverenskommelsernerhet större tav ex

från politiskt väl förankradeundviks. Problemet göra reträtteratt
obenägenhet.bidrar till dennapositioner

beslut kan däremotgradvis justeringEn större gemensammaav
regeringsförhandlingama. försökeråterkommande Manske vid de

tillägg amendments tillsärintressen enskildatillgodose genom
dag-för-dagförhandlingar dessa justeringarkavtalstextema. I görss

kommissionen,kontinuerligt. enskilda länder, liksomEUInom tar
därmed bredainitiativ för medla och uppnåmedvetna att

frågor där intressen står varandra.överenskommelser i de emot
Även motsättningarna kan mycket hårda under enom vara

förhandling, förväntas medlemsländerna visa lojalitetpågående mot
Förhandlingssystemetslutligt framförhandlade kompromissen.den

långsiktigt förtroende och respekt förinom bygger i hög gradEU
förhandlingssperspektivet betyderingångna avtal. Det långa att

tjänster och gentjänster kan balansera varandra tiden. Gradenöver
ömsesidigt förtroende blir avgörande för detta kan ske utanav om

ställs krav på exakta och omedelbara motprestationer.det Iatt - -
för sådan bedömning frågan medlemsstaternasstårcentrum en om

politiska trovärdighet. trovärdighet baseras dessEn stats a
förhandlingskapacitetsakkompetens, ekonomiska styrka, och

erfarenhet. samförståndssystem blir dock i längdenEUI ett som
framför allt viljan efterleva överenskomna regler och åta sigatt att

helt avgörande. uppfattasStaterett gemensamt ansvar som vara
vanryktef"fripassagerare" hamnar lätt i Inflytande, plikt och ansvar

oskiljaktiga fenomenblir i samarbetssystem detett avancerat som
representerar.EU

Även förhandlingssystem disponerat för tolerans,EU ärom som
därför medlemsstatsförsvagas möjligheter få gehör för sinaatten

initiativpolitiska vederbörande uppfattas motvillig ellerom som en
konsekvent obstruerande samarbetspartner. i förväntasStaterna EU

bära sina kostnaderinte bara för det projektet utangemensamma
främjaockså allmänt den europeiska integrationsprocessen. Denna

uppfattning särskilt starkt förankrad hos de ursprungligaär sex
medlemsländerna. Medlemmar väljer på blocke-t att satsasom ex

3 Wallace 1996.
1995, Hurrell ChayesSe Petersen 1995 och Chayes 1995.

5 SNU 1995 förs parallelltI ett resonemang.
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rande minoritetskoalitioner eller i grunden ifrågasätter detsom
regelverket "acquis communautaire" löper bety-gemensamma en

dande risk förlora politiskt förtroende.att
lands rykteAtt påverkar förmågan varaktigtett utövaatt ett

inflytande, särskilt dagordningen och den långsiktiga politiskaöver
inriktningen, har länder Danmark och Storbritannien fåttsom
erfara. Båda har också från början gått med i det europeiska
samarbetet primärt på grund de förväntade ekonomiska vinsterna,av
inte för fördjupa integrationsprocessen."och förstärka Bådaatt
länderna har också betraktats motvilliga européer.som

Danmark utnyttjade under sina första femton medlemskapsår
systematiskt i de frågor ogillade. Landet beskrevsvetorätten man

dragging"."foot vanlig uppfattningDet Danmarksär attsom en
rykte obstruerande motverkade landets möjligheterpart attsom en
få gehör för sina ståndpunkter vid förhandlingsborden. Beslutet om
den inre marknaden och övergången till majoritetsbeslut i frågor

rörde denna i samband med fördragsrevisionen i mittensom av
1980-talet- den k Enhetsakten ledde till omprövning dens en av-
danska politiken. skeddeDet tillövergång offensiv ochen en mer
integrationsvänlig dansk strategi flerapå områden, i frågaa om
miljöpolitiken frågoma.och de sociala Så länge de danska
förbehållen i Maastrichtfördraget behåller sin aktualitet råder det
emellertid i övriga tvivelEU Danmarks verkliga förmåga ochom
vilja främja den europeiska integrationen.att

Störst trovärdighetsproblem Storbritannien ha. Denanses
brittiske Stephen George skriver: "Under sina förstastatsvetaren
tjugo år medlemskap i den europeiska gemenskapen EG,av
förvärvade Storbritannien icke avundsvärt rykteett attom vara en

partner".5°besvärlig Den brittiska hållningen i harEU i högre grad
burit prägel konfrontationspolitik samförståndspolitik.änav av

harDetta varit särskilt tydligt i samband med kontroversema om
galna kosjukan under 1996, också i andra konflikter, tmen ex
rörande EUs budget och miljöpolitiken. självaI harverket Stor-
britanniens rykte "besvärlig partner" grundlagts ettsom genom
flertal politiska kontroverser under åren, där just konfrontation

Även Grekland kan landnämnas rykte inom EU blandat. Särskiltett ärsom vars
dess agerande i Makedonienfrågan i eñertöljden Jugoslaviens sönderfall harav
skapat kontroverser. Se Wallace Wallace l 995 och Tonra 1997.t ex
" Miles Redmond 1996.

Jfr Petersen1996.
49Petersen1995, 1996.
5°George 1993.
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de övrigaeftergifter frånframtvingametod för attanvänts som
dettavetomakt påsin sättutnyttjaGenommedlemsstaterna. att

iråder EU,samförståndskulturdenStorbritannienbryter mot som
därpolitik,engelskinomför mångafrämmandeärsommen

winner"themaktenpolitiskahela denvalivinnaren erövrarett
all".5takes

skickligaerkäntochstorlekkraft sinhar iStorbritannien av
iframgångsriktoch varitrespektallt attdiplomatkår rönttrots

prägla denhaft svårtharsina intressen. Däremotbevaka attman
politiken idrivaochdagordningenpolitiskalångsiktiga att nya

harpolitikenvaldadenkonsekvensSomriktningar. aven
konstellationer iinformellautanför detidvis ställtsStorbritannien

tagits. gällerframtid Detföravgörande beslut EUs tvilka ex
avsnitt 9.5.unionen sejust denförhandlingarna monetäraom

franske1980-talet denföranledde i börjanobstruktionBrittisk av
degraderingförordaCheyssonClaudepolitikern att aven

medlem.till associeradStorbritannien
undersärskilt tydligblevmarginaliseringenpolitiskaDen

försvunnithar intepremiänninisterThatchers tidMargaret mensom
dvs inregeometri,k variabelIdénJohn Major.under att ensom

visarandrai integrationsprocessenska vidare när staterkämtrupp
tvivelfortsattamotiverad deutsträckningitveksamhet, är stor av

beträffandekristdemokratiskt hålltyskthar från bl amansom
roll iStorbritanniens framtida EU.

den filosofii linje medintegrationsnivåerförorda olika ärAtt
syfte desarmeraochunder årutvecklats är attvarssenaresom

lösningarfinnaförsökermedlemsstater. Manbesvärliga som
grunden skada derasiinflytandeländersdessabegränsar attutan

undantagenbrittiskadanska ochovannämndasamarbeta.vilja Deatt
tänkande. Iuttryck för dettatydligaMaastrichtfördragetfrån var

för"...skadanbegränsaStorbritanniens fall det restensättett attvar
54EU".av

det politiskavisarStorbritannienDanmark ochExemplen med att
ochdrabba både småtrovärdighetsproblemet kan stater.stora

dockförmodligentrovärdighetenpolitiskadenFörlusten mestärav
politiskamedlemslandet,för mindrebesvärande det resurservars

förhand-bredaoch behovbegränsadefrån börjanredan är avvars

5 och Wallace 1995.1993George
52 1997.Johansson
53 Wallace 1995.Wallace
5 Wallace 1995.Wallace
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lingsöverenskommelser stormaktemas.relativtär större änsett
Slutsatsen entydig: för småstat det mycket riskfylltär är atten agera

övervägandenså den politiska trovärdigheten ifrågasätts.att egna
detta slag har faktor bakom den politiska omorien-settsav som en

tering på andra områden EU-samarbetet Belgien, Neder-tav som ex
genomfört.länderna och Irland litenSom någonstat utan-

fördragsmässig utanförstå valutaunionen löperrätt Sverigeatt -
dessutom uppenbar risk anklagas för inte uppfylla sinaatt atten
formella åtaganden väljer inte delta i denatt monetäraom
unionen. Detta kan minska vår politiska trovärdighet i EU-
samarbetet.

Sveriges politiska trovärdighet

Om Sverige uppfyller konvergenskraven och därmed kvalificerar sig
för deltagande i den unionen finns huvudaltemativ:monetära 1tre

inträda så fort Sverige bereds tillfälle; 2 avstå definitivtatt attsom
för överskådlig framtid; eller 3 avvakta. vilketOavsett beslutatt

fattas uppstår det kostnader.som
förEn analysen central bedömning den unionen,är att monetära

tillsammans med fördjupad utrikes- och säkerhets-en gemensam
politik GUSP, kan förväntas få karaktären kraftfull impuls-av en
givare för den fortsatta integrationsprocessen EU.inom EMU-
projektet uppvisar därmed likhet med de ansträngningarstor som
gjordes under 1980-talet för fördjupa samarbetet i det dåvarandeatt
EG och resulterade i Enhetsakten och den inre marknaden. Attsom
den unionen sammankopplas med följdintegrationmonetära i EUen

uppenbart bakgrund Tysklandsär intresse ytterligaremot att taav av
politisk union och utrikes-steg mot ochen en gemensam

försvarspolitik Frankrikes önskan binda Tysklandsamt attom
Europa.närmare

andra forEn analysen viktig bedömning finner det troligtär att
det bildas kämgrupp länder kommeratt ingå i bådaatten av som

dessa fördjupningsprojekt avsnittse 9.6 och 9.7. Enligt principen
variabel geometri det sannolikt denär unionenatt monetäraom

stimulerar framväxten inre politisk krets länder villav en av som

55SNU 1995.
55Tonra 1997.
57Seavsnitt 9.6. Förutom törsvarspolitiska uppfattningar diskuterasgemensamma
också bildandet försvar. Detta behandlas Herolfett Lindahlgemensamtav av
1996a, b.
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ständigtpluralistisk aktörintegrationen längre. EUdriva är somen
kaninre kärnaledarskapsproblem.med sitt Enbrottas ettsomses
organisationendäri situationledningsproblemlösa EUssätt att en

leda tillkomplexiteten hotarinstitutionellaoch den ökadeutvidgas
ostyrbarhet.

blir fråganbakgrund ovanståendeMot omresonemangav
utanförståbäst tillvaralångsiktiga intressenSveriges atttas genom

ellerfördjupat GUSP,unionen ochdenbåde monetära ett om
förutsättningeller båda kämgruppemamedlemskap i endera är en

möjliga tyngd,ska fåsvenska utrikespolitikenför den störstaatt
omvärlden.inomsåväl EU gentemotsom

dengår med ifaktor hur mångaavgörandeEn är stater som
allt vilka dessa Urframförunionen, är. ettmonetära statermen

Tysklands och Frankrikesvid sidanpolitiskt perspektivsvenskt är av
grannländemade nordiskaStorbritanniens ochbeslut även

ställningstaganden till denDanmarks och Finlands monetära
svenskaeftersom det med dessa länderviktiga,unionen är som

intensiva kontakterna.har de omfattande ochpolitiska aktörer mest
vidhåller sin ståStorbritannien och DanmarkbådeOm rätt att

länder idefinitivt välja vilken kretsutanför, måste Sverige av man
primärt vill söka stöd hos.framtida Dendet EU ena gruppen av

i både valutaunionen ochsannolikt bilda kärnankommer attstater
stonnaktema ochde kontinentaleuropeiskai denna ingårGUSP; a

den andraFrankrike och Tyskland.integrationsivrama Ifrämsta
ocksåaktiva länder, deingå bl i GUSPkommer att menagruppen

Storbritannien.Danmark och"euroskeptiska" ländernai övrigt mer
unionen blirutanför denSverige ställer sigOm monetära

Ävenviktigaste allianspartner.Storbritannien vårrimligen om
andra mindreDanmark, Finland ochSverige alltid måste betrakta

EU-logikenalliansbröder, krävernaturliga ävenatt storastater som
Storbritannien harkoalitionema. Sverige ochingår istater av

denSverige har dessutom i perioder gåtttradition goda kontakter.
medlemskapstid i analysenlinjen under sin första EU. Sombrittiska

visat har emellertid Storbritannien svårttidigare avsnitti attett
trovärdighet för sin politik iuppnå grundläggande EU.en

position i förhållande till denStorbritanniens utanförstående
i det interna EU-arbetet.unionen försvagar dess ställningmonetära
Storbritannien sannoliktkraft sin stonnaktsposition kan dockI av
däremot vad händermarginaliseras fullständigt. Fråganinte är som

58 1995.Gidlund
59Miles Redmond 1996.
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med den småstat söker den "motsträvige européens" stöd isom
kampen inflytande. Sverige kan lätt komma förknippas medattom
den brittiska hållningen ska fungeraEU efter "á carte"-att
principen, dvs varje medlemsstat fritt ska kunna denatt avgöra om
ska delta eller inte i samarbetet inom olika områden. kan i dettaMan
sammanhang knappast för givet Storbritannien konsekventta att
skulle skydda svenska intressen i det stonnaktsspel kansom
uppträda mellan ledandeEUs stater.

Risken för försvagning Sveriges politiska inflytande ären av
därför avsevärd vid utanförskap. Deltagarna i valutaunionen harett
goda förutsättningar bli samordnat maktblock inom EU medatt ett
kapacitet bestämma den politiska dagordningen.att Kärnan kan
också röstreglema få förmåga blockera varje oönskatattgenom
beslut, dvs i praktiken i europeisk politik.vetorätt

Kostnaden för medvetet valt svenskt utanförskap skulle därförett
kunna svenska politiska aktörer ställs utanför deatt reellavara
uppgörelser i den inre kärnan.görs Om Sverige väljer inteattsom
fullt stödja fördjupat GUSP blir dettaut tydligt.ett än En statusmer

perifer EU-medlem framstår denna bakgrundmotsom ettsom
alternativ fullvärdigtavsevärt sämre deltagande iän det politiskaett

kraftcentrum den unionen kanmonetära bli.antassom
harDet gjorts gällande medlemskap i denatt ett monetära

unionen med automatik innebärnärmast stöd för fördjupningett en
den utrikes- och säkerhetspolitiken GUSP iav gemensamma

riktning försvarspolitik ochmot med tidenen ettgemensam
försvar. Skälet de tvâ politikområdenagemensamt är kopplatsatt

ihop i Maastrichtprocessen. Utifrån den inre kämans synvinkel är
denna logik inte orimlig. behöverDet dock inte innebära enskildaatt
länder måste ansluta sig till denna så länge de tvåprocess,
politikområdena befinner sig i sin pelare: den unionenmonetäravar
iden första överstatliga pelaren, utrikes- och säkerhetspolitiken i
den andra mellanstatliga pelaren. Den utpräglade viljan till
samförstånd inom GUSP-området innebär majoritet inte kanatt en
tvinga de övriga följa handlingslinje.viss självaatt I verket kanen

hävda medlemskap i denatt unionenett ökarmonetäraman
möjligheten för enskilt land stå utanför försvarssamarbete,ett att ett
eftersom då redan medverkar i de för integrations-man en av

viktigaste samarbetsprocessema.processen
Risken för trovärdighetsförlust enligt vår bedömning högär för

de medvetet väljer stå utanförstater den unionenatt monetärasom

°° Se Tonra 1997.t ex
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och därmed kan inte för fortsatta inte-Europastaanses ansvar
gration. land inte önskar delta i samarbetet visstEtt ettsom
område ändå samtidigt vill njuta frukterna det måstemen varaav

handlingslinjefberett mycket motiven för sitt valatt noga ange av
Särskilt problematisk kan situationen för land Sverige,ettvara som

historiska inställning till det europeiska projektet genomgåendevars
varit den kritiske åskådarens. Sverige har därigenom förvärvat ett
rykte länge velat dra det europeiskastat nyttasom en som av
samarbetets fördelar riktigt beredd bära dessutan att attvara
kostnader.

Om Sverige vill bryta med sin tidigare integrationsskeptiska
attityd och häva sitt rykte "fripassagerare", bör detta komma tillsom
tydliga uttryck i den politiska signaleringen. definitivt beslutEtt att
ställa sig utanför den unionen kan komma tolkasmonetära att som

Sverige avvisar tanken fördjupning den europeiskaatt en av
integrationen. Därmed riskerar Sverige framståatt mot-som en
strävig och bedömaseuropé utifrån kriterier Stor-samma som
britannien och Danmark. Särskilt uppenbart blir detta Sverigeom
besitter förmågan, dvs uppfyller konvergenskriteriema, ändåmen
bestämmer sig för. inte gå med i valutaunionen.att

Man måste också fråga sig vilken reell möjlighet Sverige vid ett
utanförskap har föra avvikande penning- och valutapolitik.att en

SverigeOm uppfattas föra medveten politik i syfte åstad-atten
komma "konkurrensdeprecieringar" för vinna marknadsandelaratt
på andra EU-länders bekostnad, kan politiska påtryckningar bli
följden. Fripassagerarryktet kan således innebära den reellaatt
penningpolitiska självständigheten vid utanförskap blir mycketett
liten. brottEtt vad i övriga EU-länders bedömsmot ögonsom som

ansvarsfull ekonomisk politik kan komma få allvarliga kon-atten
försekvenser Sveriges politiska förtroende andrapåäven samar-

betsområden.
inledningen till dettaI avsnitt diskuterade vi de besluts-tre

alternativ står till buds. direktFörutom eller nej tillsägaattsom
deltagande i den unionen kan Sverige inta avvaktandemonetära en
hållning. Om Sverige väljer på ekonomiska grunderväntaatt rent
eller hänsyn till den inhemska politiska opinionen, de övrigaärav
EU-ländemas reaktion förmodligen välvillig Sverigeänmer om
"passar", dvs medvetet avvaktar för vilka gåratt t staterse ex som
med eller hur unionen utvecklas innan bestämmer sig.man

6 SNU 1995.
62Jemeck 1993.
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egentligen kan ligga bakomövervägandenVilka ensom
omgivningensvårt föravvaktande hållning kan dock attvara

vill minimera sinamisstanken Sverigebedöma. Blotta att egna
motiven också skulleekonomiska och politiska risker även om-

aktualisera fripassagerarstämpeln.andra kan därför snabbtvara -
möjligt därförSverige inflytande inomså EUFör ärstortatt somge

unionen föredra.tidigt inträde i den monetära attett

för inom EUSvensk strategi inflytande

avsnitt diskuterar i detalj hur medlemskap i denDetta ettmer
förhandlingsmakt iunionen kan bidra till Sveriges EU. Imonetära

mellan direkt och indirekt infly-analysen vi distinktiongör etten
tande. förra gäller Sveriges möjligheter påverka deDet att processer

beslut konkret knutna till den unionensoch är monetärasom
tekniska utformning och arbetsformer, det gäller Sverigessenare

EU-frågor allmänt.förmåga påverkaatt mer
mening medlemskap i den unionen inteVår monetäraär att ett

utformningenbara påtaglig möjlighet påverka denna.attger en av
huvudpoäng knytningen till politiskt iEn Europaär att ett centrum

för Sveriges del innebär potentiell resursförstärkning Sverigesen av
inflytande.allmänna maktbas, dvs ökat indirekt Möjligheten att

utnyttja närheten till detta politiska för påverkacentrum, t attex
fåverklighetsuppfattning k idémakt, frågor påsmotpartens upp

dagordningen och bilda slagkraftiga koalitioner emellertidär ytterst
vilken trovärdighet Sverige åtnjuter. färrebestämt politisk Juav

tveksamheter finns beträffande Sveriges medverkan i densom
europeiska integrationsprocessen, desto möjligheternastörre är att
utnyttja denna potential. tidigt inträde i den unionenEtt monetära är

det framföri sammanhanget otvivelaktigt föredraatt en mer
avvaktande hållning.

det gäller det direkta inflytandetNär penningpolitiken haröver
vi tidigare i kapitlet betonat den europeiska centralbankens höga
grad självständighet. råder osäkerhet vilka reellaDetav om
förutsättningar för nationell politisk påverkan och kontroll som
kommer finnas. faktum penningpolitikenDet delegeras tillatt att

innebär dock inte bestämmelsenECB centralbanken-trots attom
inte får instruktioner utifrån de nationella politiska aktör-ta att-

intresse påverka penning- och valutapolitiken upphör.atternas av
de länder deltar i den unionen kommerFör detmonetära attsom
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finnas antal kontaktytor med centralbanksorganen se avsnitt 10.1ett
och 6.3.

mycket konkretaI medlemskap i dentermer ett monetärager
unionen visst inflytande ECBs arbets- och verksamhets-överett
former dess organisationskultur också dess faktiskaövermen- -
regelverk. Medlemmarna centralbanken utformar gemensamtav
penningpolitikens styrinstrument. viktigtDet är poängteraatt att
centralbankssystemet vid fortfarande1999 befinner sig istarten en
formativ fas. Efterhand kommer regler och procedurer låsas fast.att

tidigare kanJu medverka i desto inflytandestörreman processen,
kan få på de grundläggande verksamhetsfonnema.väntasman

Redan vid sin verksamhet måste ECB ha väldefinie-starten ettav
mål, penningpolitisk strategi hur den ska nå sittrat en som anger

mål, uppfattning hur och med vilka medel den skasamt en om
verksamhetfbedriva sin dagliga I Maastrichtfördraget stipuleras att

skaECB upprätthålla prisstabilitet. Detta mål måste dock göras mer
precist. gällerDet ställning till målet skat att taex om avse
prisutvecklingen under längre period eller den årliga inflationenen
och vilken hänsyn ska till förändringar indirekta skatter.tassom av
Dessutom det inte klart prisstabilitetenär ska prisindexettom avse
för hela ellerEU genomsnitt nationella indexar. det gällerNärett av
vilken penningpolitisk strategi ska följa,ECB står valet i förstasom
hand mellan k intennediärt penningmängdsmål eller slutligtett etts
inflationsmål se avsnitt 6.3. Den tyska centralbanken följer den
förra strategin. Detta ibland för ECB skaett argument attses som

detsamma i syfte detta försökagöra förvärva någotatt sätt av
Bundesbanks trovärdighet. Slutligen finns mängd olika alternativen

ställning till det gäller det dennär dagligaatt ta sätt som
verksamheten ska bedrivas på. Hit hör frågor vilka instrumentom
för interventioner på penningmarknaden ska användas,som om
kassakrav ska ställas affärsbankema, hur de nationella central-
bankema ska involveras i ECBs operativa verksamhet osv.

de EU-länderFör deltar i deninte unionen blirmonetärasom
möjligheterna till reellt inflytande i frågor berör ECB mycketsom
små. EU-länderDe inte uppfyller konvergenskraven, harsom men
ambitionen möjligt detta, kommer medatt görasnarast stor
sannolikhet hamna i speciell mellan medlemsländernaatt en grupp
och dem tagit avstånd från medlemskap. Vad denna mellan-som
placering kan komma innebära i fråga tillgång tillatt om
information och möjlighet till inflytande delta iatta genom

63Se underlagsrapporten Hagen 1996.av von
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diskussioner rörande den penning- och valutapolitikengemensamma
emellertid för närvarande förutsäga.svårt kan dockDetär att antas
informationstillgången och inflytandet för denna ländergrupp bliratt

för de länder definitivt tagit avstånd frånstörre än som mer
medlemskap.

Det indirekta inflytande medlemskap i den monetäraettmer som
unionen kan förväntas bidra till gäller i princip hela EU-sfárens
sakfrågor. makttermerI talar vi förmågan påverkaattom norm-
bildningen och den politiska dagordningen och i det sammanhanget
de allianser bildas fortlöpandei de förhandlingsprocessema.som
Två samverkande aspekter förhandlingsmakt står då i fokus,
nämligen opinionsbildning och koalitionsbyggande.

EU-systemets behov sakexpertis, fungerande kompromiss-av
underlag och innovativa lösningar idémakt blir viktiggör att en

för skaffa sig framgångsrik opinionsbildande roll i denattresurs en
europeiska förhandlings- och integrationsprocessen. Förhandlings-
kulturen innebär måste bidra med förslag till huratt stata en

kompenserasförlorande ska Koalitionsbyggandetparter är sättett
minska komplexiteten och uppnå kompromisser i förhandlingaratt

parter.med många inblandade liksom iI EU, andra multilaterala
förhandlingsmiljöer, det således väsentligt kunna ingåär i elleratt

koalitioner. EUs jordbrukspolitikupprätta utmärkt illustrationär en
till koalitions- och konsensusbyggandets logik. Besluten har ofta
form paketlösningar innehåller olika eftergifter ochtyperav som av

intressen.sidobetalningar för tillgodose allasatt
I den svenska förhandlingsdemokratiska traditionen har icke-

parlamentariska politiska aktörer betydande inflytandegetts ett över
samhällsutvecklingen. Partiöverskridande lösningar spelar fram-en

roll.trädande Samförstånd, koalitionsbyggande och kompromiss
centrala inslag. Härigenom besitterär Sverige väsentlig politisken

för arbetet i den europeiska unionen.resurs
Svenska regeringar har under de fleraåren i sammanhangsenaste

svenska organisationer, fackförbund, bransch-uppmanat t ex

64Se Garret Weingast 1993, Wallace 1996 och Rabinowicz 1996.
65Stenelo 1972.
V Rabinowicz 1996.
67Termen törhandlingsdcmokrati återfinns hos Stenelo1990, 1991, 1996 hossamt
Kelstrup 1995 och Mattson 1996. Se också Hecksher 1984, GeerDe 1986,
Rothstein 1992, Micheletti 1994 undcrlagsrapporten Hinnfors Pierresamt av
1996.
6 Sarmerstedt1992, Sjölin 1993, Lewin 1996, Mattson 1996 och Stenelo
1996.
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organisationer, konsument- respektive producentorganisationer samt
miljöorganisationer aktiv del i arbetet med stärkaatt ta atten mer
Sveriges kompetens hantera internationella frågor. harDettaatt
inneburit stimulans till ytterligare utveckling Sveriges inter-en av
nationella kontakter och resursförstärkning inom både offentligen
och privat sektor.

svenskaDe samhällsaktöremas samarbete med sina europeiska
motsvarigheter i bedömsEuropa i allmänhet framgångsrikt. Desom
europeiska organisations- och partinätverken har blivit allt viktigare
instrument för utformningen politiken inom EU.av

inomIngen kan enskiltEU dagordningen och för-stat styra
handlingstempot eller bestämma innehållet i paketlösningama och
därmed refonnprocessen inom EU. För små det emellertidärstater
betydligt lättare ansluta sig till koalitioner själva bildaatt än att
koalitioner. Den småstat vill påverka dagordningen ellersom
reforrnera speciellt politikområde inom bör därförEU orienteraett
sig kämgrupp betydelsefulla länder, kan bildamot en av som

i koalition eller fungerakanstörre pådrivandestomme en som som
kraft i politikprocessen.

frågaT i miljöpolitiken det viktigt Sverige ansluterär attex om
sig till den mindre konsekvent drivit framstatergrupp av som ny
lagstiftning på området. dennaI ingår Nederländerna ocha
Tyskland. Dessa två kommer med all sannolikhet tillhöra denatt
inre kärnan. har föregåttDe goda exempel självaattsom genom
tillämpa den striktare miljölagstiftningen. frågorI rörande surt regn
och vattenrening har framför allt Tyskland och Nederländerna varit

främstade tillskyndama reglering. Tysklandsträngare ärav en
nyckelaktör i sammanhanget. Samtidigt beroendeärsom man av
andra stöd i förhandlingarna, de tyska insatserna nödvän-staters är
diga for mindrede medlemsstaternas förslag ska kunna fåatt ett

beslutsprocessen.genomslag i
detNär gäller förhandlingskoalitioner bör det helst sigrörarena

trovärdighetsskälmajoritetskoalitioner. politiskaAv bör deom vara
drivande och stödjande hindrande. det följerAv ocksåän attsnarare
de möjligt bör strategiska, dvs långsiktiga, och inte taktiskaom vara
och kortsiktiga. fransk-tyskaDen alliansen exempel påär ett
strategiskt samarbete, medan det brittiska koalitionsbeteendet tycks
ha betingat.7°varit taktisktmer

69Sbragial996.
7°Wallace 1995.
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betyder mycket för möjlighet-Koalitionsbildningens logik i EU
idémakt. det gäller opinionsbildningens villkorNärutöva äratterna

Stormaktemas synpunkter fårdet skillnad på små och stora stater.
ofta, sakfråga, automatiskt genomslag i besluts-EUsoavsett ett

det annorlunda. måste oftaFör små Deärstaterprocess. vara mer
seriösa övriga medlemsstater de ska få uppmärksamhet. Deän om

genomarbetademåste ha rykte sig ha välgrundade och åsikter.attom
angående idébildningen denFöljande citat i utrikes-gemensamma

och säkerhetspolitiken allmänt belysande för de mindreär staternas
arbetsvillkor: "Om vill få andra lyssna måste kändattman man vara

seriös bra idéermedlem bidra med och godsom en av gruppen,
fömuft.""information och besitta god portion sunten

Enbart idérikedom, omdöme och allmän sakkompetensgott
emellertidräcker inte. Utbudet idéer i måsteEU motsvaraav

medlemsländer.hos institutionerbehovet och övriga IdéerEUs
måste förankras, särskilt de kommer från länder.små gåAttom
fram på hand begränsat genomslag.egen ger

Endast fåtal politiska koalitioner inom stabila tidEU ärett över
sakområde.och Därför blir det särskilt viktigt för småstaten som

Sverige stå de länder, uppvisar varaktigtnäraatt ettsom mer
samarbetsmönster inom för strategiskt tänkande. Dåettramen
dagordningen i betydande utsträckning präglas ursprungligaEUsav
medlemmar, framför allt Tyskland och Frankrike, det viktigtär att
vinna insteg i denna länderkrets.

Närheten till politiskt stärker möjligheterna göraett centrum att
strategiskt viktiga utspel. står utanför informell,En stat som en men
viktig beslutsgrupp, har få informationsvårare vital iatt
förhandlingsprocessens avgörande skeenden, behovetnärt ettex av
kompromissunderlag blir akut. Eftersom det tillgängliga kompro-
missutrymmet snabbtganska kan kraven på politiskärtunnas ut,
"timing" de intressena ska bevakas framgångsrikt.stora om egna
Jordbrukspolitiken illustrativ: den politiska kompromissen oftaär tas
i för minska aktörers inflytande och samtidigtett steg att externa

partema."binda upp
Koalitionsbildningen har således tydlig tidsaspekt. huvud-Enen

i internationellaregel förhandlingar ska tidigt iär att man agera
ska lyckas prägla den politiska dagordningen.processen om man

7 Tonra 1997.
71Garret Wcingast 1993.
73Se Wallace 1985, Peters 1992 och Moravcsik 1993.t ex
74Se Rabinowicz 1996.
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Detta särskilt viktigt eftersom denär överstatliga politiska kompro-
missen nonnalt och svårär Tidigatrög förberedelserompröva.att är
också viktiga önskar idéerna ska kunna fungeraattom man som
politiska orienteringspunkter för den fortsatta diskussionen. Om
beslutsprocessen så småningom i votering,utmynnar öppenen
minskar de små sannolika inflytande i allmänhetstaternas på grund

deras begränsade röstetal. Förmågan vinna gehör hosav att en
inflytelserik och i den specifika frågan ledande i destatergrupp
förberedande faserna blir därför viktig maktresurs för litetetten
land.

Mycket talar för den unionen delatt monetära EUssom en av
inre kärna blir väsentlig kraft räkna med det gälleratt nären
internationell valutapolitik. Sveriges möjligheter påverka utform-att
ningen framtida valutaregimer skulle väsentligt mindreav utanvara
den kollektiva maktbas EUs inre kärna kommer utgöra.attsom

Slutsatser10.4

denAv politiska analys Sveriges deltagande i den monetäraav
unionen gjorts i detta kapitel kan vi dra följande slutsatser.som

Delegeringen penningpolitiken till den europeiska central-av
banken innebär problem så till vida denett demokratiska kon-att
trollen kan bli otillräcklig. legitimitetsproblemEtt uppstår mot
bakgrund den centrala roll det parlamentariskaav som normen om
ansvarsutkrävandet tradition har haft i den klassiska demokrati-av
doktrinen. Samtidigt konstruktionenär med den europeiska central-
banken politiskt motiverad. Genom inrätta självständigatt en
institution blir det möjligt skydda penningpolitiken frånatt
kortsiktiga politiska påtryckningar.

Den principiella innebörden avpolitisering penning-av en av
politiken centralt politikområdeär att medvetetett undandras det
parlamentariska omedelbara inflytande.systemets Detta innebär
dock inte all form politisk kontrollatt och ansvarsutkrävandeav av
centralbankens ledning utesluten. Vidareär måste konstruktionen
med oberoende europeisk centralbank ställas i relation tillen att en
ökad självständighet för Riksbanken blir nödvändig också i det fall
då Sverige står utanför den unionen.monetära

Den centrala frågan inte den demokratiskaär kontrollenom
hamnar i motsatsställning till effektiviteten, dvs bättre penning-en

75Goldstein Keohane 1993.
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ansvarsutkrävandetsmellanförhållandetavgörandepolitik. Det är
kontrollmöjlighetenformellaaspekter.reella Denformella och

inflytandepolitiskttill reelltinnehåll förmågansittberövas om
detunionen skeri densamarbetetgäller monetäradetsaknas. När

nationell nivå. Detregeringenansvarsutkrävandet ärslutliga av
maktenpolitiskadenintemationaliseringentydligtemellertid att av

kontrollför politiskmetoder ävenökade krav påställer nya
internationell nivå.

kontrollen ECBpolitiskaöka den övermöjlighet attEn att vore
under vissaEkofin-rådetklausulinföra rätt extremaattsom geren
andra möjlighetverksamhet. Eningripa i ECBsomständigheter vore

och Ekofm-förordföranden ECBmellankontraktutforma ettatt
tredje möjlighetinflationsmål. Envisstuppnårådet ettatt voreom

direktiondessstadgan för ECBbestämmelse iinföraatt som geren
nationellaockså i deutfrågningardelta iskyldighet öppnaatt

parlamenten.
länder, däriblandpolitiska läget i månganärvarande tycks detFör

väljare ochavstånd mellanökatkännetecknasSverige, ettav
beslutperspektiv innebär dettasvensktUtifrånpolitiker. att ettett

föregåsmåsteunionendeltagande i densvenskt monetära av enom
konsekvenser,handlingsalternativ och derasdebatt olikaallsidig om

sakfrågoma.sig i Dettamöjlighetmedborgarnaså sättaattatt ges
ibeslutsprocessentid förordentligt medkravinnebär attett ges

EMU-frågan.
generella möjligheterhur Sverigescentral fråga utövaattEn är

utanför dendeltar i eller stårvipåverkasinflytande inom EU omav
småstatsdemokratiintemationaliserad ärunionen. Sommonetära en

delegeringbetydande. EndastomvärldsberoendeSveriges genom en
långdet påinstitutionerinternationellamakt till ärgemensammaav

regler ochdesvenskt inflytandemöjligtsikt överettatt garantera
i intematio-till. Medlemskapvi behöver anpassa osssomnormer

intemationali-denorganisationersammanslutningar ochnella är
politiskt makt.tillsmåstatsdemokratinsserade störreväg

utanför denproblemen med ståutrikespolitiska monetäraDe att
betydelse EU-systemettill denbetydande. Med hänsynunionen är

varje politisktrovärdighetpolitiskamedlemsländernasvid ärlägger
till den "vilja bidralandstilltron tillrubbarhandling attettsom

tillnegativ hållningrisktagande. Eneuropeiska integrationen ett
perspektivdettaunionen kanmedlemskap i densvenskt monetära ur

"motvilligaryktekostnader. Vårtpolitiskainnebära höga som
hållningavvaktandeförstärkas.skulle komma En äreuropéer" att

risker.också deninnebärsannolikt mindre kostsam men
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Sammanfattningsvis bedömningvår medlemskap i denär att ett
unionen innebär kraftigt resurstillskottmonetära det gällerett när

svensk Utrikespolitisk makt. Vi skulle komma den inrenärmare
kärna i EU bestämmer dagordningen. Därigenom skulle vårasom
möjligheter inflytande öka. Deltagande iutöva inre kärnaEUsatt
kan bedömas påtagligt vidga europeiska småstaters inflytande.

innebärOmvänt utanförskap och därav följande problem med vårett
politiska trovärdighet inom dessaEU möjligheter blir kring-att
skurna.

16-089310
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Övergångsproblem1 1

tidigare kapitel har vi diskuteratI såväl ekonomiska politiskasom
aspekter på europeisk union. dessaNär skamonetär argumenten

måste också hänsyn till allavägas ta att storasamman, man
ekonomisk-politiska förändringar medför rad övergångsproblem.en
Under övergång från valutapolitiskt tillett system ett annaten
uppstår delvis andra svårigheter de utmärkande förän ärsom

de i normal funktion.när ärsystemen
MaastrichtfördragetNär slöts före valutaoron1991 1992-93- -

det utbredd uppfattning övergången till den monetäraattvar en
unionen skulle kunna ske smidigt. Optimismen grundades atta
det skettinte några justeringar centralkursema inom sedanERMav
1987 och inflationstakterna i EU-ländema successivt konvergeratatt
till låg nivå. dag dockI många förespråkare förär ävenen en

union oroade för övergången inte kommermonetär kunna skeatt att
sigpå det tänkt finnsDet många problemsätt på vägen motman en

union, och det tycks inte finnas någon självklar strategi förmonetär
hur de ska hanteras.

kapitelDetta översikt de svårigheter kan förväntasger en av som
underuppstå övergången till den unionen. delenStörremonetära av

kapitlet åt konvergenskriteriema. Svårighetemaägnas uppnåatt
dessa det viktigaste övergångsproblemet och striktutgör tolkningen

det troligen inte möjligt redan skapagör 1999 unionatt monetären
består fler fåtal länder. Maastrichtfördragets be-än ettsom av

slutsprocess och bestämmelser konvergenskriteriema redovisasom
112.2i avsnitt 11.1. Konvergenskraven analyseras i avsnitt avsnittI

diskuterasl 1.3 EU-ländemas makroekonomiska läge och förutsätt-

Se Thygesen 1995 och Portes 1996.t ex
2Dessa frågor diskuterasockså i kapitlen och7 12. l kapitel diskuteras7 de finans-
politiska kriterierna Kapitel 12 behandlar frågannärmare. vilka valutakurs-om

ska råda mellan de länder först inträder i denarrangemang monetärasom som
unionen och dem inte deltar. Konvergenskriteriet valutakursstabilitet ägnassom om
därför inte något i detta kapitel.större utrymme
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politiska förutsättning-ningar uppfylla konvergenskriteriema. Deatt
i den unioneni olika EU-länder för deltagande monetäraarna

avsnitt de ekonomiska ochbehandlas i avsnitt ll.511.4. I vägs
politiska bedömningarna i analys vilka de mestsamman en av
sannolika deltagarna i första omgång är.en

vilka länder kommer bli medlemmar iOsäkerheten attom som
den unionen vid vilka tidpunkter och till vilkamonetära samt om

medför i sig själv radväxelkurser detta kommer ske över-att en
gångsproblem. har uttryckts farhågor för osäkerheten skaDet atta
leda till spekulativa attacker de europeiska valutorna. Dettamotnya

möjligaoch andra problem hänger med trovärdighetensammansom
för själva behandlas i avsnitt avsnittövergångsprocessen 11.6. I 11.7
sammanfattas slutsatserna.

Maastrichtfördragets beslutsprocedur och11.1

konvergenskriterier

För övergången till den tredje finns särskild besluts-etappen en
procedur utarbetad i Maastrichtfördraget artikel 109j. dennaI
spelar antal krav på makroekonomisk stabilitet, k konvergens-ett s
kriterier, central förroll vilka länder ska få deltaavgöraatten som
i den unionen.monetära

Beslutsprocedur

Den tredje EMU ska automatiskt inledas den januari1etappen av
1999 något datum inte har fastställts vid utgången 1997.annatom av
Ett sådant datum kan fastställas medlemslän-majoritetom en av
derna dessförinnan uppfyller de k konvergenskriteriema vissasamts
övriga krav. Stats- och regeringschefema ska i decembersenast
1996 det finns sådan majoritet. praktiken har tidigtIpröva ettom en
datum för övergången till redan avskrivits. Europeiskaetapp tre
rådet uppmanade vid sitt i juni medlemsländerna1995möte att
inrikta sig skapa förutsättningar för union 1999.att monetären
Vid Europeiska rådets i december 1995 lades k referens-möte ett s

fastscenario för hur övergången till union medmonetär starten
1999 ska till se avsnitt beslutsordning2.5. Den redovisassom
nedan därför den gäller den tredje inleds den 1är etappensom om
januari 1999.
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och Europeiskaförsta i kommissionenDet är attsteget processen
Ekofin-rådet hurinstitutet, ska tillEMI,monetära rapportera om

förverk-medlemsländerna fullgör sina förpliktelser det gällernär att
inne-liga den ekonomiska och unionen. skaRapporternamonetära

hålla:

granskning i vilken utsträckning varje medlemsstatsen av som-
centralbank gjorts oberoende i enlighet med artiklarna och107

avsnitten108 se 2.3 och 6.3
analys i vilken varje medlemsstat uppfyller de fyramånen av-

konvergenskriteriema
analys utveckling, resultaten marknadsintegratio-"ecunsen av av-

situationen för och utvecklingen bytesbalansen samtnen, av
utvecklingen enhetsarbetskostnader och andra prisindex".av

andra innebär Ekofin-rådet, grundvalDet steget att rapport-av
från kommissionen och rekommendationEMI frånsamterna en

kommissionen, ska bedöma varje enskild medlemsstat uppfyllerom
nödvändigade villkoren för införande valuta.av en gemensam

Beslutet ska fattas med kvalificerad Ekofin-rådetmajoritet. ska
därefter meddela resultaten i fonn rekommendation till rådetav en
i dess sammansättning och regeringschefer.stats-av

tredje Europaparlamentet skaDet höras och sig tillärsteget att yttra
rådet.

fjärdeDet och sista innebär rådet ska sammanträda föresteget att
den julil 1998 och på basis från EMI och kommis-rapporternaav
sionen, Ekofm-râdets rekommendationer Europaparlamentetssamt
yttrande bekräfta vilka medlemsstater uppfyller de nödvändigasom

valutavillkoren för införa Beslutet ska medatt tasen gemensam
kvalificerad majoritet.

3 Vid Europeiska rådets i december 1995 uttalades detta beslut ska såmöte att tas
tidigt möjligt under 1998.som
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Konvergenskriterierna

Konvergenskriterierna prisstabilitet, långfristig offent-ränta,avser
liga finanser och växelkursstabilitet. redovisasDe i artikel 109j.l
och 104c.2 preciseras i protokoll konvergenskriteriema ochsamt om

underskottförfarandet vid alltför storaom
kriterietFör för prisstabilitet ska uppfyllt måste med-att vara

lemsstaten ha uppnått hög grad prisstabilitet, vilket "skallen av
framgå inflationstakten ligger den i de, högstatt nära tre,av
medlemsstater har uppnått de bästa resultaten i frågasom om
prisstabilitet". I protokollet preciseras betyder"nära" med-att att ett
lemslands genomsnittliga inflation under tid år före gransk-etten av
ningen inte överstiger inflationen i de medlemsstater jämförman
med 1,5 procentenheter. krävsän Dessutom prisutvecklingenattmer

"hållbar". I protokollet vidare inflationenär ska medmätasattanges
hjälp konsumentprisindex på jämförbar grund. förbättraFör attav en
jämförbarheten pågår inom EU arbete med fram kett att ta ett s
harmoniserat konsumentprisindex.

Kriteriet för prisstabilitet relativt väl definierat. tolknings-är Ett
problem dock formuleringen medlemsstatsär inflation skaatt en
relateras till de "högst medlemsstater" vår kursivering hartre som
lägst inflation. Formuleringen definierar inte på entydigt sättett
vilket referensvärdet ska för användautan utrymme attvara ger
genomsnittsinflationen i två eller länder referensvärde.ett, tre som

andra frågeteckenEtt gäller hur kravet "hållbar" prisutvecklingen
kommer tolkas.att

Kriteriet långfristig innebär krav "en varaktighet iräntaom
den konvergens medlemsstaten har uppnått i dess deltagande isom
Europeiska växelkursmekanism,monetära såsom detsystemets
kommer till uttryck i den långfristiga räntenivån". protokolletI om
konvergenskriteriema specificeras medlemslands genomsnitt-att ett
liga långfristiga nominella inte får överstiga iränta de högsträntan

medlemsstater har lägst inflation medtre tvåän procent-som mer
enheter under tid föreår granskningen. Vidare klargörsett atten av

ska beräknasräntesatsen grundval långfristiga statsobligatio-av
eller jämförbara värdepapper och skillnader i nationellaattner

definitioner ska beaktas. Enligt EMIs riktlinjer framgår vidare att
likviditetobligationema bör löpa på tio år ha godsamtca

4Seockså den översiktliga redovisningen i avsnitt 2.2.mer
5 Utvecklingen konvergens 1995.mot
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väldefmierat. tolknings-Räntekriteriet således också Denär
för infla-huvudsakligen densammaosäkerhet finns är somsom

länder ska ingå i beräkningentionskriteriet, dvs två ellerett, treom
referensvärdet.av

för ojfentligamedlemsstat ska uppfylla kriterietFör att en
hållbar finansiellfinanser krävs den offentliga sektorn haratt en

protokollet förfar-ställning avsnitt artikel 1040.2 ochse 7.1. I om
de krav på underskottandet vid alltför underskott preciserasstora

skuld offentliga sektorn ställs för medlemsstatoch i den attsom en
ska uppfylla kriterierna detta område. båda kriteriernaDe är som
tidigare diskuterats avsnitt följande:i 7.1

förväntade eller faktiska i den offentliga1 Det underskottet
får överstiga referensvärde i protokol-sektorn inte visstett

let angivet till såvida inteBNP,tre procent av
kontinuerligt"detta procenttal har minskat väsentligt och-

och nivå referensvärdet, ellernått ligger näraen som
referensvärdet endast undantagsvis och övergående över--
skrids referens-och procenttalet fortfarande ligger nära
värdet".

2 skuldsättningen i den offentliga sektorn får inte överstiga
visst referensvärde i protokollet angivet till 60ett procent

såvida inte "detta procenttal minskar i tillräckligBNP,av
utsträckning och sig referensvärdet i tillfredsställan-närmar
de takt".

Dessa skrivningar för olika tolkningar. mycket ochHurutrymmeger
hur länge måste underskottet i den offentliga sektorn ha minskat för

nedgången ska "väsentlig och kontinuerlig" Vilkaatt äranses vara
grunderna för tolerera referensvärdet "undantagsvis ochatt att
övergående överskrids" Var går för underskott skagränsen att ett

ligga referensvärdet"nära" Vad krävs vidare för denattanses
offentliga sektorns skuld ska "minska i väsentlig utsträckninganses
och sig referensvärdet i tillfredsställande takt" Någranärma

riktlinjer för tolkningen kriterierna för de offentliganärmare av
fmansema har inte utarbetats. Viss vägledning dock deges av
utvärderingar hittills gjorts inom för förfarandet vidsom ramen
alltför underskott. Vid den utvärderingen junii 1996stora senaste
bedömdes både Irland och Danmark uppfylla kriterierna för de
offentliga finanserna den offentliga skuldsättningen överstegtrots att
60 Skuldema har dock snabbtBNP. reducerats i bådaprocent av
dessa länder. Irlands skuld sjönk från till98 86 BNPprocent av
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mellan 1993 och och Danmarks från1995 80 till 72 BNPprocent av
under period.samma

medlemsstat uppfyller kriterietEn för växelkursstabilitet denom
iakttagit "det normala fluktuationsutrymmet enligt Europeiska

växelkursmekanism under minst två årmonetära systemets utan
devalvering förhållandei till någon medlemsstats valuta". Iannan
protokollet kallas detta konvergenskrav för "kriteriet deltagandeom
i Europeiska växelkursmekanism". specifi-Detmonetära systemets

valutan ska ha legat inom banden "utan allvarligaatt attceras
spänningar har uppstått". Vidare betonas särskilt vikten attav
medlemsstaten "inte initiativ" devalverat sin valuta.eget

betydande tolkningssvårighetEn det gäller kriteriet förnär
växelkursstabilitet vad med "det normala fluktua-är som avses
tionsutrymmet", MaastrichtfördragetNär skrevs rådde enighet om

dessa bandbredder :b2,25 I augusti 1993 breddadesatt procent.var
dock banden till efter:E15 år med omfattandenästanprocent ett
valutaoro. Vid beslutstillfället sades utvidgningen skulleatt vara
tillfällig, insnävningnågon banden har därefter inte skett. Imen av
december 1994 uttalade sig Ekofm-ministrama och råd förEMIs att
de breda banden skulle behållas, formelltnågot beslut attmen om
dessa betrakta "normala" harär inte tagits. näraliggandeatt Ensom
fråga diskuterats mycket huruvida land, förutom haär ett attsom
hållit sin valuta inom det "normala fluktuationsutrymmet", också
formellt måste ha deltagit i Strikt juridisktERM. borde inga tvivel
råda, eftersom protokollet hänvisar till kriteriet deltagande iom

diskussionernaERM. I har dock Storbritannien och Sverige och
tid Irland ifrågasatt deltagandeäven i breda bandERMssenare om

bör nödvändigt villkor. bandDessa innebär kort siktettvara
inte någon egentlig begränsning för växelkursrörelsema. ställetI
förordar dessa länder det avgörande vid utvärderingen böratt vara
huruvida land har uppnått valutastabilitet och inte detett isig, om
deltagit i ERM. Vidare diskuteras huruvida kravet på två års
deltagande i ERM kommer tolkas strikt förutsatt deltagandeatt att

absolut krav. Vi behandlar dessa frågor iutförligtettses som mer
kapitel 12.
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ändamålsenlighetKonvergenskriteriemas11.2

unionen medlemsländerna i EUfå delta i den måsteFör monetäraatt
för. kanmakroekonomiska krav vi redogjort Manuppfylla de som
variablervarför valt koncentrera sig just defråga sig att somman

specifikakonvergenskriteriema och vad motiverar deavser som
gränsvärdena.

det tillVid ekonomisk-historisk genomgång hur gått näraven
dessa föregåttsandra valutaunioner bildats finner ingenattman av

konvergens.7krav ekonomisk flertalet fall harliknande Iav
myckettidigare bildade valutaunioner varit förknippade med näraett

politisk union oftast i samband medpolitiskt samarbete eller atten
nationer bildats. exemplet, den tyska återföreningenDet senaste

skulle inte under överskådlig framtid ha kommit till stånd1990, om
krav ekonomisk konvergens det slag finns i Maastricht-av som

Östtyskland.fördraget hade ställts förhållandet mellan ochVäst-
Teorin k optimala valutaområden, diskuterades iom s som

avsnitt 5.3, olika villkor länder eller regioner bör uppfyllaanger som
de ska kunna fungera väl union. villkorDemonetärom som en som

preciseras i denna teori dock helt slag konvergenskri-är änannatav
teriema; de inflationhar inte något uppenbart samband med likhet i
och med tidigare växelkursutveckling eller med underskotträntor,
och skuldsättning i den offentliga sektorn valutaunion bildas.när en

stället fastaI de förmågan sig till olika störningar.tar att anpassa
beror faktorer sammansättningen landets produk-Denna som av

tion, flexibiliteten arbetsmarknaden, omfattningen transfere-av
ringar mellan länderna osv.

möjligEn tolkning konvergenskriteriema de heltär ärattav
politiskt bestämda och inte logisk förankringhar någon i ekonomisk
analys. Läser beskrivningar den beslutsprocess föregickman av som
Maastrichtfördragets undertecknande ligger denna tolkning tillnära
hands kapitelse 9. sådan tolkning leder givetvis till andraEn
slutsatser hur kriterierna småningomså kommer tolkas änattom om

väljer konvergenskraven renodlat ekonomisktatt ettman se ur
perspektiv. aspekt analyseras avsnittDenna i 11.3.närmare

finns förvissoDet ekonomisk teori konvergenskriterier-som ger
visst stöd, nämligen sådana fasta oñillkomlig-analyser tarna som

heter i de institutioner den ekonomiska politiken. harSomstyrsom

5 Argumenten i detta avsnitt bygger delvis på underlagsrapporten De Grauweav
1996.
7Se underlagsrapportema De Grauwe 1996 och Bordo Jonung 1996.av



Övergångsproblem 1996:158298 SOU

diskuterats i kapitel och finns det antal skäl till varför den6 7 ett
politiska beslutsprocessen kan upphov till alltför expansivge en

finanspolitik.penning- och Följden kan bli högre inflation och större
budgetunderskott önskvärt. Regler begränsar politikernasän som

handlingsfrihetkortsiktiga kan minska dessa problem.antas
förFöljande skäl konvergenskraven har anförts:

behövs för inflation1 De låg i den framtidaatt garantera
unionen.monetära

Kriterierna för2 de offentliga finanserna behövs för att
undvika hela unionen drabbas något eller någraatt attav
länder dragit sig offentliga skulder.stora

kommerDessa granskas nedan.argument att

lågKonvergenskriterierna förgaranti inflationsom

Enligt tolkning syftar prisstabilitetskriteriet till de olikaprövaatten
ländernas beredvillighet inrikta penningpolitiken låg inflationatt
och till skapa tilltro till den kommande europeiska central-att
bankens politik. Medlemsländema i har olikaEU trovärdighet när

gällerdet förmågan och viljan hålla inflationen. Tysklandatt nere
allmänt stabilt låginflationsland, medan Italienett tanses vara ex

och Spanien och kanske fortfarande också Sverige mångaav ses- -
potentiella höginflationsländer. EU-ländemaAtt gemensamtsom

lagt fast konvergenskrav prisstabilitet och vidtagit åtgärderett om -
för uppfylla detta kan uttryck för deras vilja föraatt ett attses som-

penningpolitik Tyskland.samma som
Prisstabilitetskriteriet asymmetriskt. EU-ländemas inflations-är

takter förutsätts inte sig till den takt varit rådande ianpassa som
genomsnitt under de tio till tjugo åren, det ländernasenaste ärutan
med hög inflation ska sina prisstegringar till dem medsom anpassa
lägst inflation. Den unionen skulle säkerligen kunnamonetära
fungera med något högre inflation i Tyskland.även Tysklandänen
skulle emellertid knappast med i unionacceptera monetäratt en

det skulle medföra lägre grad prisstabilitet för landet.om en av
kravAtt på likhet i inflationstakten mellan EU-ländema före

inträde i den unionen skulle skapa garantier för prisstabili-monetära
inte självklart. Enligt ekonomiskär teori och i viss mån empiritet -

institutionella reformer nödvändiga förär skapa trovärdighetatt-
för låg inflation se avsnitt 6.2. Prisstabilitetskriteriet starkager
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bedrivavill delta i unionenför de länderincitament att ensom
bildas:unionentill dess denlåginflationspolitik fram monetäraatt

landet väl inneför få delta. Såförutsättningdetta ärär att snarten
Institutio-emellertid detta motiv.bortfalleri den unionenmonetära

tydligareoberoendereformer stärker centralbankensnella är ensom
varaktigt tillhöginflationsländema "omvänts"signal att meraom

reformer genomförs före inträdet ilåginflationsländer. sådanaAtt en
prisstabilitet givits högremåletunion tecken påärmonetär attett om

hartidigare. unionen välbredare politiskt stöd Närprioritet och än
prisstabiliseringspolitiki dessbildats kommer trovärdigheten att

och dedirekta politiska inflytandet ECBdet överstörre omvara
för nationellnationella centralbankema litet. Sannolikhetenär att en

låginflationspolitik i ECB-rådet börcentralbankschef ska förorda en
Maastrichtfördragetsöka oberoende vederbörande är.mer

bestämmelser punkt krav oberoende för ECB påpå denna samt-
centralbanker obero-medlemsländerna ska sina nationellagöraatt

därför trovärdighetssynpunkt det till-ende viktigare änär ur-
bakablickande konvergenskriteriet för prisstabilitet.

påpekades i kapitel innebär medlemskap iSom 5 monetärett en
självständigheten förlorad.union den penningpolitiska går Påatt

lång sikt det inflationstakten måste bli ungefär den-innebär att
i alla deltagarländema. måste utjämnas påRäntorna ävensamma

kort inflationstakt ochsikt. Så länge valutakursen rörlig kanär
ränteläge olika i olika länder, den internationella integra-vara men

medför inflation ochtionen och kapitalmarknader ränta,attav varu-
valutakurs inte kan bestämmas oberoende varandra. Konvergens-av
kraven för inflation, och valutakurs hänger därförränta samman.

ställaMan skulle kunna hävda det inte nödvändigtäratt att upp
konvergenskriterier för variabler. Vilket enskiltsamtliga dessa tre
kriterium eller vill minst infonnativt kansåär mestsom om man
dock svårt säga.attvara

tabell i avsnitt de flesta EU-länderAv 11.1 11.3 vi attser som
uppfyllde1995 prisstabilitetskriteriet också uppfyllde räntekriteriet

och vice illustrerar oberoende.Detta kriterierna inte ärattversa.
Sverige utgjorde emellertid undantag. låg inflationTrotsett en var

för hög enligt konvergenskraven. bekräftar lågDettaräntan att
inflation i dag inte alltid uppfattas garanti för inflationenattsom en
kommer låg i framtiden. låg kan bättreEnäven räntaatt ettvara vara
signal detta, eftersom baseras hushållens företa-på ochräntanom

förväntningar framtida växelkurser och inflation. Visserli-gens om
har visat sig ha litet värde för förutsäga framtidaräntor attgen

inflationstakter, de avspeglar onekligen marknadens förvänt-men
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Räntekriteriet kan därför eventuellt bättre påningar. måttettvara
prisstabilitetskriteriet.långsiktigt låg inflation än

förKriterierna de offentliga finanserna

Kriterierna för offentliga finanser motiveraskan högattav en
statsskuld och budgetunderskott kan innebära frestelseett stort en
för politikerna låta inflationen stiga. Inflationen kan minska detatt
reala värdet statsskulden, urholka värdet icke indexregleradeav av
socialforsäkringsåtaganden och öka skatteintäktema skatte-om

indexeradeskaloma inte länder med underskott ochOmär stora
skulder skulle tillåtas delta i den unionen, kan därför dessamonetära
tänkas eftersträva expansiv penningpolitik leder inflation.tillen som

De brukar föras fram för de finanspolitiskaargument som
konvergenskriteriema pekar andra effekter finans-även som
politiska åtgärder i land har land budget-ett ett annat -t attex
underskott i EU-land kan leda till högre i alla länder ochett ränta -
på risken for andra medlemmar i union ska tvingasmonetäratt en
"gå i borgen" för medlemsland hamnar i statsfinansiellett som en
kris.

makroekonomiskInom forskning har tid visat alltman senare
intresse för sambandet mellan den makroekonomiskastörre

utvecklingen och de politiska institutionerna. Som påpekats harovan
del intresset fokuserats frågan sambandet mellanstoren av om

inflation och de institutionella formerna för besluten penningpo-om
litiken. Men sambandet mellan budgetunderskottensäven storlek

intresseoch budgetprocessens utformning har Forskningenrönt
tycks visst stöd för tanken budgetprocessen behöver refor-attge

i många länder. Förbättrad redovisning, uppföljning ochmeras
kontroll kan öka det politiska förmåga skapa långsiktigsystemets att
budgetbalans. Ett sådant reformarbete pågår för närvarande i
Sverige. Detta inte något för de specifika referens-utgör argument
värdema för de offentliga finanserna i Maastrichtfördraget, detmen

möjligt hot inträde iär europeiskatt ett vägrasatt monetärom en
union kan fungera medel för få de önskvärda reformema tillattsom
stånd.

finnsDet sannolikt också behov ökad koordineringett av en av
finanspolitiken i EU-ländema. Men återigen det svårt utifrånär att

Se Persson,Persson Svensson 1995.
9Se underlagsrapporten Hagen 1996.av von
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referens-specifikastöd för deinsikt finnagrundläggandedenna
Maastrichtfördraget. faktorYtterligarefast ivärden lagts ensom

finan-konvergenskravenstrikt tolkningtalar är attmot avsom en
mätproblem.ochmed definitions-behäftadespolitiska kriterier är

och olika länderstatsbudgetar,i alla ländersproblem finnsSådana
jämförelser svåra.vilketolikahantera demhar valt görsätt,att

konvergens-formuleratmedvetenhar varitDetta när manomman
Också dessalikväl deras relevans.minskarkriterierna, detmen

kapitelutförligt ifrågor diskuteras mer
ekonomiskadet finnskonstateraSammanfattningsvis kan attman

finanspolitiskaformmotivera någonkanargument nonner.avsom
finanspolitiskaför destarkt stödfinns dock knappast någotDet att

Maastrichtfördragetlagts fast ikonvergenskrav utgör ensom
valutaunion ska kunna Dettaförförutsättning EUs upprättas.att

kriterierna till sistbedömning huri åtanke vidmåste ha en avman
tolkas.kommer att

konvergenskriteriemainvändningarAllmänna mot

lyfts ofta framkonvergenskriteriemagenerella problem medVissa
osäkerhet hur de skaskäl råder deti debatten. olikaAv stor om

union. Somtilltolkas, vilket kan försvåra övergången monetären
statsskuld ochbudgetunderkskott,framhållits förkanovan normer

ipreciseringamainflation behövas, de exakta termer avmen
Konvergenskriteriema såledesprocenttal svåra motivera. ärär att

hartrovärdighet.vilket undergräver deras Derelativt godtyckliga,
öka den politiskaotydliga i syfteockså medvetet gjorts i viss mån att

avsnitthandlingsfriheten 11.3.se
uppfattasför unionenfinns vidare risk denDet monetäraatten

åtstramningspolitik ochförevändning för impopulär att ensom en en
försvårarkonvergenskriteriema därmedalltför strikt tolkning av

europeisk union.underlättar bildandet monetärän av ensnarare
kan leda tillfinanspolitiska åtstramningarMissnöjet med ett

åtgärdernaden unionen,missnöje med ärmonetära även om
därför börstatsfmansiella problem ochbefogade grund av

genomföras alla förhållanden.under
för och konvergens-finns således radDet emotargumenten

makroekonomiskekonomiska krav likhet ikriteriema. Vissa
utveckling länder ska ingå i union kanmellan de monetärsom en

° Ohlsson Vredin 1994.Se Buiter, Corsetti Roubini 1993 och
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befogade. Om valutaunion innebärtror att storavara man en
ekonomiska fördelar, det dock varförsvårt dess bildande skaär att se
hänga på tolkning de specifika konvergenskravsnäven av som
ställts finns således ekonomiskaDet på grunder goda skäl attupp.

tolkningar konvergenskriteriema. finns dockgöra generösa Detav
också problem med sådant tillvägagångssätt. det förstaFör skulleett
det försvagakunna trovärdigheten för beslutsprocessen i förEU och

i framtiden ska fmanspolitiska regler EU-nivå påatt taman
tillräckligt allvar. Vi har i avsnitt diskuterat7.3 det värdestort som
sådana regler kan ha för motverka alltför offentlig skuldsätt-att stor
ning. detFör andra Maastrichtfördragets villkor i hög gradär en
produkt förhandlingsuppgörelse mellan Tyskland och Frank-av en
rike. Om denna förhandlingsuppgörelse frångås kan den politiska
grunden för den unionen börja vackla.monetära

Ekonomiska1 1.3 förutsättningar för monetären
union 1999

Allt fler länder uppfyller de konvergenskriterier försattssom upp
inflation och långa 1995 uppfyllde tio länderräntor. dessa kriterier
se tabell 11.1. detNär gäller den offentliga sektorns underskott
och skuld bilden annorlunda.är Den europeiska konjunkturensvaga
har lett till utveckling de offentligasämre finanserna vadänen av

varit Vid utvärderingen i juniväntat. 1996 inom försom ramen
förfarandet vid alltför underskott det endast Danmark,stora var
Irland och Luxemburg bedömdes uppfylla kriterierna för desom
offentliga fmansema. Detta skedde både Danmark ochtrots att
Irland har offentlig skuldsättning överskrider 60-procents-en som

Skulden har dock minskatgränsen. väsentligt i båda länderna under
de åren. Som påpekats i avsnitt 11.1 skasenaste utvärderings-ovan

enligt Maastrichtfördraget hänsyn till detta faktum.taprocessen
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i EU 199511.1: KonvergenslägetTabell

OffentligOffentligt ERM-Långa AlltförInflation stort
bruttoskuld deltagandeunderskottunderskotträntor

oktober 1996ienligt råds i1995 1995 procentprocent avav-
1995 1995beslut BNP BNP

juni 1996

0 60,0I 0Referensvärde 9

4,5 133,77,5Belgien 1,5
71,9Danmark 8,3 nej 1,42,1
59,48,8 5,6Finland 1,0

7,6 5,0 52,4Frankrike 1,7
nej9,2 111,5Grekland 9,3 --

85,52,4Irland 2,4 8,3 nej

nej7,1 124,8Italien 5,4 11,9
-0,3 5,9Luxemburg 2,0 nej-

79,06,9 3,4Nederländerna 1,9

71,6Portugal 5,44,1 11,5
65,711,3 6,2Spanien 4,7
54,0 nejStorbritannien 3,5 8,2 6,0

79,9 nejSverige 10,2 8,12,6
58,1Tyskland 6,8 3,51,8

Österrike 6,2 69,42,2 7,2

5,0 71,2genomsnitt 3,1 8,3EU

uppfyller respektiveFält med fet stil vilka länderKommentar: anger som
konvergensvillkor.

Källa: Kommissionen, maj 1996

uppfyller kraven för delta iUtvärderingen vilka länder attav som
siffrorden unionen ska dock inte utifrån års1995görasmonetära

bedömningbasis statistik för kunnapå 1997. För göraattutan av en
avseende deolika länder då kan komma ligga till med påhur attav

olika konvergenskriteriema har vi kommissionensanvänt oss av
1996.från framförts kritik kommis-maj harDet mot attprognos

för politiska påtryckningar. Vidsionens prognosverksamhet är utsatt

" Commission 1996.European
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jämförelse med OECDs från juni förefaller1996 ocksåen prognos
kommissionens bedömningar något optimistiska, framför alltmer

finanser.det gäller EU-ländemas offentliganär Kommissionens
redovisar dock, till skillnad från OECD, statistiken för såvälprognos

inflation och för de offentliga finansernaräntor enligt Maast-som
richtfördragets specifikationer, varför denna ändå användsprognos

bas i vår genomgång. Prognoserna i sig dessutom mycketärsom
osäkra, varför de förutspådda utfallen ska betraktas med stor
försiktighet. SverigeFör används budgetpropositionen från septem-

källa.ber 1996 som
Tolv EU-länder uppfylla kriterierna avseende inflationväntas

och Italien och Spanienräntor. beräknas ligga mycket nära
gränsvärdena och endast Grekland kan med någon sannolik-större
het inte komma uppfyllasägas dessa två kriterier 1997 seatt
diagram 11.1. Den genomsnittliga inflationen mätt föränd-som
ring i konsumentprisindex i de länder förutspås få lägsttre som
prisökningar 1997 Finland, Frankrike och Tyskland uppgåväntas
till 1,6 Detta skulle referensvärde för inflationenprocent. påettge

procent.3,1 Genomsnittet den långa i dessa länderräntanav
uppgå till 6,3väntas vilket skulle innebära referensvär-procent, ett

de för denna på 8,3 procent.

z OECD l996a. .3 Regeringens proposition 1996/97:1.
De referensvärden gäller under förutsättning den genomsnittligaattsom anges

inflationen i de länder har lägst inflation används beräkningsgund.tre som som
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långochInflation ränta11.1:Diagram

N

Inflation

AÖsterrike, DKDanmark, ESpanien,DTyskland,BBelgien,Kommentar:
PPortugal, SSverige,NLNederländema,lRLlreland,FFrankrike, lltalien,

UKStorbritannien,SFFinIand,
l996/97:l.propositionRegeringensSverige,Kommissionen, maj 1996.FörKälla:

kriteriernatolkningstriktklaraför EU-ländemaUtsiktema att aven
Endastbetydligtbedömsoffentliga finansernaför sämre.de vara

referensvärdemadeklaraoch FrankrikeLuxemburg väntas uppsatta
skuldkriteriema.ochför både underskotts-

betydligtdock minskaoffentliga underskottEU-ländemas väntas
beräknas klaraländerdagsläget och åttaförhållande till ii trepro-

Frankrike enligt ovan Dan-Luxemburg och samtcentsgränsen:
och Tyskland. DetSverigeNederländerna,Finland, Irland,mark,

varkenbedömningenOECDuppmärksammasbör dock gör attatt
klaraTyskland kommerFrankrike eller treprocentsgränsen.att

hakommissionenenligtberäknasfem länderYtterligare ett
Endast Italienfyra BNP.intervallet tillunderskott i procenttre av

för under-förutses fåsannolikhetGrekland kan medoch storastor
skott 1997.

osäkerhet, eftersombetydandefinns dockområdePå detta en
förbättrade budget-kraftigttidflera länder under presenteratsenare

emellertid iförklarasBudgetförstärkningamaför 1997.prognoser
dels hakanengångskaraktär. Dessafall åtgärderflera avav
föränd-bokföringsmässigabokföring""kreativ tkaraktären exav

tillfälliga skattehöj-pensionsåtaganden, delsringar utgöras avav
underskottskriteriet kom-oklart exakt hurEftersom detningar. är
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tolkas, det svårt förhandär huratt sådanaatt engångs-vetamer
åtgärder kommer bedömas vid utvärderingenatt 1998.

Gränsen för offentlig skuldsättning förutses, förutom Luxem-av
burg och Frankrike, endast underskridas Storbritannien. Utfalletav

därmed bli någotväntas 1995. Trots desämre har skuldkvoterän att
60över BNP, har emellertid Irland ochprocent Danmarkav som

påpekats inte bedömts bryta skuldkriteriet inom förmotovan ramen
förfarandet vid alltför underskott, eftersom de understora årsenare

Ävensnabbt reducerat sin skuldsättning. dessa båda länder kan
därmed bedömas uppfylla de finanspolitiska konvergenskriteriema.
Nio länder ha offentlig skuldväntas i intervallet 60-80en procent av
BNP. Sedan det betydandeär avstånd till Belgien,ett Italien och
Grekland alla har offentlig skuldsättning 100översom en procent

BNP.av

sektornDiagram 11.2: Underskott och skuld i den offentliga

AÖsterrike,Kommentar: BBelgien, DTyskland, DKDanmark, ESpanien,
FFrankrike, GRGrekland, lItalien, IRLlreland, LLuxemburg, NLNeder-
ländema, PPortugal, SSverige, SFF inland, UKStorbritannien.
Källa: Kommissionen, maj 1996.För Sverige, Regeringens proposition 1996/97:

EU-ländemas förutsättningar uppfylla kriteriet för valutastabilitetatt
mycket svåraär bedöma. Delsatt förär växelkurserprognoser

genuint osäkra, dels det, beskrivitsär i avsnitt 11.1, mycketsom
oklart hur detta kriterium kommer tolkas se avsnittatt även 12.3.
Vi därför inte någongör bedömning hur länderna ligga tillväntasav
1997 i fråga valutastabilitetskriteriet.om

Sammanfattningsvis kan konstateras eventuellatt monetären
union med 1999 kommerstart bli mycket litenatt relativtom en
strikt tolkning konvergenskriteriema tillämpas. Endast Frankrikeav
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Irlandreferensvärden,alla samtklarabedömsvilkaLuxemburg,och
bedömaskommertroligtvis attskuldsättningvilkasDanmark,och

vidförfarandetenligtutsträckning""tillräckligminska ifortsätta att
realitetensig. Ikvalificerafalli såförutsesunderskott,alltför stora

ekonomiskadebeaktaendastemellertid knappast attkommer man
politiskaocksåfinnsutvärderingen. Detvidkonvergenskriteriema

unionföruppfyllda monetärattmåsteförutsättningar envarasom
hasannolikhetallmed attkommer enbildas. Dessaska kunna

tolkas.konvergenskriteriemastrikthurinverkanbetydande

unionför monetärförutsättningarPolitiska11.4 en

1999

skaunionendenför monetäraförutsättningpolitisk attavgörandeEn
Tyskland hardelta.villochTyskland kan1999bildas ärkunna att

främstunionländer monetärmångaochi ERMankaretutgjort enser
förtrovärdighetentyskadendelfåmöjlighet enatt avensom

Tysklandunion ärlåginflationspolitik. En utanmonetärkonsekvent
tyskadeltagarländer. Denpotentiellaandraförintressantknappast

konvergens-skaden avgörauttalandeförbundsdagens att omom
i dendelta monetäraTyskland kanstrikttolkats såkriteriema att

vetorätt.reelldärförmåsteunionen som enses
stödjaTysklandförmotivekonomiska attfåfinnsDet rent

kanstödettyskaunion. Detmonetär sessnararemot enprocessen
underförtsutrikespolitiktyskatraditionellai deninslag somettsom

skapainriktadvarit ettStrategin har attefterkrigstiden.hela
seviktig deltagareTysklanddär utgörEuropapolitiskt integrerat en

tysk åter-tillÖppningen möjlighetenochöstavsnitt 9.5. mot
återupprättaförutsättningaruppstoddet attmedfördeförening att

kulturell maktochekonomiskpolitisk,centralrollTysklands som
dennaföromvärldensfå acceptansFörochmellan attväst.öst

Tyskland integrerasförviktigare attframstod detförändring änsom
ländernasösteuropeiskadeskullemed EU. Dessutomdjupare

urvattningleda tillriskerai EUmedlemskap attframtida aven
införaintegrationenfördjupade attintesamarbetet genommanom

förbundsdagengjordeMaastrichttördraget ett5 behandlingensamband medI av
konvergenskrite-urholkningvarjesigden kommer motsättauttalande avattattom

förtörbundsdagenmåste höra att vetaregeringentyskasades denVidareriema att
finans-tyskedenbekräftatsharministerrådet. Dettaiskahur den avrösta senare

1994.grundlagentyskaoch denMaastrichtfördragetSeministern.
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majoritetsbeslut flerpå områden och tillät "differentierad inte-en
gration" se avsnitt 9.6. Bundesbanks chefekonom Otmar Issing har
uttryckt de tyska övervägandena enligt följande: "Om ekonomiska
intressen de enda gällde skulle det mycket svårtvar attsom vara ge

den väletablerade D-marken. iMen Tyskland har aldrigupp man
uppfattat EU för särintressen, primärtutansom en arena egna som

instrument för Europarealiseraett politiskt integreratatt ett
Regeringen Kohls stöd för den unionen har hittillsmonetära varit

starkt. EMU ingå omfattande paketlösning vilken ocksåanses en
innefattar den utrikes- och säkerhetspolitiken, öst-gemensamma
utvidgningen och institutionella reformer inom EU. Den social-
demokratiska oppositionen i Tyskland har intagit kritisken mer
hållning till den unionen. situationI med fortsattmonetra ökningen

arbetslösheten och nedskärningar sociala välfárdsutgiñer kanav av
opinionstrycket den tyska regeringen kommamot öka kraftigtatt
inför 1998 års val och värdet den unionen påmonetäraav nytt
ifrågasättas.

Givet Tysklands starka position kommer de politiska preferens-
i detta land vid utformningenvägaatt unionen.tungtema Ettav

ovillkorligt tyskt krav tycks Frankrike deltar. Frankrikeatt harvara
tillsammans med Tyskland varit drivande i arbetet med skapaatt en
ekonomisk och union imonetär Europa och det fransk-tyska
samarbetet har sedan andra världskriget varit centralt i de båda
ländernas utrikespolitik se avsnitt 9.4. Tyska företrädare har vid ett
flertal tillfällen uttalat sig unionatt monetär Frankrikeutanom en
skulle leda till oacceptabel spricka i EU.en

Från fransk sida tycks det sedan mitten 1980-talet ha varit ettav
centralt intresse skaffa sig inflytandeatt större penning-ett över
politiken inom EU. ERM-systemet kom innebära franskatt att
penningpolitik i utsträckning fickstor till den tyska. Motanpassas
den bakgrunden har Frankrike betraktat union, därmonetären en

penningpolitik utformasgemensam av gemensamma organ, som en
bättre lösning. Den franske finansministern Balladur kritiserade
1988 i brev till övriga finansministrarett inom EG den tyska
dominansen inom penningpolitiken och föreslog unionmonetären

bot detta. dennaI kritik instämdemotsom andra EU-länderäven
Italien, Belgien och Nederländerna. Från fransksom sida var man

dock länge skeptisk till idén politisk union och såg sådanom en en
hot denett suveräniteten.mot Densom tyska återföreningenegna

innebar dock omprövning denna ståndpunkt: komen av attman se

° Issing 1993.
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till EUfastareTysklandknytaviktigt mergenomdet attsom
integration. ekonomiskapolitiskaSåvälpolitiskomfattande som

unionförstödfranskt monetärförsåledesi nulägettalarintressen en
integration. socialaökadeårensDepolitisk senastefördjupadoch

sysselsätt-ökadeigrundsinvilka harspänningar,politiskaoch
kantransfereringsutgifter,olikanedskärningarochningsproblem av

unioneni denmedlemskap monetäraförstödetinnebäradock att
minskar.

BeneluxländernaalltframfördetEU-länderövriga är somAv
såvälfrånunionendendeltagande i monetäraförstödåtnjuter

omfattandedendelvisberorFrankrike. DettaTyskland som
underdessutomharNederländernaemellan.länderdessahandeln

uppnåttharpenningpolitiken:tyskaföljt denår sammamånga man
smaladebibehållitERM-medlem,endainflationlåga samt, som

avsnittD-marken sevalutasinforfluktuationsbanden gentemot
Brysselmedgemenskapeninomcentral rollharBelgien12.1. en

valutaunionlångvariglandetharhuvudstad. DessutomEUs ensom
formelltvaluta,stabil ävenochLuxemburgmed manomen

denreellt harväxelkursbanden 15 procentbredadetillämpar
bandensmalatidigaredeutanförlegatdock barafrancenbelgiska

förproblemet1993. Deti slutet avperiod storakortunder en
Luxemburgskuldsättning.offentligaomfattandedessdelBelgiens är

harBeneluxländernakriterier.samtligaårsedan flerauppfyller
ochintegrationpolitiskfördjupadtillinställningpositivockså seren

led i dennaunionenden ettmonetära process.som
högreochfinanseroffentligaflera årsedanliderItalien svagaav

konsekventdockhar stöttLandetövriga EU.ochinflation änräntor
troligtvistill dettaskälviktigt är attunion. Ettidén monetärom en

för denmöjlighetupplevsunionideltagande monetär geen
medlemskap iEttvid masten".sig"bindaregeringenitalienska att

landetsdisciplinerandeverkaskulleunionenden monetära m a 0
skullebeslutnödvändigaObekvämapolitik.ekonomiska men
ocksåstöderItalienfrån EU.med kravmotiveraskunnadetta ensätt

deltagande iitaliensktförStödetintegration.politiskfördjupad ett
emeller-deltagarepotentiellaövriga ärblandunionenden monetära
problemfåkanfortsattItalienrisk äventid Dessa attsvagt. enser

dennaeffekternaochpolitikekonomiskobalanserad attmed av
unionen.denländerna i monetärade andrasigsmittaskulle av

instabilite-politiskadenminstsig intebedömning baserarDenna

avsnitt 9.5.iockså diskussionenSe
u 1995.LundSe
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i landet. Motsättningar mellan deten olika regionerna i Italien,
särskilt i ekonomiska frågor, kan spelaväntas central roll ocksåen
i fortsättningen. Ett beslut Italien inte får bli medlem i denattom

unionen 1999 kanmonetära förstärka dessa konflikter.
l Storbritannien förs intensiv offentlig debatt den monetä-en om

unionen. Den konservativa regeringen deltagande,ärra emot även
medlemmar regeringen och näringslivet stöder brittisktom av

deltagande. Senast våren 1997 måste dock val hållas och en
eventuell labourregering kan förväntas ha positiv inställningen mer
till den unionen ochmonetära europeisk integration i allmänhet. Det

dock långt ifrånär säkert labourpartiet i regeringsställningatt väljer
föra Storbritannien i denatt unionenmonetära bakgrundmot av

det folkliga stöd tycks finnas.svaga som
Danmark har, liksom Storbritannien särregler landetsom ger

valfrihet. Från dansk sida har emellertid redan deklareratman att
inte delta i denatt unionen. Fråganmonetäraman del-avser om

tagande står inte formellt den aktuella politiska dagordningen
den debatteras tidvis livligt. I Finland har den offentligamen

politiska debatten den unionen hittillsmonetära varit relativtom
liten. kanDet dock troligt kommerattanses att satsaman
deltagande i valutaunionen, inte minst med hänsyn till dess indirekta
koppling till utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete. Beslutet i
oktober 1996 inträda i ERM-systemetatt ytterligare stöd förger
denna tolkning. Sveriges beslut i EMU-frågan kan komma att
inverka det slutliga finska ställningstagandet.

Irland har liksom Beneluxländema i det odelatnärmasteen
positiv inställning till den unionen.monetära I Spanien och Portugal
finns också brett stöd för valutaunionen,ett också vissmen en oro
för inte kommer klaraatt konvergenskriteriema.att Greklandman
befinner sig i dagsläget långt från uppfylla konvergenskriteriema.att
Trots detta landets politiskaär intresse för medlemskap stort.
Österrike hårt knutet tillär Tyskland i penningpolitiken. ledandePå
politisk nivå positivär till den unionen,monetära detman men
opinionsmässiga motståndet har successivt ökat.

En viktig politisk aspekt vid bedömningvägaatt denen av
sannolikamest sammansättningen union 1999monetär är,av en

förutom stödet för den unionen högremonetära politisk nivå, det
folkliga stödet i de olika länderna. Väljarstödet betonatsär, isom
kapitel 10, väsentligt förytterst tillfredsställandeatt politiskge en
legitimitet deltagande i den unionen.monetära Attitydmönstret
vad gäller den unionen skiljermonetära sig kraftigt mellansynen
de olika EU-ländema. Detta framgår tabell 11.2 nedan.av
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procentuellunioneuropeisk monetärideltagandeStöd för11.2:Tabell en
tillfrågadedeandel av

VetellerVarkenMotFörLand

58978Italien
62666Nederländerna

1181666Irland e

882064Grekland
82663Luxemburg

l 1l2I 562Spanien

4142260Frankrike
59l2254Belgien

10162252Portugal

644940Tyskland
245836Danmark
365635Finland

585334Storbritannien
1012Österrike 4533
566227Sverige

1996vårenEurobarometer,Källa:

Grekland Luxem-Irland,Nederländerna,Italien,ländernanioI av
majoritetPortugalochBelgien, ärFrankrike,Spanien,burg, en

EU-länderunionen. Ii denmedlemskaptill monetärapositiva sex
Österrike SverigeochStorbritannien,Finland,Danmark,Tyskland,

nytillkomnaSamtligaförespråkama.fler tremotståndarna änär
Detnegativadenåterfinns imedlemsländer i EU mest gruppen.

starkasteoch detväljarnaitalienskadeuttalasstödetstarkaste av
väljarna.svenskabland definnsmotståndet

ihållaviktigtdettabell 11.2resultaten i attärtolkningenVid av
föremål för någonvaritharunionendenminnet monetära meratt

länderna. Detfåtal äri endastdebattpolitiskomfattande ett av
denväljarna monetärainformeradeväl ärhurdärmed oklart om

medlemskapfråganbetydelsefull deoch hur attunionen omanser

Schmitt 1996.° underlagsrapportenSe av
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Om den unionenmonetära framskjuten plats i denges en mer
politiska debatten både på nationell och europeisk nivå kan man
förvänta sig betydande svängningar i den politiska opinionen.

I Tyskland försökte det socialdemokratiska partiet SPD under
våren 1996 valutaunionengöra tillatt huvudfråga fick inteen men
det politiska genomslag hoppats på. Av resultaten frånman
opinionsundersökningar döma råder det dockatt osäkerhetstor om
vilken politisk sprängkraft kan ligga i denna fråga införsom ett
slutligt ställningstagande Äveni den tyska förbundsdagen. i det
andra nyckellandet, Frankrike, kan den inrikespolitiska situationen
snabbt komma förändras. Frågan denatt unionen kanmonetäraom
hamna i debattens fokus ytterligare finanspolitiska âtstramningarom
i situation med hög arbetslöshet kraftigen möter opposition. I
Danmark och Storbritannien, de tvâ länder medgivits undantagsom
från deltagande i den unionen, harmonetära motståndet hittills varit
starkt. Opinionsläget kan dock mycket väl komma förändrasatt om
den unionen inledsmonetära 1999 och flertalet deom av mer
ekonomiskt betydande EU-ländema blir medlemmar. Danmark är
det enda land förbundit sig anordna folkomröstningattsom en om
medlemskap i den unionen.monetära Detta de danska väljarnager

direkt möjlighet påverka beslutet ochatt kanen därmed ocksåman
räkna med frågan valutaunionenatt kommer inta fram-om att en
skjuten position i den danska politiska debatten framöver. Flera
andra länder dock folkomröstningöverväger med hänsyn till det
rådande opinionsläget och behovet stark folklig förankringav en av

deltagande i denett unionen.monetära
Ett skäl till valutaunionen i vissaatt länder inte tagits deniupp

politiska debatten medlemskapär i dennaatt bakgrundmot av
Maastrichtfördraget självklarhet konvergens-anses vara en om
kriterierna uppfylls. I Italien och Grekland,t där stödet förex
medlemskap i den unionen blandmonetära väljarna starkt-är men
där det finns uppenbara problem klara konvergenskriteriemaatt -kan beslut inteett får deltaatt mycket väl tänkas förorsakaom man
starka politiska reaktioner. ÖsterrikeländerI Sverige och skullesom

sådant beslutett såväl förespråkare motståndare däremotav som
kunna uppfattas möjlighet till ytterligare tid för informationsom en
och debatt inför slutligt ställningstagande.ett
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förutsättningarnahelhetsbedömningEn11.5 av
union 1999för monetären

Frank-endastförefaller deti avsnitt 11.3Som konstaterats omsom
klara konvergens-Irland kanDanmark ochLuxemburg,rike, antas

inombedömningamareferensvärdena ochangivnadekraven om
användsunderskottalltförvidförfarandetför stora somramen

uttalatredandocksida hardanskutvärderingsgrund. Från attman
sådan striktvidskulleförsta omgångdelta. Iinte att enenavserman

ochLuxemburgFrankrike,konvergenskriteriema endasttolkning av
lärsammansättningmed dennaunioningå. EnIrland komma att

med.Tyskland finnseftersom intetill stånd,kommadock inte
Tysklandförutses intediskussionentidigareframgått denSom av

dockTysklands skuldskuldkriteriet.uppfylla väntaskomma att
BNP. Detmed 2-3referensvärdet äröverstigaendast procent av

skulleåtstramningarfmanspolitiskaytterligaredärför möjligt att
skulleså inte60-procentsstrecket. Omföra Tyskland underkunna

skuldstipulerar,Maastrichtfördragetbli fallet gäller, att ensom
tillräcklig"minskar idengodkännaskan60 BNPöver procent omav

tillfredsställande takt".ireferensvärdetsigutsträckning och närmar
skullei kommissionensskuld, beräknatTysklandsOm prognos,som

blir emellertid1997fram till åtminstoneöka successivtfortsätta att
tillämplig.formuleringinte denna

såledesslår måsteför 1997kommissionensOm enprognoser
förskuldkriteriet tillåtasfriare tolkning åtminstone monetäratt enav

skuldkriteriettolkningmjukarebildas 1999.union ska kunna En av
andra länderrimligtvis medföraför Tyskland bör ävenatt som

tillåtas delta.måste Iskuldkriterietandra kriterieruppfyller alla än
Finland, Neder-länder,ovannämnda femfall bör, förutomså även

för denfolkliga stödetkvalificera sig.Sverige Detländerna och
framhållitsdockFinland och Sverigeunionen i ärmonetära som

Sverige viproblem förpotentielltytterligare ärEtt attsvagt.ovan
förbetydande riskfinnsinnebär detinte deltar i ERM. Detta att en
viduppfylltkommervalutastabilitet intekriteriet för attatt anses

docktolkaskriterium kommerdettautvärderingen 1998. Hur äratt
avsnittfråga se 12.3.fortfarande öppenen

ÖsterrikeÄven ligger vidochStorbritannienPortugal, Spanien,
Enligttill för kunna delta.skuldkriteriet brafriare tolkning atten av

offentligt underskott påalla hadekommissionens väntas ettprognos
begränsadevarför endastBNP 1997,mellan 3 och 4 procent av

behövs tillåtnaländerna under detför föraansträngningar att
den väntadeunderskottbordetreprocentsstrecket. Dessutom av
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storleksordningen kunna betecknas liggande "nära" referens-som
värdet enligt Maastrichtfördragets terminologi och länderna därmed

uppfylla kriteriet. Det folkliga stödet för deltagande äranses som
framhölls i Portugal och Spanien litet istort Storbritan-ovan men

Österrike.nien och Det sedan lång tid folkliga stödet isvaga
Storbritannien talar för landet, åtminstone inledningsvis, kommeratt

välja utnyttja sin möjlighetatt ståatt utanför denatt monetära
unionen. Dessutom står Storbritannien utanför ERM.

Belgien få offentligtväntas underskott i intervalletett 3-4 procent
BNP har också EU-områdets högsta offentliga skuld.av men

Skulden beräknas enligt kommissionens inte heller minskaprognos
särskilt snabbt. Samtidigt Belgien, sin centrala roll i EUses genom
och band till Frankrike ochnära Tyskland, naturlig medlemsom en

den första länder bildar valutaunion. Iav gruppen av som en
debatten därför landet oftaomnämns "the bitter pill swallow"tosom
vid utvärderingen 1998.

Italien och Grekland inte uppfyllaväntas enda de femett av
kriterierna och har därmed med all sannolikhet inte någon möjlighet

kvalificera sig till denatt unionen under förutsättningmonetära att
konvergenskriteriema kommer ha avgörande roll vid utvärde-att en
ringen. Italien har dock, i den mån det blir huvudsakligen politisken
urvalsprocess, fördel de ursprungliga ochatt etten av storavara av
EU-ländema.

Sammanfattningsvis kan konstatera det troligtvis kommerattman
bli nödvändigtatt friare tolkninggöraatt åtminstone skuldkri-en av

teriet för union någon betydandeatt monetär omfattning skaen av
kunna bildas den januaril 1999. När väl det referensvärdetuppsatta
för något kriterium övergivits, kan emellertid dörren komma att

för hårda förhandlingaröppnas hur konvergenskriteriema skaom
tolkas. kanDet därför inte uteslutas det blir mycketatt storen
valutaunion redan från början, eftersom sannolikt angelägenärman

undvika sprickor i EU-samarbetet.att Om länder med betydandeom
obalanser släpps kan dock i stället trovärdigheten för fortsatten

penning- och finanspolitikstram i unionen komma Vidäventyras.att
utvärderingen måste dessa båda risker balanseras. Vi bedömer att
den unionen,monetära den inleds den januari1 1999, kanom
komma bestå allt från fem till elvaatt länder. Det sannolikaav mest

dock unionär består Tyskland, Frankrike, Beneluxländer-en som av
Österrikeoch eventuellt också Irland, och Finland.na
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övergångsproblemAndra11.6

unioneuropeiskhur ochosäkerheten monetärSjälva när enom
övergångsproblem.speciellaupphov tillförverkligaskommer att ger

huruvida denosäkerhetenfinns, monetäradet förstaFör utöver om
denhuruvidaoklarheterblir 1999,huvudunionen över taget omav

fungera. Dennafast kommerövergångsprocedur lagts attsom
kani sinkapitalflöden,spekulativaföranledaosäkerhet kan tursom

politik undersamordna sinför centralbankemasvårigheterskapa att
dethände 1992-93. Förmed vadövergångsperioden i likhet som

penningpolitik kommerECBoklarhet vilkenandra råder det attom
faktum. beror påväl blir Dettaunionenbedriva omnär ett

utformas.strategin kommerpenningpolitiskaoklarhet hur den attom
kanpenningpolitikentrovärdighet iför bristanderiskDenna

penningpolitikrestriktivrisk för mycketinnebära som gerenen
detavsnitt 6.3.övergångsskedet se Förrecessionsimpulser i själva

praktiska övergångs-hinna lösa detredje kan det bli svårt rentatt
problemen.

Spekulation

från nationella valutorför övergångenprocedur beslutatsDen som
medför viss riskavsnitteuropeisk valuta 2.5till segemensamen

analysvalutorna. Vidde europeiskaför spekulation mot en av
lämpligt fördetunder övergångstidenspekulationsrisken är att var
det k i referens-preciserats idiskutera de olika fasersig tre ssom

scenariot

vilka länder skadet fastställtsperioden fram till dess1 att som
halvårsskiftetske vid 1998;delta i unionen, vilket skasenast

unionens länder-denperioden mellan det2 monetäraatt
januari då kursernasammansättning beslutats och den 1999,l

oåterkalleligen ska låsas; ochdeltagande ländernamellan de
och den tidpunktmellan den januariperioden 1 19993 senast

heltfaktum ochdå unionen skaår 2002, ett euronvara
de nationella valutorna.ersätter

2° 1996.Se underlagsrapporten Hagenav von
z Se avsnitt 2.5.
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kan pedagogiskt diskuteraDet spekulationsriskernaattvara
"bakifrån", eftersom dessa bör bli mindre längre EMU-projektet
framskrider.

Spekulation efter den 1 Flera faktorer1999. talar förjanuari att
risken för spekulation unionsländernas valutor efter det denmot att

valutan börjat införas liten. tekniskaDe och eko-ärgemensamma
nomiska möjligheterna för länderna i den unionenmonetära att
tillsammans stå spekulation goda. harMan tillsammansäremot
tillgång till så valutareserver och till "sedeltryckerier"stora att man
i princip kan klara alla spekulativa attacker. företagOm och hushåll
i olika länder vill ha fler D-mark och färre franska franc, kan
centralbankema i Tyskland och Frankrike helt enkelt öka respektive
minska sitt penningutbud för tillfredsställa marknaden. Någonatt
förändring den totala penningmängden i den unionen,monetäraav
och därmed förknippade stabiliseringspolitiska problem, behöver
inte uppstå.

Huruvida de olika ländernas centralbanker villiga på dettaär att
tillgodose förändringar i efterfrågansätt valutor frågaär ytterst en
trovärdigheten i deras penningpolitiska samarbete. Om antalettom

länder, inklusive Tyskland, väl har bestämt sig för låsa sinaatt
valutakurser och bilda union, måste de och börmonetären -
rimligen uppfattas villiga de interventionergöraattvara-
valutamarknadema nödvändiga för hålla kurserna fasta.är attsom
Om marknaden bedömer det mycket sannolikt dennaattsom
beredvillighet finns, kommer inte vilja riskera förlusterattman

spekulera centralbankema.att motgenom

Spekulation under perioden mellan det ländersammansättningenatt
den bestämtsi ochunionen valutakurserna låstsmonetära oâter-

kalleligen. beslutetNär vilka länder ska ingå i den monetäraom som
unionen väl under våren 1998, innebärär detta kursernataget att
mellan dessa länders valutor kommer fasta från den latt vara
januari Osäkerheten1999. vilka nivåer de slutliga växel-om
kurserna omräkningskursema kommer låsas kan emellertid ledaatt
till spekulativa kapitalflöden. Det pågår diskussion vaden om man
kan för minska denna risk.göra Ett tidigt stadiumatt sätt är att ett
fatta beslut valutas omräkningskurs skaatt utgöras ettom en av
genomsnitt växelkursema under eller två år bakåt i tiden. Juettav

datumet för den slutliganärmare läsningen kursen kommer,av man
desto mindre blir då det sannolika intervallet för omräkningskursen
och därmed bör också risken för spekulation minska. En vägannan
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låta centralkursema inom nuvarande ERM-systemär utgöraatt
omräkningskurser. båda dessa fall kan emellertid trovärdighets-I
problem uppstå det bedöms land kommer i denatt ett attom

unionen med felvärderaduppenbart valuta. dockDetmonetära ären
intill omöjligt undvika potentiella trovärdighetsproblem sånäst att

länge det finns möjlighet sista justering växel-göraattsom en av
kursen vid slutet 1998.av

finnsDet anledning centralbankema kommer viljatro att att
intervenera för valutakursema innan de låses oåterkalle-att styra
ligen. Eftersom kurserna intresse för EU-ländema,är gemensamtav
kommer med all sannolikhet konsultera varandra och kanskeattman

samordnat. Steget från sådan samordnad inter-även agera en
ventionspolitik till den oåterkalleliga läsningen dock inte långt.är

enklaste därförDet förmodligen låsa kurserna redan underattvore
1998 vid tillfälle beslutet vilka kommertas attsamma som om som
ingå i unionen. dennaOm strategi skulle väljas kommer riskerna att
bli mindre för valutaspekulation under perioden mellan länder-att
sammansättningen bestämts och börjar införas.euron

Spekulationfiam till dess den ländersamman-unionensmonetäraatt
fastställts. Under denna periodsättning risken för valutaoroär som

för de länder 1998 inte bedöms kvalificeradestörst: attsom vara
delta i den unionen eller inte vill delta kommer riskenmonetära - -
för störande spekulation finnas så länge utanförståratt man
unionen. framhöllsSom i avsnitt talar erfarenheterna5.4 för att
spekulativa kapitalfiöden i fallvarje kan påverka tidpunkten för
kursjusteringar och eventuellt också lands möjligheter föraett att en
viss ekonomisk politik. förDet svårt enskilt land ståär ett att emot
spekulation på hand. fråga,En avgörande diskuteras iegen som
kapitel 12, därför hur det valutapolitiska samarbetet mellanär den

unionen och övriga EU-länder utformas.monetära
I EU-ländema pågår det redan diskussion vilka kursjuste-en om

ringar kan behöva före "Fundamentala"1999. makro-görassom
ekonomiska förhållanden, beträffande konkurrenskraft ocht ex
utlandsskuld, kan vägledning i vilken riktning central-ge en om
bankema kan vilja förändra valutakursema. Man kan också påse
skillnader mellan EU-ländemas långa för bilda sigräntor att en
uppfattning valutamarknademas förväntningar växelkurs-om om
justeringar.

Marknaderna tycks förvänta sig fortsatt låg inflation i Tyskland.
Detta kan tolkas ECB kommer fortsättaatt tror att attsom man
Bundesbanks penningpolitik union blir Attmonetärom en av.
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tolkasnederländska och franska ligger de tyska kannäraräntor som
litenförväntningarna inställda åtminstone monetäräratt en

union. möjligt avspeglar prisstabilitetdet också detMen är attatt
har hög trovärdighet i Nederländerna och Frankrike hur detoavsett

Räntedifferensen till Tysklandgår med den unionen.monetära är
Belgien, Storbritannien Danmark, och ii ochstörre än större

Sverige, Spanien och Italien. avspeglar förväntningarDetta om
växelkursrörelser.

Sammanfattningsvis kan konstateras risken för störandeatt
spekulation tidiga skedeunder övergångsprocessensär större än
under de Problemet med spekulation inte mycketsåärsenare. en
ekonomisk fråga politisk. EU-ländema har möjlighet ståattsom en

spekulation den politiska viljan fullfölja EMU-proces-emot attom
finns.sen

Risk för ökad arbetslöshet

problemEtt med bristande trovärdighet,EMU-processensannat som
diskuterades i avsnitt 6.3, den kan leda till hög arbetslöshetär att
under övergångsperioden. den mån stigande arbetslöshet tenderarI

bli varaktig kan också utvecklingen siktpå påverkas. Om denatt
unionen till följd trovärdighetsproblem skulle drabbasmonetära av

ökad arbetslöshet, kan det minska villigheten hos de länderav som
inte deltar från början någonsin med.att

Ekonomisk teori och empiri förtalar det inte finns någotatt
arbetslöshet.långsiktigt förhållande mellan inflation och På kort

sikt emellertidkan expansiv penningpolitik och inflationökad vara
förknippade med minskad arbetslöshet det k Phillipssambandet.s
Eftersom de nominella lönerna ofta bestämda avtal forär ettgenom
eller flera framåt,år medför oväntad ökning inflationen sänktaen av
reala arbetskraftskostnader och därför ökad sysselsättning. Omvänt
gäller låg inflation, eller deflation, kan leda till ökadoväntatatt
arbetslöshet på grund stigande reala arbetskraftskostnader.av

Trovärdigheten i inflationspolitiken sålunda avgörande för dessär
kortsiktiga sysselsättningskonsekvenser. finnsDet risk för atten
den europeiska centralbankens penningpolitik till början kommeren

behäftad med trovärdighetsproblem även dessaatt vara om
förmodligen mindre vad kan komma gälla för Sverigeär än attsom

22Se underlagsrapporten De Grauwe 1996.av
23Denna neutralitet diskuterades i avsnitten 3.1, och5.1 8.2.tes om pengars
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utanförskap.24vid ECB har ingen penningpolitisk traditionett att
luta sig Maastrichtfördraget visserligen högECB gradmot. ger en

självständighet. del faktorerEn talar dock för oberoendet iattav
praktiken kan bli mindre vad formellt gäller. sinI underlags-än som

påpekar Jürgen Hagen prisstabilitetsmålECBs interapport attvon
Maastrichtfördraget.preciseras inärmare ECBs oberoende kan

också komma inskränkas Ekofm-rådet kan utfärda riktlinjeratt attav
valutapolitiken.för

Till följd trovärdighetsproblem kan ECB åtminstone inled-av
ningsvis behöva föra mycket penningpolitik för byggastram atten

förtroende för den kommer bedriva konsekventett att attupp en
låginflationspolitik. kan ledaDetta till negativa eñerfrågestömingar

ytterligare ökar arbetslösheten i de länder deltar i densom som
unionen.monetära

finnsDet vidare risk för negativa sysselsättningskonsekvenseren
efterfrågedämpande finanspolitik under övergångsperioden.av en

Orsaken de krav ñnanspolitiskaär åtstramningar snävsom en
tolkning konvergenskraven innebär. Sammantaget finns detav en
risk för den kombinerade effekten penning- och finans-att av
politiken i samband med valutaunionen blir stigandeatt upprättas
arbetslöshet. faktumDet EU-ländema redan befinner sig iatt en
besvärlig sysselsättningssituation i utgångsläget understryker all-

i sådan utveckling.varet en

Tekniska problem

Vi har betonat det råder betydande osäkerhet hur ochattovan om
övergången tillnär europeisk union kommer ske.monetär atten

Denna osäkerhet kommer inte kunna skingras förränatt ett
ganska stadium under 1998. Under år ska sedansent de natio-tre
nella valutorna gradvis såväl i alla olika formerersättas av euron, av
kontrakt i den konkreta hanteringen och sedlar. Dettamyntsom av
kommer attomständlig föratt ske så smidigtvara en process, som

förberedd.möjligt bör väl För svenskt vidkommande harsom vara
Finansdepartementet inrättat samordningsfunktion tillsattsamten

2 Se avsnitt 6.3 och 12.2.
25Se Hagen 1996.von
26Se den tidigare diskussionen i avsnitt 6.3.
17Se Ingves Brandimarti 1995 och Bäckström 1995 för diskussioner tör-om
beredelsema.
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praktiskamed nationellaarbetauppgiftmedfem arbetsgrupper att
euron.införandeeventuelltförförberedelser ett av

vittingå åtgärderunion måsteförberedelserna för monetärI aven
handlarlagstiftning. Detåtgärder gällerslag. Vissa attskiftande om

kontrakt igamlaför hurvalutan,för denlegalt stödskapa t exnya
kontrakt i dentillskanationella valutornade översättas nya

penningpoliti-planera förbehöver ocksåvalutan.europeiska Man
delseffektiv möjligt,blir såutformning så denkonkretakens att som
delsprisstabilitet,makroekonomiska målettill detmed hänsyn om

finansiellaförhållanden på denationellaspecifikahänsyn tillmed
mycket konkreta problemAndra åtgärdermarknaderna. rör som

förändringaroch deochsedlarutformningen mynt avav nya
detta medför.bankomater somosv

gäller betalnings-genomföras detåtgärder behöverradEn när
nätverk föreuropeisktinfrastruktur. Ett gemensamtsystemets

utvecklas det k TARGET-hållerelektroniska betalningar att s
nationella betalnings-desammanhang behöversystemet. dettaI

det gälleravseenden,samordnas i rad när öppet-tsystemen exen
utbetalningskatteuppbörd ochnationella förtider. De systemen av

tekniskt förbehövatransfereringar kommerolika attatt anpassas
gäller företagsvalutan.den Detsammahantera gemensammanya

kommerinterna redovisningssystem. Dessutomoch organisationers
nationellaoch depenningpolitiska myndigheterna ECBde -

ochför insamlingbehöva utvecklacentralbankema systematt nya-
nödvändig vidinformationbearbetning statistik och ärsomannanav

penningpolitiken.utformningen av
Även EU-ländemaaldrig inleds kommertredjeEMUs etappom

införandetinför de praktiska problemstå mångaatt av ensomav
finansielladeaktualiserar. Utvecklingeneuropeisk unionmonetär

medför ständigtintegrationenden internationellamarknaderna och
och redovisningssystemen.de nationella betalnings-kravnya

utvecklingskostnaderde investerings- ochProblemet ligger mindre i
Lösningama demedför i tidsaspekten.övergången änsom

fördröjas den rådandeproblemen kan kommapraktiska att av
utformning.osäkerheten den unionensmonetäraom

2 Finansdepartementet 1996.
29Se 1996.Portes
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Slutsatser11.7

januari 1999denunion 1europeiskblirOm det monetär 0 men
konvergens-Övergångsproblem. Ominför rad svåradenstår en

finanspolitikvalutakursstabilitet ochförframför alltkriterierna ges
uppdelningförfinns risktolkning,mycket snäv avenenen

politiskakan skapaolika kategoriermedlemsländerna i som
Å välkan det-andra sidanspänningar inom EU. görsavstegom

politiskt mycket svårtreferensvärdema blifrån de strikta att-
relativtbliFöljden skulle kunna"gränsema".motivera de storennya

trovärdighetsproblem förskapar risker förvalutaunion, vilket
penningpolitik.ochfortsatta finans-och övriga EUsunionens

för politiskamellan riskensåledesavvägning måsteEn göras
och risken förgränsdragningartill följd svåraspänningar av

"mjuk" tillämpningföljd alltförtrovärdighetsproblem till avav en
unionkonvergenskriteriema.Vår bedömning monetärär att somen

Tyskland, Frankrike,kommer beståbildas sannolikt1999 attmest av
Österrike ocheventuellt också Irland,Beneluxländema samt

Finland.
framtidaoch ECBsOsäkerheten själva övergångsprocessenom

trovärdighetsproblem kanleda tillpenningpolitik kan dessutom som
förvärrade arbets-störande valutaspekulationmedföra såväl som

union kan såHuruvida måletlöshetsproblem. görasmonetärenom
övergångsperiodenmed spekulation undertrovärdigt problematt

i de politiska åtagandenafråga gäller styrkaninte uppstår är en som
ekonomiska situationen iden EU-unionmonetär änsnarareom en

ländema. -
specifika konvergenskriteriemasynvinkel kan deekonomiskUr

finanspolitiska kriterierna kantolkningar dediskuteras. Flexibla av
alltförrisken förvill undvikamotiveras, inte minst att enom man

leda till recession.finanspolitik i övergångsskedet ska Enstram en
viktigt fördock det kanför flexibiliteten sättsgräns att attav vara

ñnanspolitiska regler syftarframtiden bevara trovärdigheten för som
alltför offentlig skuldsättning.till förhindraatt stor

övergångsproblemen följer det finnsvåraAv attresonemang om
sannolikhet för den unionen inte blir 1999.viss monetäraatt aven

den tyska förbundsdagen utnyttjar sinkan inte uteslutaMan att
bedömsvetomöjlighet "alltför unionreella stor" monetärom en

för inriktning prisstabilitetinnebära risker ECBs Enäventyras.att
inte blirviktig faktor skulle kunna leda till unionenatt avannan som

ekonomisk turbulens idet skulle uppstå politisk eller1999 är om
Även valutaunionen intekärnländema Tyskland och Frankrike. om

l l 16-0893
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blir 1999 det dock bakgrund denär centrala rollmotav av som
planerna union spelat i EU-samarbetet inte troligtmonetär atten
planerna skrinläggs. fårMan i så fall räkna med EMU-attsnarare
projektet skjuts framåt i tiden.



3231996:158SOU

mellanVäxelkursarrangemangen12

valutamedländerna gemensam
EU-länderövrigaoch

ståkommertill börjani varje fallEU-länderEftersom vissa atten
växelkursarrange-fråganunionen blirdenutanför monetära om

betydandecentral. Enoch icke-deltagaremellan deltagaremangen
tillövergångeninförförberedelsearbetet inom EUdel enav

område.valuta dettagemensam avser
olika utgångs-föras utifrånkapitel skaDiskussionen i detta tre

vilka växelkursarran-bedömadet första gäller detpunkter. För att
rättvisandetroliga för kunna göraär attmest engemang som

icke-deltagande i denochsvenskt deltagandejämförelse mellan
underlag fördet andra behövsunionen. För över-monetära ett

olika förslag iställa sig tillhur Sverige börvägandena om
växelkurspolitikenoch för hur den svenskadiskussionen inom EU

inom deeventuellt utanförskap bör utformasvid ett ramar som ges.
inför situation dåvägledningdet tredje kan analysen vissFör enge

aldrig blirtiden ellervalutan förskjuts iden rentav av.gemensamma
utforrn-sannolikadiskuteras i avsnitt denInledningsvis 12.1

och de utanförstå-mellanningen framtida ERM-systemett euronav
för- nack-avsnitt ochDärefter analyseras i 12.2ende EU-valutoma.

teoriutifrån såväl ekonomiskmed sådantdelar ett system som
alternativabehandlas i avsnitt 12.3erfarenheter. Slutligentidigare

inflationsmål och rörligamedoch då särskilt systemarrangemang,
strategin ipenningpolitiskadvs den nuvarandeväxelkurser

sammanfattas i avsnitt 12.4.Sverige. Slutsatsema

Uppbyggnaden framtida ERM-system12.1 ettav

Maastrichtfördraget

inte uppfyllerMaastrichtfördraget ska de länderEnligt som
tredjekonvergenskriteriema vid övergången till EMUs etapp

samtidigt"derogation" för två år ibeviljas undantag taget som
denna period begäraländer helst underdessa rätten närattges som
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få delta. Härigenom undantas de utanförstående länderna från deatt
skärpta sanktionsprocedurer vid alltför budgetunderskottstora som
föreskrivs i fördraget avsnitt från de skyldigheter ochse 7.1,
rättigheter tillkommer medlemmarna i det europeiska central-som
bankssystemet avsnitt och från den växelkurs-se 6.3 gemensamma
politiken.

Maastrichtfördraget emellertid inga klara riktlinjer förger
växelkursarrangemangen mellan länderna med ochvalutagemensam
övriga EU-länder. finnsDet inga uttryckliga bestämmelser ettom
växelkurssystem endast indirektaERM-typ hänvisningar. Såutanav

fastslås i artikel 109m de länder har undantag skat attex som
"behandla sin valutapolitik fråga intresse" ochgemensamtsom en av

hänsyn då ska till "erfarenhetema från samarbetet inomatt tas ramen
för Europeiska EMS". central betydelse iAvmonetära systemet
sammanhanget också konvergenskriteriet rörande växelkursen.är
Enligt detta krävs landet i fråga iakttagit "det normala fluktua-att
tionsutrymmet enligt Europeiska växelkurs-monetära systemets
mekanism under minst två år delvalvering i förhållande tillutan
någon medlemsstats valuta". protokoll till fördraget specifi-Iannan

dessutom valutan under den föreskrivna tiden ska ha legatattceras
inom fluktuationsutrymmet allvarliga"utan spänningar haratt
uppstått".

Paradoxalt kan således Maastrichtfördraget tolkas detattnog som
kräver deltagande i förERM land ska få inträda i denatt ett

unionen även detta inte den enda möjliga tolk-monetära ärom
ningen det samtidigt föranstaltas hur sådantutan att ett systemom
ska i läge antal nationella valutor gått dennär iut ett ettse upp

euron finns inte hellerDet några tydliga bestäm-gemensamma
melser i fördraget hur beslut växelkursarrangemang mellanom om
deltagare och icke-deltagare ska fattas. Fördraget däremotger
uttryckligen Ekofm-rådet ingå formella avtal denrätten att om

valutans växelkurssystem i förhållande till valutor igemensamma
länder utanför EU och sådana överenskommelser inteatt, om
kommer till stånd, utforma riktlinjer för valutapolitiken.

Vad gäller möjligheterna till samordning penning- ochav
valutapolitiken ska enligt Maastrichtfördraget två upprättasorgan

rollskulle kunna spela sådan För det första kompletterassom en

Protokollet framhåller också särskilt vikten medlemsstaten "inte påatt egetav
initiativ..... devalverat sin valutas bilaterala centralkurs i förhållande till någon

medlemsstats valuta under denna period".annan
2Se Arrowsmith 1995.t ex
3Seockså den tidigare diskussionen i avsnitten 2.3 och 6.3.
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Counciloch ECB-rådet Govemingdirektionen Executive Board
allmänna rådeuropeiska centralbanken ECBsska leda den avsom

ordföranden och vice ordför-General Council. detta ska förutomI
centralbankschefer inom således också de ianden i alla EUECB

med allmänna rådet skaländer med undantag ingå Detrösträtt. ta
uppgifter tillde Europeiska institutets EMIsöver monetära somav

följd för eller flera medlemsstater måste utförasundantagav en
valutan införts. dessa ingår bidraockså sedan den I attgemensamma

till rådgivande och rapporterande funktioner. viktig uppgiftECBs En
ska råd i syfte underlätta för länderna med undantagatt attvara ge

delta i den unionen.monetäraatt
andra skulle kunna spela roll för samordningDet organ som en

i detta sammanhang Ekonomiska och finansiella kommitténär
vilken ska efterföljare till kommittén.inrättas Monetära Densom en

har för funktion förhållandenärvarande rådgivande i tillsenare en
Ekofin-rådet och kommissionen i finansiellapenningpolitiska och
frågor. Varje medlemsstat, kommissionen skaoch ECB vardera utse
högst två medlemmar Ekonomiska och finansiella kommittén.av

ska inte befatta sig med penningpolitiken förDen de länder som
ingår i den unionen har delegerats tillansvaret ECBmonetära

däremot med och finansiella frågor de ländermonetära rörmen som
har undantag.som

pågåendeDen diskussionen

kan spekulera varförMan Maastrichtfördraget så oprecist iärom
fråga växelkursema mellan deltagare icke-deltagareoch iom
valutaunionen. Ett skäl kan allmän optimism fördragetnärvara en
slöts alla eller alla EU-medlemmar skulle kunnanästanattom - -
delta redan från början. förklaringEn kan detattannan vara
uppfattades alltför politiskt kontroversiellt tydligtatt ettsom genom
angivande villkoren vid utanförskap kanskemarkera inte allaattav
länder skulle kunna delta. Bristen sådana preciseringarpå i fördraget
har emellertid lett till intensiv diskussion under det året.senasteen

pågår förDet närvarande omfattande arbete kan förväntasett som
resultera i konkreta beslut framåt årsskiftet 1996/97.

Även infonnationen de växelkursarrangemangom om som
slutligen kan bli aktuella fortfarande ofullständig, går det ändåär att
med ledning den hittillsvarande diskussionen göraav en grov
bedömning. finns åtminstoneDet utgångspunkter för denna.tre
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valuta-starka traditionendenutgångspunktförstaEn är av
harväxelkursema.stabilisera Densyfteisamarbete inom EU att

och denupprättandet EMSsåvälmanifesterats gemen-avgenom
tidigare planer1979växelkursmekanismen ERM genomsomsamma

hardrivkraftochavsnitt 9.1. Envaluta se 2.1på gemensamen
svårigheterväxelkurser skaparfluktuerandeuppfattningenvarit att

harjordbrukspolitiken. Därför denminstinte mangemensamma
realautjämna deavgifter förmed särskildainföravalt attsystematt

växelkursfluktuationerminimiprisergaranteradeskillnader i gersom
till.upphov

tycks finnas inomstarkautgångspunkt denandraEn är somoro
densannolika deltagarna ideländervissa de är mestsomav

Belgien, Frankrike, Luxem-redan frånunionen 1999,monetära t ex
Österrike, för k konkurrens-Tyskland ochburg, Nederländerna, s

länderna.utanförståendevalutorna i de Mandeprecieringar ärav
vaddeprecieraska låta sina valutorrädd för dessa änatt mer som

inflationstakt ländernaeventuella skillnader i gentemotmotsvaras av
marknadsandelarvinnavaluta och såmed sätt genomgemensam

gäller inteoch priser. Farhågomarelativa kostnadersänkta
kanskeförsök dettanödvändigtvis medvetna göra attatt utan snarare

därska hamna i situationermissköter sin finanspolitikländer som
växelkursförändringar.fram sådanavalutamarknadema driver

efter detde italienska och svenska valutornaDeprecieringama attav
exempel. vanligflyta brukar anföras Endessa började 1992 som

deprecieringarkonkurrensförstärkandeuppfattning sådanaär att av
skulleländer utanför valutaunionen kunnavalutorna i de stårsom

driva fram krav påden inre marknadenäventyra attgenom
skyddsåtgärderprotektionistiska

likabehandlingslutligen önskantredje utgångspunktEn är om av
valutan redan i förstaländer övergår till dende gemensammasom

det vidomgången och dem kan komma göraatt ett senaresom
politiska "rättviseskäl"tillfälle. skulleArgumentet attm a o vara

de förstakonvergenskrav för de tvåkräver grupperna: omsamma
börvalutaunionen uppfylla ERM-kriterium,deltagarna i måste ett

fortsättningen. kräverprincip gälla i Dettaäven uppen-samma
växelkursmekanismsexisterar sådanbarligen det dåävenatt en

synpunkter den ekonomiska logiken ikan ha påMan resone-
desto mindre själva förekomsten dessaIcke utgörmangen ovan. av

troligarealitet måste beaktas vid bedömningen desynsätt en som av

respektive EichengreenSe den tidigare diskussionen i avsnitt 4.3 1994.
5Se Spaventa 1996.t ex
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växelkursarrangemangen mellan och övriga EU-valutor. Sereuron
på de enskilda ländernas ståndpunkter, det helt klart detär attman

finns betydande majoritet för ERM-typ.etten arrangemang av
dominerandeDe i olika länder tycks i hög gradsynsätten styras

de historiska valutasystemerfarenheterna olika Den mestav av
positiva inställningen till ERM-arrangemang finns i deett nytt
länder historiskt lyckats bäst med hålla växelkursema fastaattsom
och också tillhör dem kan kvalificera sig förantas över-som som en
gång till den valutan i första omgång Benelux-gemensamma en

Österrike. Ävenländerna, Frankrike, Tyskland och Spanien och
Portugal tycks ha positiv inställning. Detta speglas dessaatten av
länder under de årens valutaturbulens aldrig valde låtasenaste att
sina valutor flyta i stället genomförde förändringarutan av
centralkurserna inom för ERM.ramen

Också Danmark, erhållit k "opt-outklausul" dvs rätt attsom en s
ställa sig utanför den unionen, har mycket positivmonetära en
inställning till ERM-system. harMan uttryckt vilja tillett nytt såen

växelkurssamarbetenära möjligt med deltagarna i valuta-som
unionen. Från dansk sida förordades också efter 1992-93 års
valutaturbulens snabb återgång till de tidigare smala banden inomen
ERM. danskaDen inställningen förklaras förmodligen erfaren-av
heterna hårdvalutapolitiken under 1980-talet, då underav man
loppet år kraftigt lyckades minska skillnaderna i långaettav par

Tyskland.räntor gentemot
Den kritiska inställningen till ERM-systemmest tycksett nytt

finnas i Storbritannien, det andra land skaffatär sig densom som
formella stå utanför valutaunionen.rätten engelskaDen skepsisenatt

denna växelkurssamarbete tycksmot myckettyp större änav vara
EMU-projektet sådant. Den vanligaste förklaringenmot tillsom

denna inställning erfarenheternaär ERM-anknytningen underav
åren 1990-92, då övervärderad växelkurs ha bidragit till denen anses
kraftiga recessionen ungefär på i Sverige ochsättsamma som
spekulation pundet till slut tvingade ERM-systemet.7detmot Detur
finns också antal tidigare exempel på hur engelska försökett att
upprätthålla fasta växelkurser slutat med misslyckanden i samband
med svåra valutakriser t pundets devalvering 1967 inomex ramen
för Bretton-Woodssystemet och Storbritannien tvingadesnär lämna
den europeiska valutaormen 1972.

6Thygesen 1995 redovisar utförligt motiven för olika länders inställning.
7Se Minford 1994.t ex
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Ett troligt framtida ERM-system

majoritet för efterföljare tillfinns i dag inom EUDet atten en
ska intedagens ska inrättas. Deltagande i dettaERM ERM 2 vara

för de länder utanför den unionen.obligatoriskt står monetärasom
Även det inte finns definitiva beslut, kan ändånågraännuom
slutsatserna från det informella Ekofin-mötet i i aprilVerona 1996
och Europeiska rådets i Florens i juni tolkas detta1996 sätt.möte

finns inte i dag fullständig information den exaktaDet om
konstruktionen Vi vill ändå med ledningERM-system.ett nyttav av
den diskussion försökapågår bedöma den troliga utformningensom
i antal avseenden.ett

Vad gäller formella upprättande förefallerERM-systemsett nytt
det sannolikt följs det ursprungligaväg näratt systemetsamma som
konstruerades. skulle innebäraDet Europeiska rådet fattar beslutatt

växelkursmekanism ska inrättas. ECB och central-attom en ny
bankerna i de EU-länder utanförstår den unionen ochmonetärasom

vill delta får sedan i uppdrag verkställa beslutet avtal.attsom genom
första frågaEn angående funktion gällersystemets

bandbredderna, dvs inom hur vida band växelkursema ska tillåtas
fluktuera. augustiFöre 1993 de normala fluktuationsmarginal-var

mellan de ingående valutorna i ERM 2,25 Någraprocent.erna
länder Spanien, Italien och Storbritannien hade dock vidare- -
band, nämligen 6 Nederländerna tillämpade de factoi procent. ett
smalare band Valutaoron tvingade1 1993 emellertidi procent.
fram vidgning de tillåtna fluktuationsmarginalema till 15en av

för alla de deltagande länderna. Nederländerna och Tysklandprocent
ingick dock formellt bilateralt avtal behålla den tidigareett attom
bandbredden på 2,25 övriga deltagarländer iFör ERMprocent.
gäller fortfarande de vidgade fluktuationsmarginalema, även om
länder Belgien-Luxemburg, Frankrike och Danmark i stort settsom
lyckats hålla de faktiska kursfluktuationema inom de tidigare tillåtna
banden.

inteDet klart vilka bandbredder formellt kan kommaär ännu som
gälla i framtida ERM-system, de blir med sannolik-att ett stormen

het vida i varje fall till början. teknisk aspektEn sådantär etten om
ska definiera utanförstående valutas växelkurs enbart isystem en

förhållande till den valutan eller, tidigare,gemensamma euron som
i förhållande till varje valuta i bilaterala central-systemet genom
kurser. bör i dettaDet sammanhang observeras bandbredd påatt en

15 mellan och de utanförstående valutorna kommeri procent euron
innebära dubbelt så bandbredd mellan deatt storen senare.
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den pågående diskussionen inomI har fråganEU störreom en
flexibilitet i fråga bandbreddema inom det tidigare ERM-änom

aktualiserats. blir förmodligen frågaDet generelltsystemet ettom
ramverk tillåter bilaterala avtal bandbreddema mellan ECBsom om
och centralbankema i enskilda länder utanförstår den monetärasom
unionen. Banden skulle kunna för de ländergörast snävareex som

uppfylla konvergensvillkoren och därförär kannära att snart
förmodas gå till den valutan.över gemensamma

ytterligareEn fråga gäller valutamark-interventionerna
naderna, dvs köp och försäljning valutor i syfte stabiliseraattav
växelkursema. det gamlaI ERM-systemet interventionsförplik-var
telsema i princip ömsesidiga och obegränsade vid bandgränsema.
Om valuta för deprecieringstryckutsattes gentemoten en annan
valuta och därför hotade falla det tillåtna bandet, åvilade detatt ur
båda länderna stödköpa den valutan. sådanEn ömsesidigatt svagare
interventionsplikt ökar möjligheterna stabilisera valutakurs,att en
eftersom det land valuta tenderar appreciera kani principattvars
tillskapa hur mycket valuta helst för stödköpa denattegen som

valutan. Interventionsmöjlighetema för det land valutasvagare vars
tenderar depreciera begränsas däremot storlekenatt på valuta-av

och möjligheterna låna ytterligare utländsk valuta.attreserven upp
I praktiken fungerade emellertid ERM-systemet inte dettapå sätt
med obegränsade ömsesidiga interventioner. Detta särskiltvar
tydligt i samband med valutaoron under 1992-93, då Bundesbank
avstod från sådana stödköp vissa de valutorna rädslaav av svaga av
för den inhemska prisstabiliteten skulle hotas.att

Ett skäl till inte bör sig obegränsade interventioneratt väntaman
på valutamarknadema länder med starka valutor dessa dåär attav
förlorar kontrollen sin penningpolitik.över Stödköpegen av en
utländsk valuta innebär nämligen den valutareserven ochatt egna
därmed penningmängden ökar, vilket kan verka inflationsdrivande.
Om detta ska undvikas, krävs interventionema steriliserade.att är
Detta innebär de ökningar penningmängdenatt sker till följdav som

stödköpen utländsk valuta motverkas centralbankenav attav genom
säljer inhemska Den empiriska forskningenstatspapper. tyder
emellertid på sådana steriliserade interventioner iatt regel inte är en
effektiv metod stabilisera valutakursema.att

bakgrundMot den starka betoningen på den europeiskaattav
centralbankens främsta mål ska prisstabilitet inomvara euro-
området, förefaller det uppenbart obegränsade interventioner föratt

stödja utanförstående valutor inteatt kan bli aktuella. En ömsesidig
interventionsplikt kommer förmodligen gälla i princip, iatt men
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tordeblir begränsad.räkna med denna Dettapraktiken måste attman
etablerainledningsfas då ECB behöversärskilt gälla under en

inflationsbekämp-verkligen prioriterartrovärdighet för att man
mycket litet för stödköpsådant läge finnsningen. I utrymmeett nog

penningmängden inom euroområdet.andra valutor ökarsomav
interventionerbegränsade möjligheterna till ömsesidigaDe

växelkursema kommerhuvudansvaret för stabiliserainnebär attatt
ställer kravligga de utanförstående ländema. Dettapå stora attatt

utformasfinanspolitiken i de ländernasåväl penning- som senare
växelkursstabilisering. denna bakgrund finnsutifrån målen Motom

fördelningdet anledning sig asymmetrisk anpassnings-vänta aven
deltag-bördan vid olika störningar mellan euroländema och övriga

i ERM-system.ett nyttare
dragits i frånslutsats EGsEn rapportersom aannan

centralbankschefskommitté bara kanERM-typär att ett system av
fungera de växelkursjusteringar kan behöva sker pågörassomom

stadium sådanatidigt Beredvilligheten vidta i ERM-nyttett att ett
därför bli fallet förekan 1993. Detväntas större änsystem som var

har också diskuterats bör tilldelas viktig roll förECBatt atten
initiera sådana växelkursjusteringar.

och nackdelar med12.2 För- ERM-systemett nytt

slutlig framtidaanalys vilka konsekvenserEn ERM-systemettav
kan förväntas få bygga kunskapmåste den exaktamer om
utformningen har. blir skillnaden flytandeSåän t gentemotnu ex
växelkurser under i varje fall överskådlig framtid liten om- -
bandbreddema i blir mycket vida ochERM-arrangemangett nytt
dessa verkligen utnyttjas. avsnitt ska granska för- och nack-Detta
delarna med försökerväxelkursmekanism där stabiliseraen man
växelkursema. kan ske de tillåtna bandbreddemaDetta såattgenom
småningom in. En sådan utveckling fullt möjligsnävas är mot
bakgrund den starka historiska tendens funnit efterattav som
perioder med rörliga växelkurser till fastaåtergå sådana avsnittse
3.3. kan också tänka sig deltagandeMan i 2 innebärERMatt ett ett
implicit åtagande begränsa kursfluktuationema central-att runt
kursema.

3 Committe of Govemors of the Central Banks of the Member States of the
European Economic Community 1993.
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störningarOlika typer av

föredraväxelkursi kapitel kan fastframhölls 5Som attvaraen
finansiella störningar. Omframför rörlig vid de flesta typer aven

penningefterfråganmed variationer iväxelkursen stabiliseras i lägen
skyddas denna fråni den inhemska ekonomin,eller penningutbud

växel-inte förändringarreala effekter: det uppkommer några av
Vidpåverkar produktion och sysselsättning.kurser och räntor som

efterfrågeförändringar drabbarreala störningar ettt ex som- -
nackdel med fast växelkurs:enskilt land kan det däremot vara en en
kraftig inhemsk överhettningkan då inte motverkat enman ex

leder till appreciering den in-räntehöjningargenom som en av
valutanhemska

framtidavikt i sammanhanget ERM-systemAv ärstor ettom
kommer få den asymmetriska karaktär diskuterades i före-att som

fall anpassningsbördan vid tendensergående avsnitt. så kommerI
till växelkursrörelser ensidigt läggas de länder inte deltaratt som
i valutaunionen. skapar risk för svåra konflikter mellanDetta en
målet stabilisera växelkursema och andra ekonomisk-att mot euron
politiska mål i dessa länder ungefär detpå skedde i detsätt som
gamla förefaller troligt dennaERM-systemet. Det rentav att
asymmetri blir uttalad i i detERM-systemännu änett nyttmer
tidigare, den frånredan början byggs i konstruktionen. Tillom
detta kommer de utanförstående länderna blir mycket mindre iatt
förhållande till euroländema de övriga ERM-länder tidigareän var
i förhållande till Tyskland. Euroländerna kan därför väntas ta snarast

mindre hänsyn till andra EU-länder i sin ekonomiska politikännu än
vad Tyskland gjorde i det gamla ERM-systemet.

kan flera deMan exempel risker denna asymmetri ige som
innebära.°anpassningsbördan kan Vid tillövergången en gemen-

valuta blir det mycket svårt förutse efterfrågan denna.attsam ny
kanDetta skapa problem den europeiska centralbankenstora om nya

vilket förefaller troligt väljer arbeta med penningmängdsmål.att- -
Orsaken för inteECB sin trovärdighet detär att äventyra näratt
gäller inflationsbekämpningen kan komma mycket obenägenatt vara

tillgodose efterfrågan ökastörreatt än väntat atten pengar genom
tillgången ursprungligen så fall kommerIän annonserats.mer som

inom euroområdet stiga och apprecieraräntorna att att moteuron
dollarn och kommer också tenderaEuront att attex yenen. appre-

° Se också Genberg 1989.
° Diskussionen baserarsig i huvudsak på Persson Tabellini 1996.
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i de utanförstående EU-ländema i detciera valutorna ERM-mot nya
tvingas ländernas centralbankerHärigenom de attsystemet. senare

penningpolitik och höja sina i syftesin också räntor attstrama
stabilisera växelkursema. Därmed apprecierar också valutorna i de
andra deltagarländema i valutorna utanförERM-systemet EU.mot

kommer leda till negativa produktions- efterfrågeeffekterDet ochatt
utanförståendeockså i de EU-ländema. Störningar penning-

marknaden inom euroländema kommer således fortplantas ocksåatt
till icke-deltagama. gäller inte det omvända.Däremot I den mån
störningar på penningmarknaden uppkommer i något de utanför-av
stående länderna, kommer dessa inte spilla till euroländemaöveratt

det till icke-deltagama penningpolitiken såär att attom upp anpassa
växelkursema stabiliseras.

liknande kan förasEtt angående spekulativaresonemang
attacker. Vid förväntningar valutan i utanförstående landatt ettom
ska depreciera, kommer detta i med asymmetriskett arrangemang
fördelning anpassningsbördan tvingas till räntehöjningar.attav
Riskerna för sådan utveckling kan särskilt i sambandstoraen vara
med första länder övergår till den valutan.att en grupp gemensamma
Valutamarknadema kan komma bedömningen risken förgöraatt att

inflationistisk politik ökat i de EU-länder inte inträder i denen som
unionen." Ett tänkbart förlopp det demonetära inomärannat att

utanförstående länderna sker ökning efterfrågan påspontanen av
för transaktionsändamål ks valutasubstitution. räckerDeteuro

med det finns förväntningar sådan utveckling föratt att ettom en
deprecieringstryck på utanförstående valuta ska uppkomma.en

Vid efterfrågestörningar på varumarknadema kan tänka sigman
flera förlopp. efterfråganOm och därmed också inflationen minskar
i euroländema, kommer sjunka. Valutorna i deräntorna att
utanförstående länderna tenderar då appreciera Föratt mot atteuron.
stabilisera växelkursema kan de länderna då välja olika typersenare

politik. möjlighetEn restriktiv finanspolitikär attav genom en
dämpa efterfrågan också där. sänkerDetta och motverkarräntorna
därför apprecieringstrycket. Därigenom förstärks de recessions-
tendenser i de utanförstående länderna uppkommer redansom som

följd den minskade efterfrågan i euroländema innebäratten av
mindre dit. Väljer de utanförstående länderna däremot iexport
stället sänka sina kan emellertid växelkursema stabiliseras,räntoratt
samtidigt recessionstendensema till följd lägre exportefter-som av

" Se också diskussionen i avsnitten 6.4 och 13.4.
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inte någondärförbehöverfall extramotverkas. dettaIfrågan senare
uppkomma.ländernautomståendedeanpassningsbörda för

betyd-uppenbarligendet finnsentydiga. MeninteSlutsatsema är
stabili-fördär attför ERM-arrangemang, ansvaretriskande att ett

utanförstårde länderensidigt läggsväxelkursema euro-somsera
ländertill deförhållandeidessamissgynnakommerområdet, att

deltagandeickeblir devalutan. Detinför den gemensammasom
kostnaderna fördelenför denfår ståländerna största avsom

produktionsvängningar ii fonnväxelkursstabiliseringen störreav
undersärskiltförefallerriskersysselsättning. Dessa storaoch

destörningardåtredjeinledningsfasen EMUs monetäraetappav
omfattande.särskiltkanmarknadernafinansiella väntas vara

växelkursermed rörligaNackdelarna

kanmed ERM-systempotentiella fördelen ärDen ettstörsta om man
kani växelkursemasvängningaröverdrivnaundvika de annarssom

spekulativaochmarknadernafinansielladestörningarorsakas av
nettofördel ERM-arrangemangkanHärigenomattacker. ettaven

med länder stårför deocksåuppkommaväxelkurserstabila som
vid störningaranpassningsbördaneuroområdet,utanför även om

värdetbedömningasymmetriskt En attfördelas sätt.ett avav
uppfattninggrundasdärförmåsteväxelkursemastabilisera omen

bestämmerrörliga växelkursermedivilka faktorer ett systemsom
avsnitt 5.4.ocksådessa se

växelkurserrörligavarithartraditionella uppfattningenDen att
den kEnligtmakroekonomiska faktorer.fundamentalastyrs sav

långväxelkursutvecklingenköpkraftsparitetsteorin kompenserar
växelkursenländerna, såinflationstakt mellaniför skillnadersikt att

omvärldeniinflationmed snabbarelandför valutan i änett
däremotväxelkursteori kanEnligt vedertagendeprecierar.successivt

växelkursemasvängningarbetydandemedellång siktkort ochpå av
leda tillochuppkommajämviktsnivåemalångsiktigaderunt

relativpriser ochväxelkursenden realaeffekterlångvariga
påverkarandra länderförhållande tillkostnader irelativa som

dessamycket tydligt hurocksåsysselsättning.och Detproduktion är
perioder medundermycketväxelkurser harreala svängt mer

växelkurser.med fastaflytande än

på Frankelz utsträckninghär bygger iavsnitt 5.4. Analysendiskussionen iSe stor
1996.1995,Rose
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empiriska forskningen har det visat sig mycket svårtdenI att
såväl förutsäga framtidakort och medellång sikt till årupp ett par

växelkursutveck-efterhand förklara den tidigareväxelkurser isom
penningmängd,med hjälp fundamenta inflationstakt,lingen av som

ochBNP-nivå Modeller för växelkursbestämning korträntor, osv.
teoretiska samband tycksmedellång sikt bygger vedertagnasom

systematiskt fungera naiva modeller utgår från denänsämre attsom
för den framtida växelkursen den kurs gällerbästa är somprognosen

i dag. Växelkurserna tycks kortare tidshorisonter bestäm-m a 0
slumpmässiga från de kurser råder iavvikelserrentmas av som

inflationstaktutgångsläget. På lång sikt tycks däremot skillnader i
förklaringsfaktor för växelkursutvecklingen.godenvara

resultat beskrivits har lett ekonomer tillmångaDe attsom ovan
k spekulativa bubblor, dvs valutakursutvecklingenpåtro atts

under relativt långa tidsperioder inte de fundamentalastyrs av
makroekonomiska faktorerna samspelet mellan aktörerna påutan av
valutamarknaden. innebär i så fall valuta kan deprecieraDet att en

Ävenenkelt därför förväntarhelt alla sig så kommer ske.att att att
den enskilda valutahandlaren inser utvecklingen strideratt motom

fundamenta, kan han/hon inte trenden: andra aktörermot om
förväntas fortsätta handla viss valuta, ocksåmåste denatt upp en
enskilda handlaren själv det, eftersom varje beteendegöra annat
skulle innebära förluster.

Risken för överdrivna kursfluktuationer vid rörliga växelkurser
räcker emellertid inte för motivera med fasta kurser. Detatt system
finns två skäl för det. förstaDet diskuterades i kapitel 4 ärsom- -

effekterna kortsiktiga valutakursfluktuationer utrikeshandelatt av
och investeringar tycks relativt små. andra skälet fastaDet är attvara
växelkurser inte fasta under alla förhållanden, justeringarär utan att

paritetema eller sammanbrott för från tidägersystemenav rum- -
till visar alla historiska erfarenheterDetta senast frånannan.

Woods-systemet och det tidigareBretton ERM-systemet. Härav
följer det inte rättvisande jämföra hur med fastaäratt att ett system
växelkurser fungerar under den tid dessa upprätthålls med ett system
med flexibla växelkurser. Analysen fastkurssystemen ock-måsteav

hänsyn till deså kursjusteringar kan behöva ske i dessa ochta som
risken för sammanbrott liksom till de makroekonomiska konse-
kvenser då uppkommer. diskuteras i följandeDetta avsnitt.som
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fasta växelkurserspekulativa attackerförRisken mot

spekulativaförklara varförolikai princip tvåfinnsDet sätt att
förstabryter Denväxelkursertill fastakan ledaattacker att samman.

lång siktekonomisk politikframhållerförklaringtypen somenav
kan tjänaEftersom placeramaväxelkursen.medinte förenligär

skasmåningomvaluta sådeni tidpå att somurpengar
ändåutvecklingföregripa dendedevalveras, kommer att som

i förtid kanattack utlösesspekulativkommer ägaatt somrum: en
värde. andravalutans Dennedskrivningtvinga fram typen avaven

devalveringsförväntningar kanhurförklaring betonar i stället vara
attack utlösa deval-spekulativfall kansjälvuppjjøllande. såI enen

inträffat.aldrig skulle havering annarssom
växelkursmål kanbetonar hurförklaringarBåda etttyperna av

med högreekonomisk-politiska målkomma i konflikt med andra
trovärdighet.valutapolitikensunderminerarprioritet och hur detta

skulle teknisktinte detmålkonflikter, ochdessaDet är att vara
varför dennaförklararviss växelkurs,omöjligt försvaraatt somen

nämligen såländer harflestakan behöva De storöverges. en
hela den inhemska delenför lösavalutareserv den räcker attatt av

inhemsktotala skulder idvs centralbankensden basen,monetära
skulle emellertidpenningmängdensådan minskningvaluta. En av

räntehöjningar.oacceptabeltleda till stora
betonat hur denvalutakriser hartraditionella analysenDen av

med fast växelkurs.oförenligekonomiska politiken kan envara
cykliskhur kraftigframför allt betonatårs forskning harSenare en

grundspekulativa valutaattackerland kan leda tillnedgång i ett
ekonomiska politikenskäl för dendet finns rationella attattav

om. mekanismer har diskuterats. EnFlera olikakommer läggasatt
arbetslösheten kan skapakraftig höjningförsta är att aven

expansiv penning-såväl devalveringarincitament för som en mer
detdärmed öka efterfrågan påsänka ochpolitik i syfte räntornaatt

de bud-mekanism kanprodukter. andralandets En attvaraegna
lågkonjunktur kan motivera lättareigetunderskott uppstår ensom en

intressestatsskuldsräntoma.penningpolitik i syfte hålla Ettatt nere
cykliskkan också uppkommahålla räntornaatt om ennereav

risk för fallissemangförenad finansiella kriser ochnedgång medär
ekonomiska situationenandra finansföretag. deni banker och Om är

3 Obstfeld Rogoff 1995.Se
1994. Sei huvudsak Obstfeld 1986, 1991,Diskussionen nedan baserarsig

1995.också Garber Svensson
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sådan den kan förväntas leda till omläggningatt politikenen av som
innebär expansiv penningpolitik och devalvering, detären mer
rationellt för aktörerna på de finansiella marknaderna i förvägatt

valutan. kanDetta leda till valutakris tidigt stadiumettur en som
utlöser den politikomläggning ändå skulle ha kommit förr ellersom
senare.

Också teorin .självuppüllande förväntningar betonar hur ökadom
arbetslöshet eller höjda kan kommaräntor uppfattasatt som
oacceptabla och därför leda till förändringar politiken. Skillnadenav

det enligt dennaär teori inte behöver finnasatt någon objektiv orsak
till ekonomi kan hamna iatt sådan situation. Politiken kanen en

helt förenlig med den fasta växelkursen och de ekonomisk-vara
politiska beslutsfattarna helt inställda på fullfölja den valdaatt
handlingslinjen. Men det någon anledning ändå uppkommerom av
förväntningar växelkursen ska ändras, kan ekonominatt hamnaom
i situation där omläggning politiken blir nödvändig.en en av
Orsaken förväntningarnaär växelkursjusteringatt leder till ettom en
valutautflöde måste motverkas höjda lederDessaräntor.som genom
emellertid till så oacceptabla konsekvenser för sysselsättningen, för
nivån på statsskuldsräntoma och därmed budgetunderskottet eller
för bankernas och andra finansiella företags lönsamhet det bliratt
omöjligt faststå vid den ursprungligaatt politiken. Detta är ett
exempel på vad ekonomer brukar kalla för multipla jämvikter, dvs
på det tillstånd ekonominatt hamnar i beror på godtyckliga
förväntningar inte fundamentala makroekonomiskastyrssom av
faktorer.

har föttsDet omfattande diskussion hur valutakrisemaen om
inom ERM-systemet och för utomstående länder Finland ochsom
Sverige under 1991-93 5ska tolkas. Denna valutaturbulens hade en
rad inslag kan förefalla välstämma medöverenssom resonemangen

självuppfyllande spekulativa attacker. I samband med de danskaom
och franska folkomröstningama Maastrichtfördraget under 1992om
skedde snabb omsvängning situationen valutamarknadema:en av
omfattande spekulativa valutarörelser utlöstes mycket snabbt trots

rådande ränteskillnader ochatt tenninskurser dvs kurser på valutor
för leverans vid framtida tidpunkter inte indikerat några tidigare
förväntningar ändrade växelkursband inom ERM. Detta skulleom
kunna tolkas tvivel pånär EMU-projektetsatt politiskasom
genomförbarhet uppstod, förändrades valutamarknademas bedöm-

5 Se Eichengreen Wyploszt 1993, Obstfeld 1994, Eichengreen,ex Rose
Wyplosz 1995, Garber Svensson 1995, Obstfeld Rogoffsamt 1995.
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beslutsfattarnaekonomisk-politiskadeviktvilkenning somav
växelkursema.fastaupprätthålla devidläggaskulle komma attatt

behovetbortföllbliskulleinteändåunionendenOm monetära av,
klaraförbandERM-systemetsinom attväxelkursemahållaattav

kostnadenpolitiskadenDärmed skullekonvergenskriterium.detta
mindre. Detbliväxelkursemadeklareradedefast vidståför inteatt

landetenskildarationellt för detframståtänkasdå ocksåkunde som
motverkasyftepenningpolitik iexpansiv attföraatt en mer

statsskuldsräntor.och högaarbetslöshet
för hypotesenstödvisstkanvalutaoroårsi 1992-93Mönstret ge

intevalutornaförväntningar. De utsattessjälvuppfyllande svagaom
ivalutorellerstället taget.attacker.för Isamtidigt ett parangreps en
tolkatsharattacker Dettaförfallit,valuta nästaNär utsattes osv.en

fokuser-godtyckligttilldevalveringsförväntningamaatt synessom
har letterfarenhetervalutor i Dessaellerades på taget.ett paren
smalaväxelkurserfastaslutsatsentillekonomermånga att

kapital-friaoförenliga medvalutorolikaväxelkursband mellan är
valutaflödenförväntningsstyrdavolymenpotentiellarörelser: den
upprätthållamöjligheterfinns någradet inteskulle så attattstorvara

i någonvalutaregleringaråterinföraväxelkurserstabila attutan
restriktionerbetydandeform. underbyggs motDenna attavsyn

under dekraftfortfarande ikapitalrörelserinternationella var
medfungeradedå dettaexistensERM-systemetstidigare åren av

störningar.mindre av
liksomsammanbrottERM-systemetsHypotesen attom

svenska kronanoch denmarkenfinskadeprecieringama denav
emellertidattackerspekulativasjälvuppfyllande ärberodde på

fundamentalaantalpeka pånämligen lättomstridd. Det ettattär
växelkurs-dekunde motiveraobalansermakroekonomiska som

komförändringar ägaatt rum.som

uppgångkraftigåterföreningenden tyskainnebardet förstaFör en
få höjamåsteTysklandtjänster iochefterfrågan somvarorav

apprecieringreali andraförhållande till enland ii dettapriserna av
låta dettavilligfrån tyskt håll inteEftersomD-marken. attvarman

villeandra länder inteochinflationsprocess accepteraske engenom
skulleinflationenkrävtshadekraftigare recessionden omsom
andradeprecieringaråterstod baraden tyska,under avpressas ner

anpassningsmekanism.D-markentilli förhållandevalutor som

WyploszEichengreen6 respektive1996McKinnonunderlagsrapportenSe av
1995.å. Wyploszoch Eichengreen, Rose1993
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detFör andra flera länders valutor uppenbart övervärderade ivar
1990-talet.början hadeMan den fasta växelkursenanväntav som

del i medveten strategi för få inflationstakten. Menatten ner som
framgår diagrammen 12.1 och 12.2, visar skillnaden iav som
inflations- och lönestegringstakt för antal ERM-medlemmrr iett
förhållande till Tyskland, hade denna desinflationsprocess gått
ganska långsamt. Därigenom hade den internationella konkurrens-
kraften successivt försämrats under de år då de inhemska pris- och
lönestegringama legat omvärldensöver en real appreciering hade

rum. Detta situationenägt för Italien och Spanien. Entvar ex
liknande situation hade uppstått i Sverige och Finland hadesom
försökt föra hårdvalutapolitik slag utanför ERM.en av samma
Denna otillräckliga internationella konkurrenskraft kan också vara

förklaring till varför deprecieringama "smittade" från land tillen ett
När lands valuta deprecierades,ett annat. försämradesett så det

relativa kostnadsläget ytterligare för de övriga. Därigenom ökade
deprecieringstrycket på dessas valutor.

För det tredje drabbades flera länder kraftiga asymmetriskaav
efterfrågeminskningar. De tydligaste exemplen den kraftigaär
sparuppgången i Sverige och bortfallet i Finland.östexporten Iav
båda fallen ställdes krav kraftig real depreciering dvsen en
sänkning det relativa kostnadsläget för kompenseraav att
efterfrågebortfallet marknadsandelsvinster.genom

Möjligheterna upprätthålla stabilaatt växelkurser ett nytt
ERM-system

Hur ska bakgrund diskussionenmot i föregående avsnittman av
bedöma den "nya pessimismen" angående möjligheterna att
stabilisera växelkursema i ERM-system. Vi harett svårtnytt att se
valutaturbulensen 1992-93 någon klar indikationsom att
spekulativa attacker kan leda till självuppfyllande förväntningar utan
samband med fundamentala makroekonomiska faktorer. Valuta-
spekulationen utlöstes inte omotiverade kast i förväntningsbilden.av
Däremot illustrerar händelserna 1992-93 hur begränsat det eko-
nomisk-politiska kanmanöverutrymmet grundläggandenärvara
makroekonomiska obalanser redan uppkommit. I sådana lägen
förefaller förväntningar kommande deprecieringar kunna skapaom

SeFroot Rogoff 1995.
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försvarasmåstevalutakursentilloch ledadynamik attsin egen
dedärförohållbaralängden atti ärräntehöjningar somgenom

balansproblemen.förvärrar

konsumentprisindexñirändringinflationSkillnad il2.la:Diagram av
Tysklandgentemot
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Diagram 12.2a: Skillnad i Iönekostnadsökning Tysklandgentemot

10
1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996

Frankrike- - - -
-ltallen- - - - -
Danmark- - -
Spanien

Källa: OECD

Diagram l2.2b: Skillnad i lönekostnadsökning Tysklandgentemot

15
10...ä 5Q
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- ..5
.10 +i"_w,i mur, #--riwr -iir-mn.. gj- Ai- ai wr-1978 1960 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996Österrike

Belgien
Nederländerna- - - Irland- - --

Källa: OECD

Med den redovisats framstår skillnaden mellan desyn olikasom
modellerna för förklara varför fastaatt växelkurser bryter samman

oklar. Under normala omständigheter medsom begränsade stör-
ningar förmodligenär risken för självuppfyllande spekulativa
attacker liten. Men vid omfattande störningar kan uppkom-mer
mande deprecieringsförväntningar tvinga fram växelkursföränd-
ringar därför inte tillräcklig tidatt lägga politiken.att Ettges om
tydligt exempel försöken iär Finland under höstenatt 1991
förhandla fram inkomstpolitisktett avtal med nominella löne-
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räcktei hamn,dettaavsnitt 8.3. Trots nästansänkningar se att var
avtaletuppkomskedeiosäkerhet attmed dendet sentett omsom
skullevalutaspekulationenförförhandlas klartskulle kunnainte att

planer pådeexempelytterligare ärstå Ettbli omöjlig emot. enatt
sänkasyftearbetsgivaravgifter ilägredevalvering attk interns

med andrakombinationilönekostnaderrelativanäringslivets
försvag-undvikaförutgiftsminskningarochskattehöjningar att en

regeringensvenskainom denfannsstatsbudgetenning somav
föll.kronangenomföras innanhannaldrighösten 1992 men som

pessimismen"den "nyakontrasteraintressekanDet attvara av
olikamellanväxelkursemastabiliseramöjligheternaangående att

föreallmängods"konventionella visdom"denvalutor mot varsom
flestadesågs dåväxelkursnormvalutaturbulens. Enårs1992-93 av

politiken iekonomiskaför denlämpligt ankareekonomer ettsom
grundläggandedenspecifiktinflationstendenser. Merländer med var

SverigeiERM-ländersåväl de flestaidén i att man genom ensom
importeraskulle kunnaD-markenfast växelkurs gentemot

9anti-inflationspolitiken.trovärdighet för
fast växel-till varförantal skälhar pekat påForskningen ett en

penningpolitikmål förintermediärtklämpligtkurs kan ett ensvara
iväxelkursenskälinflationen. Etthålla äri syfte attatt ennere
denstark påverkanutrikeshandelmedekonomi utövarstor en

direktvariabelvidareVäxelkursenprisnivån. ärallmänna är somen
denverifieraallmänhetenfördet lättobserverbar. attDetta attgör

linjen.deklareradefrån denavvikerpolitiken inteekonomiska
medförenadväxelkursövergivande fast storaDessutom är ett av en

allmäntdetta föregåsdärförkostnader: delspolitiska att upp-av
brukardeprecieringdärfördelsvalutakriser,märksammade att en

förts ochpolitikdenunderbetyg påmarknadens ettsomses som
den svenskaReaktionemapolitiskt ansvariga.för denederlag

dessaillustrationtydligdepreciering 1992kronans utgör aven
internationelladepreciering leda tillkanSlutligenmekanismer. en

ERM-för valutasystemminst inomförvecklingar -inte ett avramen
prestigeförluster.internationellaoch tilltyp -

visadeSamtidigtgiltighet.fortfarande sinArgumenten ägerovan
inneboende problemfleravalutakursförändringarårs1992-93

idet mångasvaghetenförstaväxelkursnorm. Denmed attvaren

" också avsnitt 7.4Se ovan.
eller1995, 19969 Cukierman1994,HömgrenCalmfors 1988,Se t mex

dockframfördesuppfattningarAvvikande1995.Nolan YatesCanzoneri, av
Vredin 1993.ochVredin 1991AgellRivlin 1987,Bosworthbl a
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länder inte minst Sverige gick under lång tid föra allmänatt en- -
ekonomisk politik med alltför expansiv finanspolitik i dålägeett
kreditavregleringama ledde till allmän konsumtionsboomen som
underminerade de långsiktiga förutsättningarna för den fasta
växelkursen några allvarliga valutautflöden ägdeutan att mer rum.
Detta kan knappast förklaras med valutaregleringama mångaatt
håll inklusive i Sverige fortfarande i kraft fram till slutetvar av- -
1980-talet, eftersom möjligheterna till kapitalrörelser ändå var
mycket kanstora. Man hävda den fasta växelkursen irentav att
detta läge utgjorde hinder för lämplig politik. Orsakenett är atten

penningpolitik under mitten och slutetstramare 1980-taleten av
skulle ha motverkats valutainflöden: så länge kronan inteav som
tillåtits appreciera skulle räntehöjningar ha omöjliggjorts. Detta
illustrerar den potentiella konflikt finns mellan inflations- ochsom
växelkursmål: det kan uppkomma lägen då målet stabiliseraatt
växelkursen omöjliggör effektiv anti-inflationspolitik.en

Från trovärdighetssynpunkt den uppenbaraär svaghetenmest
med mål för växelkursen denna inte så kontrollerbarett äratt som

tidigare trodde. Uppstår tillräckligt valutautflöden blir detstoraman
Åalltför kostsamt stabilisera växelkursen. sidan kanatt visser-ena

ligen vetskapen detta verka disciplinerande politiken, åom men
andra sidan räcker det framhållits med tvivel på mark-som ovan
naderna den framtida politiken för depreciering skaattom en
tvingas fram. så fallI "bestraffas" politikerna för något de inte gjort

och kanske inte heller planerat. ekonomiskaDen politiken kan då-
drabbas helt omotiverad trovärdighetsförlust. finnsDetav en rn a o

risk med försöka hänga politikensstor trovärdighetatt påen ettupp
tillgångspris så för potentiellaär fluktuationerutsattsom som
växelkursen.

Mot bakgrund vår diskussion vill vi inte utesluta det gårattav att
återupprätta ERM-system, där växelkursemaett stabiliseras runt
centralkursema, kan fungera väl. finnsDet några skäl tillrentavsom
varför det skulle kunna fungera bättre det tidigareän ERM-systemet
med stabila växelkurser. Ett sådant inflationstaktema i flertaletär att
EU-länder konvergerat till ungefär låga nivåer se tabellnu samma
11.1. finnsDet inte det ursprungliganär ERM-systemetnu som-
sjösattes 1979 några höginflationsländer behöver användasom-
växelkursema instrument för dra inflationen med deattsom ner
risker det innebär för successiv försämring det relativaen av
kostnadsläget real appreciering. Ett skäl lärdomama frånannat är

2°SeObstfeld Rogoff 1995 respektive Canzoneri, Nolan Yates 1995.
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kom-Valutamarknademasammanbrott.gamladet ERM-systemets
stadiumtidigtredansannolikhetmed all ettatt mervaramer

fallsåmakroekonomiska obalanser. Itilltendenserobservanta på
ojämviktsproblemsvåraredan innanvalutaflöden uppståkommer att

efter de årensocksåkanPolitikernauppkomma..hunnit senaste
signaler.sådana Dettamycket tidigareerfarenheter väntas reagera

politik.ekonomiskansvarsfullförincitamentenbör stärka en
ellerskjutasskulle kommaunionendenOm attmonetära upp

de länderflertaletförmodligenrealiseras, skulle äraldrig somav
Österrike ochFrankrike,Tyskland,deltagandeaktuella förmest -

utformaDanmark kunnafönnodligen ocksåochBeneluxländema -
skälstabila växelkurser. Ettmedfungerande ärERM-systemett

tycksoch den detekonomisk-politiskalikheterna i synsätt som
ekonomierdessastörningarsamvariationen i derelativt stora som

dra fördel denländer kan ocksåför jfr avnitt 5.3. Dessautsätts av
lyckats förvärva.de redanför stabila växelkursertrovärdighet som

diagram 12.3framgårländerna har ocksånämndaDe avsom --
eftervarandra ocksåväxelkursemalyckats stabilisera över-mot

breda bandbredder inom ERM-systemet.tillgången 1993

D-marken12.321:Nominella växelkurserDiagram mot

O

19961994 1995993
Belgiskalvanc
Nederländskaguiden- - - Franskalranc- - - -

valutan.uppåt digrarnmet innebär depreciering DeKommentar: En rörelse i en av
har markerats.tidigare bandbreddema i 2,25ERM-systemet i procent

RiksbankenKälla:
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Diagram 12.3b: Nominella växelkurser D-markenmot

10
rl8
l6 l 1X4.. HJå v-lIrA p-u.,2 ______xxV..:-s-\/ io

.2.
-4
1993 1994 1995 1996Danskakronor- - -

Österrikiskaschilling

Kommentar: En rörelse uppåt i digrarnmet innebär depreciering valutan. Deen av
tidigare bandbredderna i ERM-systemet på 2,25 har markerats.i procent
Källa: Riksbanken

Det kan inte heller uteslutas ERM 2 syftaratt ett till stabilasom
växelkurser mellan och de utanförstående EU-ländemaseuron
valutor också kan fås fungera väl i lägeatt med begränsadeett
stömingar. Detta skulle ha fördelen växelkursvariationeratt intesom
motiveras fundamenta kan begränsas underav normalamer
omständigheter. Men samtidigt innebär sådant försökett ett
betydande risktagande ifall störningarstörre uppkommer. Efter
1992-93 års valutaturbulens måste trovärdigheten för iatt man en
sådan situation ska hålla fast vid givna växelkursmål betraktas som
liten. Därmed finns fara förstor ånyo ska hamnaatt ien man
situationer där försvaret vissa växelkurser skulle bidra tillav att
förvärra de makroekonomiska obalansema.

Vi har pekat på såväl risken för störningar inomatt euroområdet
ska sprida sig till de länder inte deltar risken för desom attsom

ensidigt ska få bära anpassningsbördansenare vid spekulativa
störningar. Sannolikheten för sådana chocker förefaller särskilt stor
just i samband med unionatt bildas.monetär Detta starkten är ett

alltför tidigtargument försökamot att få till stånd ERM-ett nytt
med smala bandbredder.system Kanske måste det gå längre tid -och problemen med andra ha blivit tydliga innanarrangemang mer -tiden förär ERM-arrangemang,ett nyttmogen med smala

växelkursband. De historiska erfarenheterna talar för detta, eftersom
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fastaförsammanbrottefterantal årtagitregeldet i ett
återupprättats."sådanainnanväxelkurssystem

ekonomiskamening detalar enligt vår argumentenfallSverigesI
växelkursemadärdeltagande i ERM-arrangemangstarkt ettemot

för kronanväxelkursmålHuvudargumentetska stabiliseras. är ettatt
vårefterunionenutanför denstårdå vi monetärai situationen

kanutsträckningideprecieringarupprepadehistoria stor varaav
deltar i denvi intemedel. Omtrovärdighetsskapandeförbrukad som

uppnåförsökameningsfulltdet inteförefallerunionen, attmonetära
vi så mångavariabelstabiliseratrovärdighet att somengenom

tydermed. avsnitt 5.3framhölls iSommisslyckatstidigaregånger
detrisk förbetydandeempiriska studier attockså många en

från det iavvikerSverigeistömingsmönstretmakroekonomiska
EU-länder.andra

förförts framförslagflera detillockså tveksammaVi är somav
sådanfungera bättre. EnskaERM-systemnyttatt ettatt garantera

vidcentralkursemajusteringarsnabbareochtanke tätareär av
förslag kanavsnitt ovan. Dettajfr 12.1uppkommande obalanser

risker.betydandemeningenligt vårdet innebärförefalla logiskt men
ekonomisk-debenägnaslags 22. JuProblemet är momentett mer

paritet-justeringarvidta sådanablirbeslutsfattarnapolitiska att av
skastörningarbegränsadeblir risken ävenstörre attema,
deomfattningenökakommerutlösa sådana. Dettaförväntas att av

dessa skariskerna fördärmed ökavalutaflödena ochspekulativa att
dennaVi inteinstabiliteten.makroekonomiskabidra till den atttror

kapitalrörelser.med friafungerar iväg ett system
denanpassningkrav bättreheller troligtknappastDet är att av

till denutanförstående ländernapolitiken i deekonomiskaallmänna
avsnitt 12.2diskuterades ilösning. Somnågoni euroländema utgör

ekonomisk-politiskade internamålkonfliktema mellantycks just
roll för denavgörandespelatväxelkursmålen hamålen och en

hurdärför svårtunder 1992-93. Deteuropeiska valutaoron är att se
problemen.kunna lösaanpassning skasådana krav på

iförsöka öka stabilitetenförvill särskiltVi nyttettattvarna
internationelladeinföra restriktionerERM-system attgenom
internationellaframförts i denförslag harkapitalrörelsema. Sådana

debatten. interna-straffbeskattningnågon formidéEn är avav

z 1996.Bordo JonungSe underlagsrapporten av
22 1996.Genbergi underlagsrapportenslutsatsenDetta är av
23 McKinnonoch underlagsrapportenWyplosz 1993EichengreenSe t avex
1996.
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tionella kapitaltransaktioner, internationella placerareatten annan
ska tvingas deponera medel räntelösa konton i centralbanken när

placerar i utlandet vilket också det kan formman ses som en av
straffbeskattning. Tanken "kasta iär maskineriet" vidatt grus
spekulationskriser för de ekonomisk-politiskaatt beslutsfattarnage

tid attmer agera.
harDet hävdats effektivitetsförlusternaatt till följd sådanaav

restriktioner de internationella kapitalrörelsema kan mindrevara
de skadeverkningarän de spekulativa attackerna kan upphovsom ge

till, särskilt ingreppen endast är Dettatemporära.om resonemang
kan ifrågasättas. Huvudskälet regleringar harär sinatt logik.egen
Vetskapen valutarestriktioner kanskeatt kommer införas kanom att
leda till aktörerna på valutamarknademaatt försöker föregripa dessa

spekulativaännu större omplaceringar tidigtgenom stadiumett
i uppkommande ojämviktssituationer. Därmed hotar instabiliteten att
öka. Följden kan bli regleringamaatt görs liksom falletpermanenta

med den svenska valutaregleringen infördesvar som som en
tillfällig krisâtgärd under andra världskriget blev bestående tillmen
1989

Vi inte heller restriktionertror valutarörelsemaatt kommer att
bli särskilt effektiva. Den främsta orsaken till valutaregeringamaatt
avvecklats i de flesta OECD-länder just deras låga effektivitet.var
Trots förekomsten regleringar uppkom ändå mycketav stora
kapitalflöden. Om så sker, riskerar valutarestriktioner i huvudsakatt
endast missgynna de aktörer för vilka de blir bindande. Detta skapar
i så fall faror för regleringamaatt successivt måste utvidgas till att
omfatta allt fler aktörer och transaktioner.typer av

Det kan finnas anledningstörre positiv till idéatt harvara en som
framförts den amerikanske ekonomen Ronald McKinnon,av
nämligen i svåra krislägenatt tillfälligt ska kunna frångå deman
fasta växelkurser normalt försöker upprätthålla.som man
Samtidigt ska det finnas "återgångsklausul", enligt vilken deen
tidigare kurserna successivt ska återställas. Detta den politikär som
Frankrike och Danmark fört efter vidgningen bandbreddemaav
inom ERM-systemet 1992-93 se diagram 12.3. En tidigare parallell

guldmyntfoten,är där det beteendeett iaccepterat svåravar att
kriser -i praktiken krig lämna guldmyntfoten, samtidigt detsom-
förutsattes skulle återgå tillatt den tidigare paritetenman dennär
akuta krisen se 33.avsnittöver Detta förslag "approxi-var om

z Se underlagsrapporten McKinnon 1996.av
25Se underlagsrapporten Bordo Jonung 1996.av
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kumulativasådanaundvikatillsyftarväxelkursstabilitetmativ" att
1991-92,underdrabbades närekonominsvenskadenförlopp avsom

såtvingade framkronan stramattackernaspekulativade mot en
förvärrades.ytterligarekonjunktumedgångenpenningpolitik att

växelkurstidigareåterställapolitik i syfteFörväntningar attenom
Problemetutgångsläget.iredanstabiliserandeverkaocksåkan

gäller.verkligenåtergångsklausulenförtroende förfåligger i attatt
tillförhållandeiskillnaden litenblir ettmed dettaMisslyckas man

rörliga växelkurser.medsystem

växelkursarrangemangAlternativa12.3

håll ERM-systemfinns mångatveksamhet nyttettDen omsom
förväxelkursarrangemangalternativadiskussionhar lett till omen
dåunionen. Detdeltar i den ärinteEU-länder monetärade som

innebärförstahar diskuterats. Denmöjligheterolikafrämst två som
ERM-system.inomväxelkursemabindningfastare än ettännu aven

medkombinationiväxelkurserrörligaalternativetandraDet är
inflationsmål.

unionenmonetäramedlemskap i denAssocierat

inteunionendenvill delta ide länder monetäraFör mensom
diskuterats. harManond cirkelförsig har riskenkvalificerar en

växelkurs kanfastprisstabilitet ochförtrovärdighetlågpekat att
för dessabli svårtDärmed kan dethögamedföra räntor.väntas
utgifternaorsakbudgetunderskott. Ensina ärländer reducera attatt

ochproduktionförblir höga,statsskuldsräntorför attett annat
utgifterhögaskatteintäkter ochtillbaka med lågasysselsättning hålls

länderför vissaförsvårarföljd.för arbetslösheten Detta -t exsom
budget-angåendekonvergenskriteriemauppfyllaItalien att-

tillätsländer direktdessastatsskuld. däremotoch Omunderskott att
tillomedelbart fallaskulleunionen,i dendelta räntornamonetära

budgetunder-därmedocheuroländeri övriganivå somsamma
konver-uppfyllabli lättareskulleminska.skotten Det attm a o

Italien visarKalkyler förinträde före.eftergenskraven attän tett ex

och26 på Thygesen 1995.huvudsakligenbyggeri detta avsnittFramställningen
1996.Gros
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bara direktaden utgiftsbesparingen statsskuldsräntoma skulle
omfattning.betydandevara av

lösaFör detta problem har förslag framförts fastareatt om en
bindning växelkursema skulle bli fallet iän ERM-ett nyttav som

tankeEn de länder vill delta i densystem. är att monetärasom
unionen inte kvalificerade helt enkelt skulle sigär avsväramen
möjligheten föra självständig penningpolitik och låtaatt denen
utformas ECB. Detta ligger k sedelfonder dennära typav s av som
tillämpas Estland, Lettland och Argentina. innebärt Dessaav attex
den inhemska centralbanken i lag förbjuds påverka storlekenatt av
den basen centralbankens skuldermonetära och därmed penning-
mängden köp och försäljningän utländsk valuta.annat genom av
Om valutareserven minst lika denär basen, detstor monetära ärsom
uppenbarligen teoretiskt möjligt för centralbanken lösa in allaatt
sina utestående skulder i inhemsk valuta och därmed i principatt
hålla växelkursen fast hur spekulativa störningarstora änsom
uppkommer. När centralbanken sådan sedelfondagerar som en
förlorar den således alla möjligheter föra självständigatt en
penningpolitik. Tanken den fasta växelkursenär därmed ska bliatt
absolut trovärdig.

Det radikala förslaget detta slag gårmest länderut attav som
inte kvalificerar sig ligger ska kunna bli associeradenäramen
deltagare i den unionen. De skullemonetära då få till denöver

valutan precis de fullvärdiga medlemmarna ochgemensamma som
skyldigheter. De skulle däremot inte få rättigheter.samma samma

Så skulle de associerade ländernast centralbankschefer fåinteex
ingå i ECB-rådet och därmed inte få något formellt inflytande denpå

penningpolitiken. Tanken detta undanröjaärgemensamma sättatt
risken för dessa länder ska förmå föraECBatt inflationistiskatt en
politik.

De skisserade konstruktionema teoretiskt eleganta.är Vi har dock
svårt på deras praktiska relevans.att tro Det förefaller mindre
sannolikt i de länder inte tillåts deltaatt i valutaunionenman som
skulle finna det politiskt acceptabelt avhända sig möjlighetenatt att
föra självständig penningpolitik i utbyte få inflytandeutanen att

denöver politiken. Också för de fullvärdiga deltag-gemensamma
Äveni den unionen finns risker.monetära dearna länderom som

inte uppfyller konvergensvillkoren inte får något formellt inflytande
penningpolitiken,den det lätt föreställaär siggemensamma att

därsituationer dessa ändå kan starkt politisktutöva tryck på denett

27Gros 1996.
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Tillinflationistisk politik.föracentralbankeneuropeiska att en mer
denetableraöverväganden. Attpraktiskadetta kommer rent gemen-

omgångförstailänderför den kärnavalutan som enavsamma
kompliceratsåi sigredankommer attvalutaunionendeltar i att vara

ytterligaremedbelastadvill blitroligtdet inte är att man
komplikationer.

inflationsmålväxelkurs ochRörlig

mellantill ERM-arrangemangalternativetuppenbaraandraDet ett
stårEU-länderoch deunionendeltagarna i den monetära som

inflationsmålmed somkombinationiväxelkurserutanför rörligaär
undantagsklausul detformmed någonförseseventuellt kan avav

euroområdeti såväloch 6.4i avsnitten 6.3diskuteradesslag som
ländema." medpenningpolitisk strategiutanförstående Endesom

Storbritannien inom EUochSverigei daginflationsmål tillämpas av
Zeeland utanför EU.Kanada ochoch Nyat exav

ochväxelkurserrörligasida harEU-ländersflertaletFrån
valutaturbulensennödlösning efteruppfattatsinflationsmål som en

övergångs-endastochinom det tidigare ERM-systemet ettsom
unionen och ERM-systeminnan den monetära ett nyttarrangemang

rörligaförocksåemellertidkanMan attargumenteraupprättas.
förlämpligtinflationsmål kanväxelkurser och ett arrangemangvara

utanförstårellertidunder längrede länder permanentrentavensom
finns inteutgångspunktteoretiskunion. Frånden monetära rent

för dedennaheller några starka typmotargument arrangemangav
Konvergenskriterietvill delta.möjligtså fortländer somsom
nationalekonomiskaförstå utifrånsvårtväxelkursenangående är att

kommavaluta förvill införasynpunkter: attgemensamenmanom
ologisktförefaller detväxelkursfluktuationer,ifrån oönskade att som

redan iväxelkursema fastaför deltagande krävaförutsättning äratt
växelkurs för demed rörligalternativetförväg. bedömningEn av

emellertid utgåunionen måstevill delta i denländer monetära-som
sannolikhetbetydandefinnsställts Detfrån de kriterier upp. ensom

krävas.faktiskt kommerför deltagande i ERM-system attettatt
penning-finns medde fördelarlätt räknaDet är att ensomupp

inflationsmål.rörlig växelkurs ochinnebärpolitisk strategi som

2 alternativ till ERM-föreslagitshar nyttDenna ettetttyp somarrangemangav
Tabellini 1996.CEPR 1995 och Perssonisystem av
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Risken minskar för spekulativa attacker där växelkursen1
försvaras med och finanspolitikmåste så höga såräntor stram

ekonomin kastas i depressiva spiraler.att
Med flytande växelkurs inflationsmål2 och kommeren
anpassningsbördan vid olika störningar fördelastyper attav
på symmetriskt mellan euroländema och desättett mer
utanförstående länderna. kan fördel inteEU- Detta storvara en
minst i det skede då den valutan ska etableras,gemensamma
eftersom sannolikheten för finansiella störningar då är
betydande se diskussionen i avsnitt Med rörliga12.2.ovan
växelkurser och inflationsmål kommer viss delen av
anpassningsbördan vid störningar ligga euroländema.påatt
Vid spekulation valutorna i de länder inte deltart motex som
i den unionen blir det till både derasmonetära upp
centralbanker och ECB politiken. valutornaNäratt anpassa
i de utanförstående länderna deprecieras stigermot euron,
inflationen i dessa samtidigt den faller i euroländema.som
Följaktligen kommer penningpolitiken i de förraatt stramas
länderna också lättas i de senare.attmen

3 Kombinationen inflationsmål och flytande växelkurs kanav
möjliggöra rimlig avvägning mellan målet låg inflationen om
och målet stabilisera ekonomin vid olika störningar. Dettaatt
kräver emellertid enligt vår mening också åtgärder slagdetav

diskuterades i avsnitt för6.4 stärka incitamenten förattsom
låginflationspolitik i de utanförstående länderna. Vien

argumenterade där för det i land Sverige finnsatt ett som
starka inneboende inflationstendenser. syfteI motverkaatt
dessa bör prisstabilitetsmålet vikt för Riksbankenstörreges
och denna bör självständighet.störreges

kan4 Det lättare få förståelse för politik direktattvara en som
fasta detpå slutliga målet låg inflation för politiktar än en

frånutgår intermediärt mål växelkursen, vilketettsom som
endast indirekt hänger med inflationsmålet. kanMansamman
också i avsnitt 12.2 för trovärdighetenargumentera attsom
för växelkursmål förbrukad i Sverigeär om man som upp-
repade gånger misslyckats med dessa. läge då betydandeI ett
förtroendekapital investerats i skapa uppslutning kringatt ett
direkt inflationsmål och politiken också varit framgångsrik i

uppnå detta, kan finnasdet fördel från trovärdig-att storen
hetssynpunkt målformulering.hålla fast vid dennaatt

29Seockså underlagsrapporten Genberg 1996.av
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kombination med rörligfördel med inflationsmål i5 sistaEn
växel-kan undvika inflations- ochväxelkurs är attatt man

konflikt varandra. riskerar dåkursmål kommer i med Man
sådana situationer Sverige gjordeinte hamna iatt som
fasta växelkursen omöjliggjorde restrik-1980-talet då den en

penningpolitik i syfte motverka överhettningen itiv att
Penningpolitiken blir i stället fri användas förekonomin. att

inflationsbekämpning eller så vill for stabiliseraattom man
finans-ekonomin. kan centralt i situationer dåDetta vara

politiken olika skäl inte tillräckligt.åtstramasav

finns emellertid också nackdelar med penningpolitisk strategiDet en
inflationsmål och flexibel växelkurs.bygger på Dessa måstesom

ställas fördelarna.mot

första nackdel riskenl för sådana omotiverade växelkurs-En är
fluktuationer diskuterats i avsnitten 5.4 och 12.2. Riskensom
för växelkursvariationersådana hänger emellertid i hög grad
ihop med trovärdigheten för och stabiliteten i anti-inflations-
politiken. penningpolitikEn bygger på trovärdiga infla-som
tionsmål bör förknippad med mindre växelkurs-vara av
svängningar inte fallet.så Stora växelkurssväng-än ärom
ningar har nämligen förekommitofta just i samband med
omläggningar politiken. typexempel den kraftigaEtt ärav
apprecieringen pundet i samband med åtstramningenav av
penningpolitiken i syfte inflationstakten iatt pressa ner
England från och med Risken för förlopp1979. sådana
minskar redan gått igenom desinflationsprocessom man en
och därför i läge med låg inflation.startar ett

Självfallet kräver också infiationsmål hänsyn tillatt tas
växelkursutvecklingen. Eftersom växelkursen i utrikes-en
handelsberoende ekonomi svenskaden deärsom en av cen-
trala faktorer påverkar inflationstakten, kommer störresom
och varaktiga förändringar växelkursema leda tillattmer av
omläggningar i penningpolitiken i motverkande syfte.

Risken för växelkurssvängningar bör bero också påstora
fmanspolitikens utformning. Valutadeprecieringar i många
länder tycks under de åren ofta ha hängt medsenaste samman
förväntningar växande budgetunderskott. bättre kon-Juom
troll land har budgetprocessen, desto mindre böröverettsom
därför risken för växelkursfluktuationer.vara
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således trovärdiga inflationsmål börVår slutsats är att
kunna reducera svängningarna i valutakursema. Icke desto

fluktuationer.mindre betydandemåste räkna med Omman
till växelkursen mellan den tyska D-marken ochman ser

schweizerfrancen, uppvisar denna under de femtonsenaste
åren svängningar inom intervallet ungefär10 procent trots

inflation i Tyskland och Schweiz. framgårDettasamma av
diagram 12.4. Som diskuterades i avsnitt finns det4.2
emellertid empiriskt förstöd påtagliga negativasvagt mer
realekonomiska effekter sådana kortsiktiga växelkurs-av
variationer.

Diagram 12.4: Nominell växelkurs mellan schweiziska franc och D-
konsumentprisnivåmark respektive relativ

90A .1985 1987 1989 1991 1993 1995
Relativkonsumentpvlsnivá
Nominellvñxekurs- - -

Kommentar: En rörelse uppåt i digrammet innebär depreciering denen av
schweiziska francen. Relativ konsumentprisnivå uttrycker schweiziskaden
prisnivån förhållandei till den tyska.
Källa: IMF

2 nackdelEn med inflationsmål den långa tidsför-ärannan
skjutningen kanske till år mellan penning-ettupp par- -
politiska åtgärder i form ränteförändringar och inflationen.av

kan innebäraDetta betydande svårigheter bedömaatt om
penningpolitiken verkligen medstår i överensstämmelse
inflationsmålet och därmed få enighet politiken. Manatt om
måste antalsker i Sverige arbeta medt ettsom nu ex- -
indikatorer penningpolitikens effekter, dvs försöka förut-

den framtida inflationstakten med hjälp dagsäga antal iettav

3° ocksåSe underlagsrapporten Genberg 1996.av
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inflationsförvänt-enkätervariabler. kankända Dessa omavse
redan denutnyttjar nu,det slag Riksbankenningarna av som

ochrealräntakanlånga somräntan summan av enses som
inflation, växelkursen,för förväntadkompensation

för ellerregel kändalöneökningar iavtalsmässiga som är ett
vakanser ochkapacitetsutnyttjande,framåttvå år samt

samvarierar väl mederfarenhetsmässigtarbetslöshet som
löneglidningen.3

inflations-värde förolika indikatoremasDe göraatt
framtidasambanden med denhur stabilaberor påprognoser

finnas betydande osäkerhet.inflationen kan DettaHärär.
Även medemellertid inte överdrivas.problem bör inter-

finnspenningmängdstillväxt och växelkursmediära mål som
och slutligasambanden mellan dessa detosäkerhet omen

sannolikheten förFörmodligeninflationsmålet. är attrentav
använder sigpolitiken ska hamna rätt större ettom man av

sig enda samband.antal indikatorer förlitaränstort ett
skulle i fallProblemen med inflationsmål så snarast vara av

indikatorer, pekar olikapolitisk med månganatur: som
för godtycklighet ihåll, kan det finnas ett utrymme

tolkningama. motverka detta det viktigtFör äratt att
centralbanken redovisar de samband byggeröppet som man

granskning intesina på, så kritiskatt attav manprognoser en
skeva blir möjlig. Härigenom börmedvetet bedömningargör

minska för överoptimistiska tolkningar tillfälligtrisken attav
låga inflationstal kan motivera expansiv penningpolitik.en

växelkurser och inflationsmålsista problem med rörliga3 Ett
otillräcklig penningpolitisk samordning mellankan vara en

för konkurrens-länderna. brukar framhålla risken kMan s
deprecieringar, dvs olika länder i syfte förbättra sinatt att
internationella konkurrenskraft föra penningpolitikska en

valutan.leder till deprecieringar den Omsom egnaav
många länder försöker detta samtidigt, kan konsekven-göra

bli inflation överallt. Forskningen har emellertid ocksåsen
pekat risken otillräcklig samordning kan leda tillpå att en

stömingar.alltför litet Stabilisering vid makroekonomiska
Orsaken det enskilda landet kan ha incitamentär att ett att

3 Se Svensson 1995, 1996, Canzoneri, 1995 respektiveNolan Yates
Cukiennan 1995, 1996.
32 risk betonas i underlagsrapportenDenna Hagen 1996.t ex av von
33Se Persson Tabellini 1996.t ex
3 Se Tabellini 1995 och Currie, Levine Pearlman 1996.Persson

16-089312
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inte föra tillräckligt expansiv penningpolitik viden en
uppgång i arbetslösheten, därför vill undvika denatt man

inflation skapas detta lederextra till valutadepre-som om en
ciering. Man därvid inte hänsyn till deprecieringentar att av
den valutan innebär appreciering andra valutor ochegna en av
därmed tendens till minskad inflation i andra länder. Omen
penningpolitiken inte samordnas mellan olika länder med
rörliga växelkurser kan därför vid symmetriska stör-man
ningar drabbar alla lika få alltför restriktiv politik.som en

Sannolikheten för med inflationsmålatt ochett system
rörliga växelkurser ska fungera bra ökar tillskaparom man
någon form samordningsmekanismer. En tanke ärav en
koordinering inflationsmålen mellan de länder deltarav som
i den unionen och de ländermonetära står utanför. Medsom

inflationsmål skapas goda förutsättningar församma
växelkurser stabila långär sikt. Man skullesom rentav
kunna tänka sig det blir uppgift föratt centrala EU-organen

övervaka gradenatt måluppfyllelse. Detta kunde görasav av
Ekofm-rådet eller allmänna rådet i ECB, där alla EUsav
centralbankschefer ingår. långtgåendeEtt förslag någonär
form sanktionsmöjligheter för de fall inflationsmålenav

grovt.missas Sanktionema skulle kunna sträcka sig alltifrån
offentligt publicerad kritik till rekommendationer angående
utbyte centralbankens ledning se också den tidigareav
diskussionen i avsnitt 6.3.

Som framgår vår diskussion finns det såväl för- nackdelarav som
med penningpolitisk strategi bygger inflationsmålpåen isom
kombination med rörliga växelkurser. Vår bedömning är att ett
sådant från ekonomiskasystem utgångspunkter förmodligen är att
föredra framför ERM-system för deett ländernytt inte deltar isom
den unionen.monetära Detta gäller särskilt inflationsmålom samma
tillämpas i de olika EU-ländema.

35Detta föreslås i CEPR 1995 respektive Persson Tabellini 1996.av
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bandbredaInflationsmål medERM-systemoch

växelkursermed stabilaERM-arrangemangställtVi har ettovan
självfalletberorJämförelsenväxelkurser.med rörligasystemmot ett

i detinomtillåts fluktuerapraktikeniband växelkursenbredahur
ERM-systemkommerde destobredare attförra fallet. ettJu är, mer

kan dagens ERM-Såväxelkurser.med rörligalikna tett system ex
praktikenifluktuationsmarginaler 15 % snarastmed ä:system

sådantrörliga växelkurser. Imeduppfattas ettsystemettsom
mellankonflikterförsikt litenkortriskenärarrangemang

verkligenfluktuationsmarginalemaväxelkursmålochinflations- om
någrauppkommabehöverföljer det inte storautnyttjas. Härav att

växelkursband.breda Detmed ärnackdelar med ERM-systemett
kommerERM-systemdet inomdock sannolikt ettattett nyttatt vara

centralkursema.växelkursemastabiliseraåtagandeimplicit runtatt
utvecklingen blimakroekonomiskavidare densikt kanPâ lång

bindande.blirbandgränsema återsådan att
fördelar medekonomiskapåtagliganågrasvårt ettDet är att se

förhållande tillbandbredder imed vida ettERM-arrangemang
teoretiska forskningen påväxelkurser. Denmed rörligasystem om-

tillväxelkursband bör bidrabetonathar visserligenrådet att
i växel-minska fluktuationemaochstabiliserande förväntningar

centralbanksintenventionerförsannolikhetenOrsakenkursen. är att
ökarväxelkursrörelsermotverkai syftevalutamarknadema att

forskningenempiriskaDenbandgränsema.kommernärmare man
betydandepåvisa någrahañ svårigheterhar emellertid attstora mer

förefaller detdetta slag.stabiliserande effekter Däremot som omav
växelkursband intervenerar påi medcentralbankema system

från central-avvikelsertendenser tillvalutamarknadema så att
dämpas.generelltkursema

med breda band kanfördelenfrämsta ERM-systemDen ettsom
politisk.växelkurser torde Detförhållande till rörligaha i ärvara
växelkursrörel-hållitharäcka medmöjligt det kommer attattatt

förbreda band i ERM-systeminom mycketendast attettserna
uppfyllt. Sam-växelkurskriterium skaMaastrichtfördragets anses
bedömasinte kommerbetydande risk såtidigt fmns attatt varaen

faktiska kursfluktua-derörlig valutakurs,fallet med helt även omen
logiken i detta kanekonomiskamycket små.tionema varit Den

beaktas vidlikväl måstedet någotkritiseras, är ettsommen

1994.36 Kiguel Liviatanrespektive Cukierman,Garber 1995Se Svensson
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ställningstagande till vilken växelkurspolitik Sverige börsom
bedriva vid utanförskap.ett

Slutsatser12.4

Allt talar för ERM-system ERM 2 kommeratt etablerasett nytt att
i samband med den tredje EMU inleds. dettaatt Ietappen av nya

kommer och flertalet utanförståendesystem valutor troligeneuron
ingå. Ett ERM-system kommer fönnodligenatt blinytt att

asymmetriskt. Interventionsskyldigheten för blirECB med all
sannolikhet inte obegränsad och anpassningsbördan för att
stabilisera växelkursema torde i huvudsak komma ligga på deatt
utanförstående länderna.

Valutaturbulensen under 1992-93 har lett till tvivel på det gåratt
få syftar till stabila växelkurseratt ett fungera.system Viattsom

visserligen detta möjligttror är ändåatt riskernaatt ärmen menar
De anpassningskrav kanstora. komma läggas depåattsom

utanförstående länderna kan bli alltför Detta kan särskiltstora. vara
allvarligt just i samband med övergången till EMUs tredje etapp.

finnsDet risk för ECB inledningsvis kan kommaatt föraen att en
mycket restriktiv penningpolitik. Ett skäl behovet etableraär attav
trovärdighet för låginflationspolitik. Om väljer dettagöraatten man

strategi med penningmängdsmål, kan oförutseddagenom en
ökningar penningefterfrågan leda till räntehöjningar. På grundav av
svårigheterna förutse efterfrågan denatt valutan sådanaärnya
störningar sannolika i inledningsskede. kommerDessaett spridasatt

till de utanförståendeäven länderna upprätthåller stabilaom man
växelkurser. Riskerna vidare betydande förär spekulation mot
valutorna i de utanförstående länderna och för ökningspontanen av
efterfrågan också där. Detta kan tvinga fram räntehöjningareuro
i syfte stabilisera växelkursema. Bliratt de makroekonomiska
stömingama kan förväntningsstyrda valutaflödenstora, åter ställa
den ekonomiska politiken i länder med deprecieringstendenser inför

omöjlig uppgift.en
Ett ytterligare ERM-systemargument syftemot ett nytt ärvars

stabila växelkurser konflikterär mellan växelkursmålatt och
inflationsmål blir sannolika. Trovärdigheten för växelkursmål är
också liten efter den valutaturbulensen i börjanstora 1990-talet.av

finnsDet risker marknaderna kommerstora att central-prövaatt
bankernas förmåga hålla kurserna stabila.att
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syftar tillblir därför ERM-systembedömningVår att ett som
valutorutanförstående ländersmellan ochstabila växelkurser euron

vi sådantrisktagande.innebär Däremot systematt etttrorstortett
kandidaternafrämstaländer defungera väl mellan dekan är attsom

FrankrikeBeneluxländema,unionen Tyskland,delta i den monetära
Österrike skjuts eller inteanledningdenna någonoch uppavom

förvärva höglyckatsstånd. länder haralls kommer till Dessa
stabila. Flera studierska hållastrovärdighet för växelkursemaatt

mellan degrad samvariationockså jämförelsevis högvisar aven
länder.makroekonomiska stömingama i dessa

fördelaktigastefrån ekonomisk synpunktDet arrangemangetrent
och icke-deltagamai den unionenmellan deltagarna ärmonetära

demmed rörliga växelkurserbedömningenligt vår ett systern
minskar risken förinflationsmål. Härmedemellan och gemensamma

framtvinga onödigt åtstram-spekulativa kapitalrörelser skaatt en
syfte försvara växelkursema. Medande politik i att gemensamma

i sådant uppvisainflationsmål bör också växelkursema ett systern
docktidsperioder. förutsätterbetydande stabilitet längre Dettaöver

syftegenomför institutionella förändringar ienskilda länder attatt
högreprioritet och centralbankemaprisstabilitetsmålet högre enge

grad självständighet.av
tillkommer vi upprepade gångersvensk delFör argumentet att

Trovärdighetenmisslyckats med upprätthålla fasta växelkurser.att
för därför förmodligen till del för-växelkursmål i Sverige är stor
brukad. har visst förtroendekapital för den nuvarandeDäremot ett

detta intepenningpolitiska strategin byggts Det viktigtär attupp.
förskingras byte växelkurssystem.genom av

ställa sig allmänt skeptiskt tillVår slutsats blir Sverige bör ettatt
syftar stabila växelkurser mellantillERM-arrangemangnytt som

utanförstående Sverige bör fortsättaeuroländema och länder. att
utanförstående länderna själva ska kunna väljahävda linjen deatt

Sveriges delde vill ingå i sådant eller inte. Förett systemom
förefaller utgångspunktdet från ekonomiskrent mestvara
fördelaktigt bibehålla nuvarande penningpolitiska strategi medatt
rörlig växelkurs och inflationsmål. Samtidigt bör trovärdigheten för
denna uppläggning institutionella reformer i syftestärkas attgenom
öka Riksbankens oberoende det slag förordades i avsnitt 6.4.av som

Till ekonomiska bedömningen emellertid läggasden måsteovan
utanförskapockså politisk bedömning. Sverige vid villOm etten

behålla möjligheten till den valutanöveratt senare gemensamma
kan tala fördetta deltagande i ERM-system. sådanIett ett nytt en
situation eftersträva fluktuationsband.bör vi breda
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penningpolitisk med inflationsmål och rörlig växel-strategiEn
kurs vid utanförskap kan ha politisk kostnad, därför dåett atten
kan uppfattas vilja hålla möjligheten för vad andra länder kanöppen
betrakta konkurrensdeprecieringar den svenska kronan. Försom av

minska denna risk det centralt vi verkligen inflations-äratt att tar
bekämpningen på allvar. politiska kostnaderna kommer bliDe att
mindre på lång kort sikt det visar sig välavvägdän attom en
ekonomisk politik förs i Sverige.
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Svensk ekonomisk politik i och13

utanför den unionenmonetära

Analysen i tidigarede kapitlen har behandlat olika aspekter den
unionen och svenskt deltagande. kravDe ställsmonetära ett som

svensk ekonomisk politik har diskuterats område för område. Detta
kapitel syftar till sammanfatta de viktigaste slutsatserna för huratt
den ekonomiska politiken bör bedrivas i Sverige vi väljer attom
delta deni unionen respektive vi väljer utanför.ståmonetära attom
Inledningsvis tecknas i avsnitt bakgrundsbild.13.1 Därefteren
diskuteras i avsnitt 13.2 vilken ekonomisk politik bör förassom -
såväl vi deltar i den unionen står utanförmonetäraom som om -

arbetslösheten åter ska kunna reduceras. betraktar viDettaom som
det viktigaste ekonomisk-politiska problemet. Därefter analyseras i
avsnitt 13.3 de speciella förutsättningar gäller för densom
ekonomiska politiken vid deltagande i den unionen.ett monetära
Avsnitt innehåller13.4 motsvarande diskussion utanförskap.ettav
Slutsatsema sammanfattas i avsnitt 13.5.

bakgrundsbild13.1 En

diskussionEn svensk ekonomisk politik kräver såväl lång-ettom
kortsiktigt bakgrundsperspektiv. lång siktPå de gradvisett ärsom

förändrade betingelsema i världsekonomin centrala, medan de
makroekonomiska obalansproblemen dominerar bilden på kortare
sikt.

Den ökade internationella integrationen

långsiktigtI perspektiv den globala ekonomiska integrationenett är
Öst-och den snabba ekonomiska tillväxten i Asien och också i och

Centraleuropa förmodligen den helt dominerande faktorn. Under så
hela efterkrigstiden har världshandeln med ökat igott som varor

snabbare takt produktionen. Mellan ochän 1950 ökade1994
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drygt år, medanvaruhandeln med i genomsnitt 6 procent per
innebärvaruproduktionen ökade med år. Detta4nästan procent per

ökademedan varuhandelnvaruproduktionen ökade gånger,5/2att
tendens tillförefaller dessutom dennahela 14 gånger. Det som om

och ökadeökande integration förstärks med tiden: mellan 1984 1994
världshandeln ökade medproduktionen med 2 år, medanprocent per

procent allt integrationen i världsekonomin visas6 Den större
också de tjugo kraftiga ökningar internationellaårenssenasteav av
direktinvesteringar, internationella licensavtal, företagssamman-
slagningar samarbetsavtal mellan företag i olikaöver gränserna,

venturesländer och k joints
Bakom siffrorna för världsekonomin döljer regionalasig stora

skillnader. snabbaste tillväxten i produktion och handel harDen ägt
Asien.i Under de decennierna har Hongkong,senaste trerum

SydkoreaSingapore, och Taiwan haft genomsnittlig tillväxttakten
i capitaBNP mellan och innebär6 7 Dettaprocent. attper
inkomsten capita har fördubblats varje decennium och ökat åttaper
gånger på trettio år. Under de åren har många andraävensenaste
länder i regionen uppvisat lika höga eller högre tillväxtsiffror, bland
dem Indonesien, Kina, Malaysia och Thailand. Under femårs-
perioden 1990-94 ökade från dessa länder med omkring 15exporten

årprocent per
liknande utvecklingEn tycks i fpå gång de d östländema.vara

Befolkningen relativt välutbildad, samtidigt lönekostnademaär som
mycket låga i jämförelse med faktorerVästeuropas.är Dessa samt

den geografiska närheten till och frihandelsavtalVästeuropa med
bör tillräckliga förutsättningarEU för hög tillväxt handeliutgöra en

och capita.BNP per
globalaDen ekonomiska integrationen och utvecklingen utanför

nuvarande har redanEU betydelse för den svenska ekonomiskastor
utvecklingen och dess betydelse kommer troligen öka tiden.medatt

gällerDetta den unionen kommer till ståndmonetäraoavsett om
eller inte, och Sverige deltar eller inte. Storaoavsett om
anpassningskrav kommer under alla förhållanden ställas denatt
svenska ekonomin. kanMan peka åtminstone olika områden.tre

det första innebärFör den fria rörligheten för såväl kapital som
produktion i växande utsträckning kommer förläggasatt attvaror

I WTO 1995.
2OECD 1992.
3wro 1995.
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där lönsamheten högst. innebär kapitalavkastningenDetär att
kommer utjämnas mellan olika länder i högre grad tidigare.att än än

minskarDet handlingsfriheten för land Sverige i denett som
meningen höjningar lönekostnadema i förhållande till andraatt av
länder och andra förändringar försämrar villkoren för före-som

högre beskattning kommer få mycket ochtagen, t störreattex
snabbare effekter tidigare, därför existerande verksamheterän att
omlokaliseras till andra länder och investeringar förläggs dit.nya

lönekostnaderHögre i andra länder kan bara upprätthållas iän
Sverige de högre produktivitet. Detta kräver i sinmotsvarasom av

högre utbildningsnivå.tur en

För det andra sker det dramatisk förändring konkurrens-en av
förutsättningarna inom rad olika branscher i Sverige atten genom
relativt fattiga länder med låga löner i snabb takt får tillgång tillsett
den modernaste produktionsteknologin. Detta ställer krav på att
kapital och arbetskraft ska flyttas från verksamheter inte längresom

konkurrenskraftigaär världsmarknaden till andra områden.
Kraven på rörlighet och flexibilitet kommer bli Denatt stora.
ekonomiska politiken måste därför inriktas underlättaatt
strukturförändringar.

detFör tredje innebär konkurrensen från de industriländemanya
sannolikt också krav ändrade relativlöner i Sverige. Om svenska
verksamheter eller mindre direkt konkurrerar medsom mer
produktion i låglöneländer ska kunna fortleva, krävs antingen deatt

effektiva eller lönekostnademaär sänks. denI utsträckningattmer
låglöneländema använder teknologi Sverige ochsom samma som

andra äldre industriländer faller anpassningsbördan lönekost-
nadema. Flera studier löneutvecklingen i ochUSA Västeuropaav
pekar på låglönekonkurrensen viktig orsak tillatt löne-är atten
spridningen ökat i flera länder under decenniernade tvåsenaste
Sådana effekter har hittills inte kunnat påvisas för Sverige kanske-
därför andra faktorer som ökade utbildningssatsningaratt och de
fackliga organisationemas lönepolitik verkat i riktningmotsatt -

det förefaller troligt liknande anpassningskrav kommerattmen att
ställas Sverigeockså i

4Sachs Shatz 1994, Leamer 1992, 1996, Borjas, Freeman Katz 1991.
5Oscarsson 1996.
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De akuta makroekonomiska obalanserna

iögonfallandeDet i kortsiktigt perspektiv demest är tväraett mer
kast i den svenska ekonomiska utvecklingen det senastesom
decenniet inneburit. andra hälften 1980-talet kännetecknadesDen av

överhettning med höga löne- och prisstegringar försvag-av en som
ade den internationella konkurrenskraften de tidigarese diagram-

och6.2 5.3. Andra inslag kraftig lånefinansieradmen var en
uppgång konsumtionen och snabba ökningar fastighets-av av
priserna. utvecklingDenna bröts kraftig konjunkturnedgångav en

inleddes 1989-90. efterföljandeDen lågkonjunkturen undersom
blev den1991-93 djupaste sedan 1930-talet. kraftigt fall iEtt den

privata konsumtionen kom sammanfalla med betydande ned-att
gångar både och investeringar. Fastighetsmarknadenexportav
kollapsade och utlöste den k finanskrisen. föll i rad.BNP årtres
Såväl den arbetslösheten omfattningen de arbets-öppna som av
marknadspolitiska åtgärderna till nivåer inte tidigaresteg som
uppnåtts under efterkrigstiden: den totala arbetslösheten uppgick
under till i1994 genomsnitt 13,2 8,0 procentenheterprocent, varav
utgjordes arbetslöshet ochöppen 5,2 procentenheter del-av av
tagande i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder diagramse 13.1.

offentligaDe finanserna forsämrades dramatiskt och uppvisade 1993
underskott hela 13,2 BNP detett se tidigareprocent av

diagrammet 7.4. Samtidigt föll inflationen detrots
prisstegringsimpulser kronans depreciering under 1992-93som
innebar detse tidigare diagrammet 6.2.
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arbetskrafteni Sverige procentDiagram 13.1: Arbetslösheten av

,..."ø-&#39;--r.T-T" ;o. -.. .
E 2 i

l .. 1 11 1 1 1
Totalarbetslöshet
Öppenarbetslöshet- - -

åtgärderDeltagandei arbetsmarknadspolitiska- - - - - -

ArbetskrañsundersökningarnaKällor; SCB,

Åren innebar viss återhämtning. expansion kom till1993-95 Enen
stånd i den del näringslivet för internationellär utsattav som
konkurrens. Orsaken främst den kraftiga förbättring detvar av
relativa kostnadsläget den reala depreciering kronans fallsom
ledde till. framgår det tidigare diagrammet sänktes denSom 6.4av
relativa produceradarbetskraftskostnaden enhet för svenskper
tillverkningsindustri mellan och med1991 1994 27 procent.ca
Totalt medökade under 3-3,5 år.BNP 1994-95sett procent per

förblev aktiviteten i hemmamarknadssektorema,Däremot låg
eftersom den privata konsumtionen fortsatte utvecklasatt svagt.
Delvis följd härav förblev arbetslöshetensåväl den öppnasom en

omfattningen de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna hög:som av
årsgenomsnittet för den totala arbetslösheten summan öppetav
arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder föll inte
med procentenhet mellan och1994 1995. Under 1996änmer ca en
har den totala arbetslösheten åter ökat något och i genomsnittväntas

procentkomma uppgå till 12,7att
hoppfulla inslagenDe i den makroekonomiska utvecklingenmest

under de inflationenåren gäller och de offentliga finanserna.senaste
Inflationen har successivt till under1-1,5 1996.pressats procentner
Enligt gjorda inflationsenkäter ligger förväntade inflationstaktenden
för de åren offentliga2 sektornsDennärmaste runt procent.

5Regeringens proposition 1996/97:
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finansiella underskott beräknas Finansdepartementet for inne-av
procent.7varande bli och årår 4 BNP 2,5 Denästaprocent caav

såväl statsskuld denflesta tyder Stabiliseringprognoser en av som
offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld under 1996-97. Den

senare.offentliga sektorns nettoskuld beräknas börja falla något år
råder enighet politikensDet den ekonomiska viktig-stor attom

uppgift under de åren minska den höganärmaste äraste att
Övrigaarbetslösheten. erfarenheterEU-länders visar att en

arbetslöshetsuppgång det slag i Sverige kan bliägtav som rum
Följden blirbestående. i så fall arbetstagare fastnaratt stora grupper

i långtidsarbetslöshet och därmed förlorar sin anknytning till den
reguljära arbetsmarknaden. närvarandeFör visserligen denär öppna
långtidsarbetslösheten låg de arbetslösaav hade i augustiöppet
1996 17 varit detta i år. speglar dockDettaänprocent ettca mer
främst omfattandeden rundgången mellan arbetslöshet ochöppen
arbetsmarknadspolitiska andelenDen långtids-storaprogram.
inskrivningar vid arbetsförmedlingarna mycket rätt-ger en mer
visande bild risken för utslagning arbetslösa: istoraav av grupper
augusti hade1996 50 de inskrivna vidärprocentca av som
arbetsförmedlingarna varit det i år och 30 iän ett procentmer ca mer

två år diagramse 13.2. centrala uppgiftenDen i detta läge börän
inte bara minska den arbetslösheten också denatt öppna utanvara

totala, dvs arbetslöshet och deltagande olikaiöppensumman av
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Därför krävs ökning antaleten av
reguljära jobb. Detta har inte bara värde i sig ocksåärett utan en
förutsättning för statsñnansiell balans ska kunna uppnåsatt utan
skattehöjningar och alltför ingrepp i önskvärda offentligastora
utgifter.

7Regeringens proposition 1996/97:1.
Dessaolika skuldbegrepp diskuteras i avsnitt 7.2.
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arbetsmarknadspolitiskiarbete eller13.2: Andelen utanDiagram personer
irespektiveiarbetsförmedlingen än ettinskrivna vidåtgärd varit mersom

två åränmer
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AMSKälla:

med måletsambandofta isysselsättningenökaMålet att omses
sådantnaturligtvisföreliggersikttillväxt. På kortekonomisk ett

nödvändighetmedresursutnyttjandehögresamband, eftersom ett
mindresambandetsiktlånghögre BNP. Menmåste innebära är

intebehöverproduktionskapacitetenökningsnabbsjälvklart: aven
arbetskraftsutnyttjande. Högförenad med högtnödvändigtvis vara

främja dettamål i sig.viktigt Attemellertidekonomisk tillväxt är ett
minsthuvuduppgifter, intepolitikensekonomiskadenocksåär en av

ilåga tillväxtenjämförelsevistidunder långbakgrund denmot av
lågadenbevarahuvuduppgifterAndraekonomin.den svenska är att

och fort-uppoffringarmed såuppnåttsinflationstakt attstorasom
förutsättningfinansernade offentligasanering ärdensätta ensomav

ekonomisk-politiskt handlingsutrymme.framtidaför
utredningför dennameningsfullt inominteDet attär ramen

Framställningenpolitik.svensk ekonomiskaspekterbehandla alla
arbetslöshetsproblemet.utsträckningdärför ikoncentreras stor

måletprioritetden högagrundnaturligt dels påDetta är omsomav
därfördelspolitiken,ekonomiskai denarbetslöshet har attlåg

denanalysroll i vårsysselsättningsaspektema spelar så stor aven
ekonomisk-politiskadiskuterar deavsnittunionen. Nästamonetära

nuvarandefå denförbehövaskan kommaåtgärder attatt nersom
bedömning ivårenligtSverige.arbetslösheten i Dessahöga är

ellerdendeltar unionenhuvudsak desamma iantingen vi monetära
inte.
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Åtgärder13.2 arbetslöshetenmot

övriga EU-länder harI sedan lång tid förts debatt huruvidaen om
arbetslösheten strukturell efterfrågebetingad.°eller cykliskär När
det gäller förklara arbetslöshetens uppgång under andra hälftenatt

1970-talet och första hälften 1980-talet varierar uppfattning-av av
finnsDet däremot enighet dagens arbetslöshet tillatt storarna. om

del strukturell. Med vedertagen nationalekonomiskär terminologi
har den k jämviktsarbetslösheten dvs den långsiktiga arbets-s -
löshetsnivå ekonomin sig och förenlig medrör ärmotsom som en

Ävenstabil inflationstakt stigit. sådan arbetslöshet som ursprung--
ligen cyklisk och betingad för låg efterfrågan tycks efter handvar av
ha blivit strukturell. Man har, framhållits i kapitel pekat påsom

antal mekanismer verkat i denna riktning: 1 arbetslösaett som
förlorar de kunskaper efterfrågas arbetsmarknaden; 2 detsom

förknippat med osäkerhet förär arbetsgivarnastörre anställaatt
långtidsarbetslösa dem harän knytning till arbets-närmaresom en
marknaden; arbetslösa3 förlorar motivation och söker kanske
mindre energiskt efter arbete; 4 de redan sysselsatta håller inte
tillbaka lönekraven i syfte skapa arbetstillfällen för de arbetslösa;att
och företagen5 har i samband med de avskedanden gjorts isom
konjunktumedgångama kunnat sig med den minst "produk-göra av
tiva" arbetskraften.

ökadeDen jämviktsarbetslösheten innebär ökningatt en av
efterfrågan riskerar snabbt leda till brist arbetskraft ochatt
lönestegringar och inte till minskning arbetslösheten. tydligEnen av
illustration den långa konjunkturuppgångenutgörs i Västeuropaav
under andra hälften 1980-talet endast medförde litenav som en
nedgång arbetslösheten.° nödvändigEn förutsättning för ökadattav
efterfrågan ska till fler arbetenöversättas utbudssidan påär att
arbetsmarknaden fungerar tillräckligt flexibelt.

liknandeEn diskussion den i övriga EU-länder har förts isom
Sverige under år. Det dock klart den utlösande faktornär attsenare
bakom den dramatiska uppgången arbetslösheten under 1991-93av

det kraftiga efterfrågebortfallet. Tyvärr innebär inte dettavar att
dagens arbetslöshet kan betraktas i första hand cyklisk. Desom
studier gjorts jämviktsarbetslöshetens utveckling i Sverigesom av
måste visserligen betraktas preliminära, det finns ändåsom men

9 De olika artiklarna i Ekonomiska Rådets tidskrift Swedish Economic Policy
Review l994:1-2 god bild den europeiska diskussionen.ger en av
° tidigareSe det diagrammet 8.1.
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i övriga EU-liknande mekanismerbefaraanledning attatt som
Sverige." denbetydande delockså i Enländer verkat ursprung-av

strukturell.blivitsannoliktdärförarbetslösheten harcykliskaligen
lönestegringstaktenden ökningindikation dettastarkEn är av

arbetslös-minskningenganska begränsadeutlöstes den avavsom
8.4.det tidigare diagrammetunder 1994-95heten se

under de årensysselsättningspolitiken harsvenskaDen senaste
arbetsmarknads-SåvälAMS-åtgärder.förlitat sigframför allt

sysselsättningsskapande åtgärder harutbildning olika expan-som
beräknas tillsammanslågkonjunkturen ochkraftigt underderats

1996-97.underarbetskraften Denomfatta drygt 5 procent av
utöka antalet platsertyckshuvudlinjen i politikennuvarande attvara

hålla denför såreguljära utbildningen påi den öppnasättatt nere
sysselsättningsproposition i juni dettaarbetslösheten. regeringensI

platsermed 100 000utbyggnad vuxenutbildningenaviserasår en av
högskole-arbetskraften ochmotsvarande 2,3 procent avca av

motsvarandeplatser 0,7utbildningen med 30 000 procent avca
3arbetskraften.

aktiva arbetsmark-debatt denhar förts omfattandeDet omen
länder. Diskussionen harSverige och andranadspolitiken både i

sysselsättningsmöjlighetema förframtidasåväl effekterna degällt på
arbetsmarknadspolitiska åtgärder dede individer deltar i somsom

dehar betonat bådemakroekonomiska verkningarna:totala man
detta stärkaarbetsmarknadseffektema påpositiva sättattav

effekter i formför och de negativakonkurrenskraften svaga grupper
uppkomma.kanundanträngning reguljära arbeten Detsomavav

forskningen den aktivaenighet inomfinns knappast någon om
okontroversiellrimlig ocharbetsmarknadspolitikens effekter. En -

det inte finns någotforskningsläget docksammanfattning är attav-
åtgärder svenskaktiva arbetsmarknadspolitiskastöd för att av

sysselsättningskris nuvarandemodell kan hantera avensamma en
AMS-åtgärderförlita sigomfattning. så ensidigt hittillsAtt som

arbetslöshetenmetoder bekämpaoch utbildningsinsatser ärattsom
arbets-riskfylld framgångsriktdärför strategi. Ett motprogramen

" Lindblad 1996Forslund 1995 ochStudier Assarsson Jansson1995,av
ocksåbetydande ökning jämviktsarbetslösheten i Sverige. Setyder alla på en av

avsnitt 8.4.
z propositionSe Regeringens 1995/962150.t ex
3 1995/96:222.Regeringens proposition

1994, 1995, l996b,Layard 1991, OECD 1993, CalmforsSe t mex
1996.Forslund Krueger 1994 Jackmansamt m
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lösheten måste enligt vår mening innehålla mycket bredareen
det följandeI försök skissera sådantansats. görs ett att ett program.

Den centrala frågan i sammanhanget gäller samspelet mellan
ejierfrågesidan och strukturella förändringar ekonomins utbuds-
sida. Utgångspunkten bör efterfrågeökningar påattvara en
inflexibel arbetsmarknad med hög jämviktsarbetslöshet inte kan

leda till några betydande sysselsättningsökningarväntas på några års
sikt: i den mån arbetslösheten faller, kan pris- och lönestegringar
komma utlösas redan på tidigt stadium. Tidigare svenskaatt ett
inflationserfarenheter innebär inflationsförväntningar antagligenatt
kan uppkomma mycket snabbt i sådan situation. Samtidigt finnsen
det anledning strukturella reformer ökar flexibilitetentro att som
ekonomins utbudssida och därmed sänker jämviktsarbetslösheten tar
lång tid verka: de kortsiktiga effekterna den faktiska arbets-att
lösheten blir därför troligen små. Orsaken strukturåtgärdemaär att
verkar sänka reallönema och därmed också företagensattgenom -
reala lönekostnader i förhållande till produktiviteten. sådanEn-
reallöneanpassning emellertid tid priserna grundtar om av svag
efterfrågan ligger stilla eller sjunker. Skälet detrentav är äratt
svårt de nominella lönestegringamaatt under lägstaettpressa ner
golv på 2-3 år och svårare få till stånd nomi-procent ännu attper
nella lönesänkningar. Detta diskuterades utförligt i kapitel

Vår slutsats framgångsrik arbetslöshetsbekämpningär att en
kräver såväl politik ökar efterfrågan strukturreformeren som som
med positiva utbudseffekter arbetsmarknaden. inteDet detär som
ofta framställs i debatten fråga val mellan två olikaett vägarom

nödvändigttvärtom samspelutan mellan olika åtgärder.ett Omom
sådant inte kommer till stånd, riskerar försökenett återställa högatt

sysselsättning misslyckas. Strukturella utbudsrefonneratt är
nödvändiga för eñerfrågeökningar ska leda till ökad syssel-att

Ökadsättning i stället för inflation. efterfrågan måste till för att
utbudsåtgärdema ska påverka sysselsättningen tillräckligt snabbt.
Dessutom bör efterfrågepolitiken användas för motverka alltföratt
kraftiga konjunktumedgångar, så inte ytterligare cykliskaatt
uppgångar arbetslösheten åter utlöser mekanismer tenderarav som

denna.att permanenta
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utbudsreformerstrukturella

främstkonstateratsharutbudspolitikennuvarandeDen som
ochåtgärderolikaiarbetslösadeigång""hållapåkoncentrerats att

kunskaperderasbättrearbetsmarknadsutbildning anpassaatt genom
heltemellertidförefallerställer. Detarbetsgivarnatill de krav som

bedrivasomfattning kannuvarandeAMS-åtgärderosannolikt att av
åtgärds-väsentligtökakunnabörEffektiviteteneffektivt. om

undan-förriskenocksåminskarHärigenomdrasvolymema ner.
fleraskapaförfrigörsmedel attsamtidigtträngningseffekter som

offentligadenhållaantingenarbeten attreguljära uppegenom
aktivanedan. Denskattesänkningar seellerkonsumtionen genom

såvälmotverkaarbetsmarknadspolitikens huvuduppgift bör attvara
arbets-vidlângtidsinskrivningarlångtidsarbetslöshetöppen som

5arbetslöshet.ochåtgärdermellan öppenrundgångförmedlingama
vägledningsinsatserochförmedlings-betoning snarareEn större

kanarbetsmarknadspolitiskaiplaceringar vara enpå programän
detta.uppnåmetodeffektiv att

aviseras1996vårenfrånsysselsättningspropositionregeringensI
skaikommadensåutbildningenreguljära attutbyggnad denaven

arbetslösafördel." villkorenekonomiskatill Dearbetslösafler som
skadessaförbättrasgymnasieutbildning attsinkompletterar genom

finnstill år. Detarbetslöshetsersättning ettsinbehållakunna upp
förut-oftaUtbildningsatsningar. ärsådanamedfördelar enstora

platserledigaför deifrågakommaskaarbetslösadeförsättning att
kanåtgärderarbetsmarknadspolitiskaövrigaTrycketfinns.som
vadoptimismalltförförvill viSamtidigt storlättas.vidare omvarna

säkrainte någrafinnsåstadkomma. Detkanarbetslösautbildning av
högretilllederutbildningförbeläggempiriska att enmer

iutbildningsnivåhögreförtalarMycketsysselsättningsnivå. att en
ocksåreallöner. Dettatill högre ärledahand kommerförsta att
till.historiskt lettutbildningsnivånhöjningengenerellavad den av

arbetslösalyfterutbildningssatsningarmedriskallvarligEn ursom
politiska intressetdetminskakandearbetslöshetsstatistiken är avatt

jobb.reguljärafleråstadkommaatt
arbetslösa kan.utbildningförfaraallvarligVi att geavenser

utbildning".avkastningsamhällsekonomisk änlägrebetydligt annan

Calmfors 1996.respektive1996arbetsmarknadspolitik5 också AktivSe
1994.° Calmforseller1993OECDSe t ex

1995/96222.propositionRegeringens
1995.Gottfries1993 eller1991, Bean" JackmanNickellLayard,Se t ex
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delEn resultat från amerikansk forskning tycks tyda tidigaatt
insatser för problemgrupper i den grundläggande skolutbildningen

betydligt effektivaär för förbättra dessas möjligheterattmer
arbetsmarknaden utbildningsinsatserän för arbetslösa. Det ärsenare
också möjligt utbildning i livetatt effektiv för demär mestsenare

redan tidigare fått gedigen utbildning. Detta har fått delsom en en
amerikanska ekonomer ifrågasätta värdet breda utbildnings-att av
satsningar för de arbetslösa och i stället förespråka att mer resurser

förebyggande påsatsas problemgrupper i den grundläggande
skolutbildningen insatserna för de arbetslösasamt att koncentreras

sysselsättningssubventioner. frågorDessa förtjänar allvarligen
diskussion också i Sverige.

Trots våra reservationer vi traditionella arbetsmark-attmenar
nadspolitiska insatser och reguljär utbildning arbetslösa bör spelaav

viktig roll utbudspolitiska medel i strategi arbets-en som moten
lösheten. Men enligt vår uppfattning krävs också rad andraen
åtgärder.

Ett första område gäller förmånerna arbetslöshetsförsäkringen.i
Internationellt finns betydande empirisktett stöd för att en mer

arbetslöshetsförsäkringgenerös med hög ersättningsnivå och långa
ersättningsperioder leder till längre arbetslöshetsperioder och högre
arbetslöshet." En mekanism den kär reservationslönenatt dens
lägsta lön arbetslös bereddär arbete till bör bli högresom att taen
och den intensitet med vilken de arbetslösa söker efter arbete lägre,

arbetslöshetsförsäkringengenerös Hög arbetslöshets-mer
ersättning för medlemmar jobb minskar vidare förmodligenutan de
fackliga organisationemas intresse hålla tillbaka lönerna iattav
syfte skapa fler arbeten.att

Regeringen har i sin sysselsättningsproposition från juni 1996
aviserat höjning ersättningsnivån från 75 till 80en av procent o m
1998. Riksdagen har beslutat begränsning ersättningstidensom en av
längd: den varit arbetslös eller i arbetsmarknadspolitiskasom
åtgärder ska kunna uppbära ersättning i högst år. Vitre attca menar

sådan bortre för dengräns maximala ersättningsperiodenen är
nödvändig skulle också vilja successiv nertrappningmen se en av
arbetslöshetsersättningen under treårsperioden från 80 till 60t ex

iprocent syfte ytterligare stärka incitamentenatt för de arbetslösa

9 Se Katz 1994 och Heckman 1994.
z°Se Heckman 1994.t ex
21 Se Layard 1991,t Mortensen 1994, Carlingex 1994,m Zetterbergm
1996 eller OECD l 996a.
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organisationernafackliga attdeoch förfinnsjobbdeatt ta som
jobbflerocksåsåområdenvissa attlönerlägreacceptera

anpassningmedkombinerasbörskapas. förändringarDessa en
bestäm-tolkningstriktochsocialbidragsnormerockså avenav

föranvändsintedenförtidspensionering såför attmelserna senare
arbetslösheten.döljaatt

arbetslöshetsförsäk-strukturreformerför ärområdeandraEtt
iarbetslöshetsförsäkringenbetalasdagIfinansiering.ringens

mellankopplingnågonintefinnsdetstatsbidrag:huvudsak via
egenavgifteroch dearbetslöshetskassaenskildarbetslösheten i en

sådantskullemeningvårEnligt ettbetalar.medlemmarnasom
incitamentenskulleförsta attdetfördelar. Förflerasamband ha

detökasysselsättningentillbaka lönernahålla omsorg avav
lägrea-kassa:oftaavtalsområdet somenskilda motsvarar omen

kostnaderdärmed lägreocharbetslöshettill lägrelederlöneökningar
egenavgiftermedlemmarnaskanarbetslöshetsersättningar,för

fåarbetslöshetskassanenskilda ettdenskulleandradetsänkas. För
arbetslösatillbaka defåtillhjälpadelsintresseekonomiskt attattav

tredjedetmissbruk. Förstävjadelsi arbete,medlemmarna attav
leda tillavtalsområdevisst attpåarbetslöshethögreskulle ett

och där-medlemmarnasysselsattadeförgickegenavgiftema upp
med lägreandra sektorertillflyttaintresse överöka derasmed attav

Rörligheten påtill a-kassan.avgifterdärmed lägreocharbetslöshet
skullesektorerenskildaistörningarvidarbetsmarknaden a om

a-kasssomatillstatsbidragför lägretalarstimuleras. Dessa argument
utgiftersinaprocent30del sägfinansieradessa böroch avatt en

kassa.tillfrån kassafår varieraegenavgiftermed som
videt slagfmansieringsreformFördelningspolitiskt är somaven

ifönnånemasänkningproblematiskmindrelångt änföreslår aven
förstandardenpåverkarintedeneftersomarbetslöshetsförsäkringen,

omfördelninginnebärendasthuvudsakiarbetslösade utan en
sänkninggenerellVidolika a-kassor.isysselsattademellan aven

dockför skullestårstatsbidragetkostnadernaandelden ensomav
för ia-kassorfrån deståndtillkommaomfördelningbetydande

tillarbetslöshethögharutgångslägetiLO-anslutnahuvudsak som
effekt kansådanEntjänstemän.ochakademikerförmed lågdem

bidrags-regressivt, såstatsbidraget attgörsmotverkas attgenom

l
svenskadenförmånema iframstårn perspektivinternationelltI ett

l996b.OECDSemycket höga.arbetslöshetsförsäkringen som
Holmlund Lundborgdiskuteratshar23 fmansieringsreformDenna aavtyp av

1996.HolmlundochCalmfors l993a1993,1988, Raaum
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blir högre för kassorprocenten med låga genomsnittsinkomster för
medlemmarna. Detta skulle kunna åstadkommas låtat attex genom
statsbidraget utgå med belopp i kronor arbetslössamma per
oberoende inkomst eller lägga tak i kronoratt så detav ettgenom att
högsta bidragsbeloppet begränsas"

Anställningsskyddet tredjeär råde för strukturrefonner.ett Härom
dock forskningen inte några entydiga slutsatserger hur arbets-om

lösheten längre perioderöver påverkas trygghetslagstiftningen.av
Å sidan minskar bestämmelser försvårarena uppsägningarsom
inflödet till arbetslöshet i konjunktumedgångar, å andra sidanmen
motverkas nyanställningar därför företagen riskeraratt kost-större
nader framtidai situationer då arbetsstyrkan kan behöva ner.dras
Turordningsregler vid uppsägningar betyder företagens möjlig-att
heter behålla den effektivaatt arbetskraften vidmest neddragningar

verksamheten inskränks vilket sänker produktivitetenav i förhåll-
ande till arbetskraftskostnadema. Men effekt denär atten annan
sorteringsprocess skulle äga motverkas: desom annars rum om
minst produktiva alltid avskedas vid sysselsättningsminskningar,
skulle den minst attraktiva arbetskraften snabbt "sorteras ut". Detta
skulle det svåraregöra för de arbetslösa få anställning igen.att Ett
entydigt resultat från forskningen emellertidär högtatt ett
anställningsskydd sysselsättningengör trögrörlig. Bådemer upp-
och nedgångar i sysselsättningen bromsas Om medstartarupp. man
hög arbetslöshet ska reduceras detta uppenbarligenärsom ett stort
problem, eftersom möjligheterna sig denna situationatt ta ur
minskar. Detta starktär förett åtminstone tillfälligargument en
uppmjukning trygghetslagstiftningen. Här vi positivaärav till de
vidgade möjligheter till visstidsanställningar föreslagits isom
regeringens proposition arbetsrätten. Vi skulle dock viljaom se

uppmjukningar turordningsreglema vidmer avskedandenav tav ex
generella undantag lagstifiningsvägenattgenom medges för visstett

antal personer. Det enligt vårär mening motiverat med åtgärder
ökar sysselsättningsmöjlighetema för de arbetslösa,som även om

det sker på bekostnad dem idag sysselsatta:är medav som störreen
omsättning de sysselsatta motverkar i alla fallav vissaattman

fastnar i arbetslöshet.permanentgrupper

2 Se Calmfors 1993a.
15Edin Holmlund 1993.
En arbetsrørtjör ökad tillväxt 1996.
17Sc också OECD l996a.
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sådanakan äråtgärder övervägasserieoch sistafjärdeEtt som
arbetsgivaremellanavtalsförhandlingamabalansenpåverkar isom

för deförhandlingsstyrkan ärorganisationer. Ju störrefackligaoch
högredestoarbetsgivarna,tillförhållandeiorganisationernafackliga

möjligtblir detlönekostnader attocksådärmedochlöner --
ochRegeringsysselsättningen.blirlägredestoochförhandla fram

löntag-regelsystem avvägerutformadärförmåsteriksdag ett som
samhällets intresseinkomstutvecklingrimlig motkrav på enamas

fallsysselsättning. Ihög annatmedgerlönekostnadsnivå somav en
strukturâtgärdemaimpopulära attredandekritikenriskerar mot

kraftigt.växa
forskadeverkningardeproblemuppenbart är storaEtt

avtalskonflikter. Dettavid vissauppkommakanallmänheten som
löntagarorganisationemadärsektornoffentligasärskilt dengäller av
avtalsförhandlingama. Detiställningstarkmycketfårskäldetta en

i de fack-medlemskapfrämjarreglerradvidare i dagfinns somen
förhandlingsstyrkaderasdärmed ökarochorganisationernaliga --
samhällsekonomiskamotiverasvårtkanpå attsättett avvarasom

oorganiseradförocksåförhandlingsmonopolfacketharskäl. Så t ex
iturordningsreglemafrånförhandlingararbetskraft vid avstegom

MBL-förhandlingar. Envidliksomfriställningarsamband med
a-kassomasmedlemskapfackligt äromständighet gynnarsomannan

ocksåarbetsrättslagstiftningNuvarandeanknytning.fackliga ger
grund depåställning,starkmycketkollektivavtalen avaen

avtalsådanavill ingåinteföretagfinnsmöjligheter sättaatt somsom
blockad.i

vi diskuteratarbetsmarknadenstrukturreformerDe som
iblandframförsdebattennationell nivå. Ibeslutförsig vällämpar
alla dedvsvid mening,iarbetsmarknadspolitikenuppfattningen att

EU-nivå." Visamordnas påarbetsmarknaden, börregler styrsom
starkanågrasvårtavsnitt 8.6,framhållits iemellertid, atthar sesom

förriskenanförsoftamotiv ärsamordning. Ettsådanförskäl somen
investeringari sin konkurrensländernadumping", dvs"social att om

mycketalltförgenomförakan kommaarbetstillfällen attoch av
ickeorsakadärmedochvi diskuteratförändringarsådana som en

dennaemellertidVireallönema. attnedpressningönskvärd trorav
tycksblockeringarpolitiskadeförhållande tillliten irisk är som

arbetsmarknadensiquo"förändra "statussvårtdet så attgöra
detta sekrav påställerförhållandenändraderegelsystem, när

nedan.

1996.Pissaridesz också underlagsrapportenSe av
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Åtgärder på efterfrågesidan

De behov strukturella förändringar på utbudssidanav som
diskuterat har inte något direkt samband med den unionen.monetära

finnsKraven deltarantingen denvi i ellerunionenmonetära inte
den k jämviktsarbetslösheten, dvs den arbetslöshetsnivåom s som

blir rådande på sikt, ska kunna minskas. Men suukturförändringarna
på utbudssidan måste också åtföljas tillräckligt hög efterfråganav

den minskade jämviktsarbetslösheten inom rimlig tid ska ledaom
till minskning också den faktiska arbetslösheten.en av

Ett grundproblem behovetär konsolidera deatt offentligaattav
finanserna innebär fmanspolitiska åtgärderatt ökar budget-som
underskottet knappast Ävenkan komma ifråga se kapitel 7. detta
gäller vi deltar ioavsett union eller intemonetär se vidareom en
avsnitten 13.2 och 13.3. Följaktligen måste ökning denen av
samlade efterfrågan till del åstadkommasstor penning-genom
politiken. Här skiljer sig förutsättningarna radikalt beroende på om

deltar i den unionen eller inte.monetära Också detta diskuteras i
avsnitten 13.2 och 13.3.

Om vi tills vidare bortser från möjligheterna öka den samladeatt
efterfrågan i ekonomin via generella finans- och penningpolitiska
åtgärder, kan emellertid sysselsättningseffekter uppnås genom
omfördelningar skatter och offentliga utgifter inriktasav attsom
stimulera efterfrågan på arbetskraft Den debatt har förtssom
angående detta har till del tagit sin utgångspunktstor i att sanno-
likheten för sysselsättningsökningarstora i industrin förefaller små.
Diskussionen har därför i stället huvudsakligen inriktats på möjlig-
heterna skapa arbeten i tjänstesektom.att

frågaI tjänstesektom finns det betydande oenighet i denom en
offentliga debatten det gällernär offentlig sektor kontrasynen
privata tjänster. Vår utgångspunkt det finns viktigaär behovatt i
såväl offentlig privat konsumtion i dag inte tillfredsställs,som som
samtidigt del arbetskraftenstor inte utnyttjas. Detsom en ärav
därför svårt varför ska ställaatt arbeten i den offentligase man
sektorn privata tjänstejobb.mot Den höga arbetslösheten innebär att
arbeten kan och bör skapas i både offentlig och privat tjänstesektor.

Under år har statsfinansiella skäl betydande nedskär-senare av
ningar denägt offentligt finansierade konsumtionen trum av ex
barn- och äldreomsorg, skola och sjukvård. Denna utveckling har

samtidigtägt de arbetsmarknadspolitiska åtgärdernarum som
expanderat kraftigt. Detta innebär nettobesparingen föratt de
offentliga finansema i varje fall hittills blivit liten. För de kom-
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konsum-offentligadenminskningfortsattförutsesmande åren aven
syssel-finansieradeoffentligtdenocksådärmedochtionen av

rådandeolämplig ineddragningdenna ärVisättningen. attmenar
utgifternaoffentligademinskningararbetsmarknadsläge. De somav

Frånhushållen.tillbidragengällauteslutandebörskebehövakan
offentligtdenrollingenspelar detefterfrågesynpunkt omren

iproducerashållavillkonsumtionfinansierade uppesom
produktionprivatinslagökatregi. Ettprivatelleroffentlig avav

ochkonkurrensenökadockkanfinansierade tjänsteroffentligt
löneutveckling.återhållsamtillbidraförmodligendärmed meren
sysselsättnings-stimuleramöjligheternagällerdet attNär

diskuteratsolikatvåhartjänstesektom vägarprivatai dentillväxten
omfördelningmetodenDen ärinternationella debatten.i den enena

skatte-ellerarbetsgivaravgifter, lägrelägreskattetrycket momsav
tjänster.privataför vissasänksbeskattningen typeravdrag så att av

Belgien.och IFrankrikeDanmark,imetod harDenna använts a
ochreparationerförofta tillämpatsskatteavdragSverige har

hushålls-andraförintedäremotROT-avdragkunderhåll s men
dessasåskatterna,fördelametoden attandra ärtjänster. Den att om

förväntaskanEftersom dessalåginkomsttagare.förgenerellt sänks
fallockså i dettafrämjastjänstesektom,privatasärskilt i denfå jobb
förlönekostnademasänkadirektkandär. Mannyanställningar

föreslagits iarbetsgivaravgifterminskadelågavlönade somgenom
lägredebatten. metodindirektEn äreuropeiskadensärskilt

sådandelarbetande låginkomsttagare:förinkomstskatter av enen
godo i formtillarbetsgivarnakommakanskattesänkning väntas av
samtidigtsysselsättningenvilket ökarblir lägre,lönerna geratt

disponibelhögrejobbharlågavlönadedeskattesänkningen ensom
eftersomarbeta,incitamentendärmedförstärker attochinkomst

ökar. Detarbetatill inteförhållande mestiinkomstskillnaden att
medamerikanskapolitik detdenna systemetexempletkända är

för deskatterabattinnebärcredit","eamed incomek tax ensoms
ocksåfinnsliknandearbete,har systemlâginkomsttagare mensom

Storbritannien.Zeeland ochIrland, Italien, NyaKanada,i
respektiveför-sinametoderna hardiskuteradeBåda de

tjänsterför vissa ärskattesubventionermed attFördelennackdelar.
syssel-medaktivitetertill stortdirekt kanefterfrågan överstyras

tjänsteproduktion ärdelsdetta berorsättningsinnehåll: att
blirimportefterfrågantillläckagetdelsarbetskrañsintensiv, att

följersnedvridningardepositiv effektlitet. En är att avsomannan

29 1994.SneesensSe Drézet ex
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höga skattekilar slåratt särskilt sådan verksamhet frånut marknaden
hushållen kan utföra i regi motverkas. Detta innebärsom egen en

effektivitetsvinst. dettaMot ska dock ställas lägre skattekilar påatt
vissa områden åtminstone delvis måste finansieras andragenom
skattehöjningar skapar sina effektivitetförluster. Möjligheternasom
till skattefusk omklassificering olika verksamheter ökargenom av
också. Våra empiriska kunskaper storleksordningen de olikaom av
effektivitetseffektema begränsade,är vissa preliminära forsk-men
ningsresultat tyder vinsterna kanatt därföröverväga att
efterfrågan på marknadsproducerade tjänster kan utföras ocksåsom

hushållen själva särskilt känsligär för förändringar priserav ochav
skatten.

Fördelen med skattesänkningar direkt riktas arbetandemotsom
låginkomsttagare direktär når denatt man grupp som man av
fördelningsskäl kan vilja stöda. Man slipper också gränsdragnings-
problem i fråga vilka sektorer ska skattesubventioner.om som ges
Den viktigaste invändningen lägre skatter förmot arbetande
låginkomsttagare det skapasär marginaleffekter,att eftersom
skattereduktionen måste ganska forttrappas inte skasystemetav om
bli mycket dyrt. Dessa marginaleffekter innebär incitamenten föratt

arbeta många timmaratt minskar. System detta slag kan därförav
öka detväntas sysselsatta antalet samtidigt deltids-personer, som

arbete stimuleras. Det oklart vilkenär nettoeffekten blir på det totala
antalet arbetade timmar, beräkningar för det amerikanskamen

med "eamed incomesystemet credit" tyder påtax de positivaatt
effekterna kan överväga. Men den viktigaste synpunkten är
förmodligen fördelningen sysselsättningenatt påverkas: detav
ligger enligt vår mening värde i dettaett stort kan fåsättom man

fastare anknytning till arbetsmarknaden fören antalstörreett
detäven totala antalet arbetade timmar intepersoner, skulle öka.om

En sådan form arbetsdelning bör främjas.av
Sammanfattningsvis vi båda de skatteomläggningarattmenar

analyserats bör övervägas. De kan intressantasom alternativses som
till den nuvarande ensidiga betoningen i Sverige traditionella
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det felaktigtär ett argument att
sådana skatteomläggningar ökar inkomstskillnadema i samhället
därför fler låglönejobbatt skulle tillkomma. Tvärtom skulle

3°Nettokostnaden för skattesänkningama månhålls dock i den kostnader-nere som
för arbetslöshetsersättning, socialbidrag ochna AMS-åtgärder minskar.

3 Se Fredriksen 1994t respektive Hultkrantzex Nordströmm 1995.
32Scholtz 1996.
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arbetefåskulleflertill följdbli jämnare attinkomstfördelningen av
skullesysselsattalågavlönadeförinkomsternadisponiblaoch de

slagdetskatteomläggningarmednackdelenfrämsta avöka. Den
motverka störrejustde attdiskuterats enär att genomsom

utbildning.sigskaffaincitamentenförsvagar attinkomstspridning
ivinstdenlättaremening änvårenligtdockkostnad vägerDenna

allvarviuppnås. Omkansysselsättningökad menarform somav
ekonomisk-politiskaallvarligastedetarbetslösheten ärmed att

kandetbådeberedda attaccepteravi attmåsteproblemet, vara
ofullständigvi harochsidoeffekteroönskade attuppkomma

tillbidrakanviåtgärderdeeffekterna trorexaktadekunskap avom
sysselsättning.högre

arbetslöshetenstrategisamlad motEn

medbekämpasmåstearbetslöshetenför enVi har attargumenterat
Viefterfrågesidan. ärutbuds-såvälåtgärderarsenalbred somav

förslagvåra är.kontroversiella mångahurgivetvis medvetna avom
förut-politiskanågrafinnsdetställasdärförmåsteFrågan om

detta slag.sysselsättningsprogramförsättningar ett av
sysselsättnings-framgångsrikhindrende främsta motEtt enav

olikabetraktatendensenutbreddamening den attenligt vårpolitik är
syftereformer iStrukturella attalternativ.oförenligaåtgärder som

ställasutbudssida brukar motekonominsflexibiliteten enöka
och arbets-Utbildningefterfrågan.samladedenökarpolitik som

föränd-tillalternativallmänhetimarknadspolitiska insatser somses
förordararbetsrätt. Deocharbetslöshetsförsäkring enringar somav

skattesubventionertillnegativaoftastsysselsättningoffentlig ärhög
olikaställadetta sättAttoch vicetjänsterprivata versa.av

olyckligt.meningvårenligtvarandratill äriåtgärder motsats
nödvändigtdetsådan dignitet ärArbetslöshetsproblemet attär av

skälytterligareEttolikamed mångaarbeta instrument.samtidigtatt
uppskattningarexaktasvårigheterna göratill detta att avär mer

godofta harviåtgärder,enskilda äveneffekterna enomav
de verkar.riktningvilkeniuppfattning om

sysselsättningsstrategimed denproblempolitisktcentralt somEtt
välföruppoffringartydligainnehållerdenskisseratvi är att

fåkommerarbetslösaförblir attDeidentifierade somgrupper.
arbetslöshetsersättningenlevnadsstandardlägrevidkännas omen

hållslönernade lägstakortas. Omersättningsperiodemasänks och
lâginkomst-degälla mångakommadetsammatillbaka kan att av
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i dag har sysselsättning.tagare Uppmjukningar det lag-som av
stadgade anställningsskyddet kan minska tryggheten för de redan
anställda. Dessa omedelbara konsekvenser påtagligaär deänmer
framtida effekter sysselsättningen inte går exakt kvanti-attsom
fiera. Till detta kommer osäkerheten exakt vilka arbetslösaom som
kommer vinna ökad sysselsättning.att Dessa förhållanden utgör
ytterligare skäl till varför strukturella reformer utbudssidan bör
kombineras med åtgärder redan kort sikt ökar efterfrågan påsom
arbetskraft. Skattesubventioner privata tjänster och skattesänk-av
ningar för låginkomsttagare skulle vidare, diskuteradessom ovan,
direkt bidra till hålla deatt levnadsstandard ochuppe senares
därmed till jämnare inkomstfördelning.en

Hur effekter skastora sigvänta det slagettman av program av
vi skisserat Här finns anledning till försiktighet.som stor Vi vet

helt enkelt inte. Förmodligen bör ganska pessimistisk.man vara
Inget land i Västeuropa har efter uppgången 1975-85 åter lyckats
sänka arbetslösheten till tidigare nivåer. Existerande uppskattningar

effekterna olika åtgärder lägre arbetslöshetsersättningav -tav ex
och kortare ersättningsperioder visar i regel på begränsade-
effekter. Vår bedömning samlatär åtgärdsprogramatt ett några
års sikt i bästa fall skulle kunna minska den genomsnittliga totala
arbetslösheten öppen arbetslöshet plus deltagande i arbetsmark-
nadspolitiska åtgärder konjunkturcykelöver med någraen pro-
centenheter. Därmed skulle återgång till högre sysselsättningen
kunna påbörjas, det medär sannolikhet frågastor mycketmen om en
utdragen process.

Vår pessimistiska bedömning den tid det kan återställata attav
hög sysselsättning understryker behovet brett syssel-att ettav
sättningspolitiskt sjösätts snabbt. längreJu nuvarande högaprogram
arbetslöshet får bestå, desto svårare blir den bryta, eftersom deatt
mekanismer leder till utslagning då får spelrum.som större Det

problemet förstörsta radikalt sysselsättningsprogramett sannoliktär
svårigheterna få för dettaatt i den allmärmaacceptans opinionen och
de problem med bristande legitimitet för det politiska besluts-
fattandet kan uppkomma i detta sammanhang.som Det ställs höga
krav på förmågan förmedlaatt sammanhängande visionen av
politiken och insikten extraordinära problematt kräver extraordinära
lösningar det för den skullutan att går exaktatt vilkagarantera
resultat kan uppnås.som

33Se OECD l996a.t ex
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kontroversiellainslagmedsysselsättningsprogrambrettEtt av
politisktinnebärarbetsmarknaden stortutbudsrefonner ett

riskerna kanpolitiskalångsiktigadevirisktagande. Men attmenar
innebärstrategiekonomisk-politisk attmedstörreännu somenvara

skettharvadlångsamt.endast Dettagenomförs ärförändringar som
arbetslöshetsförsäkringeniförmånemadååren,deunder tsenaste ex

åtgärder gradvisarbetsmarknadspolitiskaiersättningsnivåemaoch
varitsmåföretagocharbetsrättifrågaoch politikenminskats tom ex

det skapasuppläggningsådanmed äroklar. Risken attmycket enen
hos mångakänslaochi samhälletregelsystemenosäkerhet avenom

trygghetssystemensocialadeurholkningsuccessivpågående aven
blir dåförändringenskildvarjeMotståndetmotiv.klara motutan

"försäm-ytterligareförebuddärför den ettattstort omsomses
politiskt lättareskullelånga loppetdet i detViringar". tror att vara

antalgenomföraför alla"gång"ensamlat etti ettatt program
tilltillbakabehöva kommagånggång påförändringarradikala än att

regelförändringar.ytterligaremedväljarna
kräverarbetslöshetenhögasåledes denslutsats ettVår är att

kompletteradelar måstedär olikasysselsättningsprogramsamlat
föreställningar.invandakan stridavarandra motsättett som

Till den heltvalutahar inget med göra.krav attDetta gemensamen
åtgärdersysselsättningspolitiskadelen börövervägande samma

eller Detdeltar iden inte.genomföras unionenvi monetäraantingen
kapitel.i dettaviktigaste slutsatsenförmodligen denär

ekonomisk-skillnader iviktigaocksåfinns emellertidDet
utanför dendelta i och ståmellanförutsättningarpolitiska attatt

kapitlet skadelenåterståendeunionen. Denmonetära summeraav
finanspolitiken,penning- ochdelsVi diskuterarskillnader.dessa

nominella löneutveck-flexibilitetställs i denkravdels de som
statsmakternapåverkaskan inte änlingen. Den annatavsenare

huvudsakligenpolitiken,ekonomiskaindirekt den ärutan engenom
emellertidbehöverOckså dessaarbetsmarknadensfråga för parter.

olikaförutsättningarskilda monetärabeakta de ges avsom
arrangemang.
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Ekonomisk politik vid deltagande den13.3 iett

unionenmonetära
l
IPenningpolitiken
l

iförändringenDen de ekonomisk-politiska förutsättning-största av
vid deltagande i den unionen inteSverigeett monetära är att Jarna

längre kan bedriva penning- och valutapolitik. ställetIen egen
kommer politik för hela den unionenmonetära atten gemensam
utformas den europeiska centralbanken, ECB. Denna kommer attav
bestämma de korta i alla länder deltar i denräntorna monetärasom
unionen inklusive Sverige växelkursen för som då ärsamt euron
vår valuta andra valutor. Frågan blir då vilka förutsättningarmot
den penningpolitiken i den unionen kommermonetäragemensamma

iför efterfrågeutveckling i kombination medatt ge en som -
istrukturförändringar ekonomins utbudssida kan bidra till en-

högre sysselsättning. l
effektEn deltagande i den unionen dagensett monetära är attav

skillnader i de långa nominella svenska företag fårräntor som
betala vid upplåning och motsvarande i andra länder iräntor stort l

kommer försvinna det tidigarese diagrammetsett 6.4.att Dessa i
ränteskillnader har inte direkt penningpolitikenstyrts utan Jav
bestämts depå finansiella marknaderna sådant desättett att i
kompenserat placerama för förväntade framtida växelkurs-

lförändringar och den risk härmed.förknippad Omärsom
iföretagens upplåning i fortsättningen sker i valutaen gemensam
isom definitionsmässigt utesluter växelkursförändringar mellan
lländerna i den unionen finns inte längre någonmonetära anledning
itill sådana räntedifferenser. Under tredje kvartalet har1996

skillnaden i femårigaden obligationsräntan uppgått till 2,1t ex
procentenheter mellan Sverige och Tyskland. Till den del denna
skillnad i nominalränta också inneburit skillnad förväntadien
realränta den nominella förväntadminus inflation, därförräntan

placerama krävt riskpremie för osäkerhetenatt framtidaen om
inflation och växelkursutveckling och inte bara kompensation för
högre förväntad inflation, kommer positiv effekt efterfråganpåen
i den svenska ekonomin uppkomma följd sådanatt som en av en
ränteutjämning. framhållitsSom i kapitel finns4 det del talaren som

3 Se den tidigare diskussionen i kapitel 3 och
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osäkerheten dettaför riskpremie liten,denna ärär ävenatt omom
betydande.

kan ocksåefterfrågeeffekter investeringarnaPositiva
blirför företagenden vinstökninguppkomma till följd somav

den nominelladen realiserade realräntanresultatet räntanattav
deninflationen faller,minus den faktiskt realiserade även om

tillförväntade realräntan inte det. övergångenOmgör gemensamen
osäkerheten för företagen minskar, kanvaluta innebär den totalaatt

deltagande i deninvesteringsefterfrågan.det leda till ökad Ettäven
automatiskakan därför innebäraunionen monetäramonetära

uppskatta.stimulanseffekter, storleken dessa svåräräven attavom
eftersom det inteeffekter i huvudsak kortsiktiga,Dessa ärär

ligga högre vi stårrealräntoma skullesannolikt permanentatt om
fallarealiserade realräntan börutanför den unionen. Denmonetära

tilldärför småningom sigantingen nominalräntoma såatt anpassar
inflationstakten stiger.låg inflationstakt eller därför Destabilt atten

nuvarande nivåer barasvenska nominalräntoma bör ligga kvar på
inflationstakten blir högre för närvarande.änom

unionen blir tillcentralt beslut vid inträde i denEtt monetäraett
vilken valutakurs kronan oåterkalleligen skaomräkningskurs som
låsas. kronan låses till hög apprecierad kurs, blir följdenOm atten

med ofördelaktigt relativtSverige går i den unionenmonetära ett
företagen. fallkostnadsläge och höga reala lönekostnader för såI

kan arbetslöshetsbekämpningen allvarligt försvåras. lägreEn
arbetslöshet måste vid hög omräkningskurs åstadkommasen genom

de nominella lönestegringama under dem i deviatt pressar ner
sådanandra deltagarländema. framhållits i kapitel kanSom en

mycket lång tid grund deanpassningsprocess påta storaav
lönestegringarsvårigheter finnas uppnå nominellatycks attsom

Ävenunder deltagande i den2-3 år. monetäraettprocent per om
flexibilitetunionen skulle skapa tryck på i de nominellastörreett

falllönestegringama, förefaller det osannolikt detta i bästaatt ens
skulle innebära radikala beteendeförändringar på några fånågra mer
års sikt.

framgick det tidigare diagrammet deprecieradeSom 6.4av
kronan med mellan då den släpptes fri och20 1992procentca
1995. huvudförklaringen till den mycket kraftiga sänkningDetta var

det relativa kostnadsläget då ägde i sinDenna turav som rum. var
viktig faktor bakom den snabba exporttillväxten 1993-95,en som

innebar viss återhämtning sysselsättningen. Under det senasteen av
året har emellertid kronan förstärkts igen och i dagsläget oktober

nettodeprecieringen i förhållande till läget1996 ECUnär gentemot
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utvecklingflyta Dennabörjade 11 ärkronaninnan procent. enca
ochproduktionstillväxtenuppbromsningtill denförklaringviktig av

skett under 1996.arbetslöshetenökning somav
måstebetonatssysselsättningsaspekter vägas motDe ovansom

ochpris-leda tillkronkurs skaalltför lågrisken att enen
medlemskap i denvid monetäralönestegringsspiral. Faran ett

inflationen.uppgångfåvi skainteunionen är permanentatt aven
imöjlighetenavhänderdetta fallvi ifaktumDet attatt oss

denpenningpolitik innebärsjälvständigförafortsättningen atten
saknarinflationsutvecklingen dessförinnanochväxelkurs-svenska

långsiktigainflationsförväntningama: denframtidabetydelse för de
denfortsättningen bestämmasiinflationstakten kommer att av

vii ställetpolitik. Riskencentralbankens ECBseuropeiska är att
med relativt lågtunionentill denansluta monetäraatt enossgenom

förkonkurrenslägedärmed förmånligtkrona ochvärderad -
uppskjutsDärmedför fortsatt höga löneökningar.industrin bäddar-

lönestegringstakten och riskenanpassningennödvändiga ärden av
sådanvänds i sin Engoda konkurrenslägetdet motsats.attstor

förbättringdå först fickinträffade 1973-76utveckling stor aven
internationellasnabbakonkurrenskraft till följd denvår av

kostnadslägetdramatisk försämringinflationen sedan näravenmen
fart. tanke lönernalönestegringama sköt Medde inhemska att

riskfem år dennanärvarande stiger med omkringför ärprocent per
försumbar.inte

fastställas, bör denomräkningskurs skakronans slutligaNär
deavvägning mellanförhandlingspositionen innebärasvenska en

frågaSedan blir detredovisatsolika intressen en omovan.som
bedömningförhandlingsresultat kan uppnås. Vårvilket är attsom

riskenbetydligtalltför hög omräkningskursrisken för änär störreen
sannolikhetkommer nämligen medför alltför låg. Det attstoren

Sverigemotstånd från andra EU-länder gårfinnas mot attett stort
värderadvad uppfattas lågti den unionen medmonetära som vara en

ochmarknadsandelsvinster förkrona kan innebära osssom
för andra.motsvarande andelsförluster

Finanspolitiken

unionen innebär ingensvenskt deltagande i denEtt monetära
offentliga finans-det grundläggande kravet deförändring attav

Calmfors 1979.det tidigare diagrammet 6.4 respektiveSe
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måste i balans. Som diskuterades i kapitel ständigt7 ärema vara en
offentligväxande skuldsättning inte under några förhållanden

hållbar och kommer så småningom dramatisk anpassninggöraatt en
nödvändig. budgetunderskottStora innebär omfördelningen av
konsumtionsutrymme från kommande generationer till dagens och
inskränker möjligheterna finanspolitikenanvändaatt som
stabiliseringspolitiskt medel.

kortsiktiga restriktionemaDe på finanspolitiken dockser
annorlunda i union jämfört med i alternativet vimonetärut atten
inte deltar. union bortfallerI kravet enskilda ländermonetären

föra finanspolitik i syfte stabilisera växelkurs ochatt stram atten
långa främsta ekonomiskaDen restriktionen finanspoli-påräntor.
tiken i union blir i stället offentligaden sektornsmonetär atten
budgetrestriktion blir hårdare, därför möjligheten försvinner föratt
det enskilda landet lösa skuld- och underskottsproblem i denatt
offentliga inflation.sektorn självt skapa Om dennaattgenom
reservutgång inte längre tillstår buds, kan långivama i lägen med
växande offentlig skuldsättning komma ökad risk föratt attse en
den svenska ska komma på obestånd, dvs inte klarastaten attav
betala alla och amorteringar. Långivarna kommer dåräntor krävaatt
ersättning for denna risk. innebärDet svenska kan få betalaatt staten

högre nominell länder med mindre statsfmansiellaränta änen
problem och andra låntagare också upplåningen sker inär samma

euro.37valuta t Eftersom inflationen sikt kommer attex vara
ungefär densamma i alla länder i den unionen, innebärmonetära en
sådan ränteskillnad också högre realränta for den svenska staten.en
Däremot bör inte för andra svenska låntagare stigaräntorna

de högre upplâningsräntoma for hängernämnvärt: i dettastaten
fall med ökad kreditrisk just för denna låntagare.samman en
Räntestegringar för andra svenska låntagare bara motiverade i denär
utsträckning risken låna till dessa ökar, därför dessa kanatt attsom

kapitalforluster de har fordringar den svenskagöra ellerstatenom

3°Inflation urholkar realvärdet uteståendepenningmängd och statsobliga-som av
tioner fastmed innebär metod förbättra statsfmansema.ränta Likaså kanatten
det lättare realt minska de offentliga utgiñema inte dematt attvara genom anpassa
fullt till inflationen sänka dem nominellt. En utebliven indexeringut än att av
skatteskaloma kan på motsvarande öka det reala skattetrycket direktasätt utan
beslut ändrade skattesatser. statsfmansiellaDe konsekvenserna för Sveriges delom

högre inflation har analyserats Persson,Persson Svensson1995.av av
37Denna effekt betonas särskilt i underlagsrapporten McKinnon 1996. Denneav

kreditrisken vid utlåning till ökar så mycket vid inträde i denatt statenmenar ett
unionen Maastrichtavtalets rcferensvärde för offentligmonetära skuldsattningatt

60 BNP alldeles för högt. Se också diskussionen i avsnittprocent är 7.3.av
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med densambandkaraktär ilönsamhetsproblemfå annanav
statsfrnansiell kris.vid akutuppkommerturbulens ensom

sambandränteutvecklingen iibland framhållasbrukarDet att
påverka förut-skulleunioneni denmed inträde monetäraett

får direktvida denfinanspolitiken så tillförsättningarna att en
läge detnuvarandebudgetunderskottet.svenska I äreffekt på det

svenskatill densannolikt långivamaförmodligen mindre statenatt
dominerandekreditrisk.kraftigt ökad Denuppleva någonskulle

sjunkernyupplåningdärför bli realräntaneffekten bör statensatt
för lån medräntenivåemaden utjämningtill följd sammaavav

valuta-längre finns någradet interisk måste uppkomma, närsom
deltagarländema.fluktuera mellankurser kansom

diskuterats skaräntesänkningdock osannolikt denDet är att som
realaoffentliga sektornsdenminskningleda till någon större av

orealistiska antagandetvi detränteutgifter. framgårDetta attgörom
komma ligga tvårealräntoma skullede realiserade attpermanent

unionenutanför denprocentenheter högre nivå vi står monetäraom
penningpolitikenjfr diskussionen ovan.vi deltarän avom

ochstatsskulden varje årEftersom åttonde omsättsavca en
sektornsvenska kronor för den offentliga 25nettoskulden i är ca

deteliminerad ränteskillnadbetyderBNP, attprocent enav
minskar medunderskottet för den offentliga sektornfinansiella ca

1/8 första åretdet0,06 BNP 25 2procent procentprocent av
unionen. Efter helaefter anslutning till den åtta år närmonetäraen

det årliga offentligablir minskningenskulden omsatts av
räknar med tvåsparadeunderskottet BNP,0,5 procent enav omca

dockunder hela perioden.procentenheter lägre Detta ärränta som
utanförframhölls inte rimligt antagande. Också stårett omovan

förfalla. kalkylden unionen, bör nämligen realräntan Imonetära en
ekonomiprofessom medutredningen räknar Mats Persson att

Tyskland successivt elimi-nuvarande realränteskillnad gentemot
femårsperiod vi står utanför denunder monetäraneras en om

fall sjunker vid svenskt deltagande den offentligaunionen. såI ett
sektorns reala ränteutgifter endast med maximalt 0,1 procentca av

successivt.efter sju Därefter minskar vinstenBNP år.
medlemskap iviktig restriktion finanspolitiken vidEn annan

ochden unionen det blir svårare både motverkamonetära är att att
utanför denhantera följderna överhettningar. Om vi står monetäraav

expansiv finanspolitik hotar leda tillunionen, kan atten som en

3 l996b.SePersson
39Se l996c.Persson
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Riksbankenefterfrågan motverkasalltför ökning attstor avav
kronande höjs ochpenningpolitiken så korta räntornaattstramar

sådan politik under andraRiksbanken hade förtapprecierar. Om en
överhettning då komhälften 1980-talet, hade den ägaatt rumsomav

omöjliggjorde dock detta. Viddämpats. fasta växelkursenDen ett
restriktiv svensk penning-deltagande i den unionen kanmonetära en

förkompenserapolitik inte längre användas för på så sättatt
Penningpolitiken kan videventuella brister i finanspolitiken. ett

inte heller användas för efterhandsvenskt medlemskap iatt genom
pris- och löne-växelkursanpassningar korrigera för inhemska

stegringar orsakats finanspolitiken. innebär periodDet attsom av en
finanspolitik och överhettning riskerar följasexpansiv attav av en

utdragen anpassningsperiod då vi ska sänka våra lönekostnader i
förhållande till de utländska konkurrenterna åstadkomma realen
depreciering lägre nominella lönestegringar. Som tidigaregenom
diskuterats vi inte medlemskap i den unionenmonetäratror att ett
kommer radikalt öka nominallönemas flexibilitet. Dettaatt resone-

understryker vikten undvika lössläppt finanspolitikattmang av en
också under kortare perioder.

deltagande i denEtt unionen innebär vidare enligtmonetära
Maastrichtfördragets bestämmelser förfarandet vid alltför storaom
underskott kanEU starkare tryck Sverige hålla deutövaatt ett att
offentliga finansema under kontroll i dag. liksom denDettaän
pågående diskussionen stärka möjligheter till sanktionerEUsattom

enskilda fmanspolitiskamedlemsstater med problem behand-mot
lades i kapitel Vi menade där det finns risker föratt stora att
alltför kraftiga sanktioner ska legitimitet i de enskildaEUsäventyra
medborgarnas Vidare skulle kraftiga böter för länder medögon. t ex

budgetunderskott föreslagits i den tyska k Waigel-stora som s-
dessa.planen förvärra Sverige bör därför enligt vår uppfattning-

inta avvisande hållning till alltför kraftiga sanktioner i deen
diskussioner förs inom Vi framhöllEU. också i kapitel risken7som
för de fmanspolitiska EU-nivå alltför mycket kundeatt normerna
inskränka fmanspolitikens stabiliserande roll vid cykliska störningar.
Av detta skäl bör enligt vår uppfattning Sverige inom drivaEU
linjen länder med liten offentlig skuldsättning ska kunna tillåtasatt

variationer i sina budgetunderskott andra.större än
En sista aspekt gäller möjligheterna använda finanspolitikenatt

för åstadkomma k växelkursförändringarinternaatt s som
diskuterades i avsnitt Sådana kan7.4. minska de stabiliserings-

4 Bundesministerium der Finanzen 1995.

16-089313
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politiska kostnader den unionen kan medföra till följdmonetärasom
det inte längre finns några växelkurser mellan medlems-attav

länderna kan ändras. devalveringEn innebär arbets-intern attsom
givaravgifterna reduceras, samtidigt effekterna dettasom av

budgetsaldo kompenseras andra skatter och avgifterstatens attav
höjs egenavgiftema i socialförsäkringama, inkomstskatten respek-
tive möjligen momsen eller bidragen till hushållen minskas.attav

kombinationGenom sådana finanspolitiska åtgärder kanen av -
precis vid depreciering kronan sänkningexternsom en av en av-
vårt relativa kostnadsläge en real depreciering åstadkommas.

Vid medlemskap i den unionen måste det finnasmonetära en
mental beredskap för interna devalveringar kan behöva tillgripasatt
i lägen med kraftigt vikande sysselsättning. detMen måste också
finnas förståelse för interna devalveringar mindre effektivatt är en
metod påverka det relativa kostnadsläget växelkurs-att än externa
förändringar: möjligheterna finansiera sänkta arbetsgivaravgifteratt

höja andra skatter eller reducera transfereringama tillattgenom
hushållen begränsade. Upprepade internaär devalveringar såledesär
inte möjliga. Om interna devalveringar ska kunna företas istora
djupa lågkonjunkturer måste överhettningar motverkas genom
interna revalveringar höjningar arbetsgivaravgiftema sänk-ochav
ningar andra skatter/avgifter så tillräckligt stabiliserings-attav
politiskt bevaras.utrymme

påKravet flexibla nominella löner

Förlusten svensk penningpolitisk självständighet vid del-av ett
tagande i den unionen ställer ökade kravmonetära på flexibilitet i
den nominella löneutvecklingen. Om de korta inte kanräntorna
sänkas och växelkursen inte deprecieras vid kraftiga syssel-
sättningsfall drabbar bara Sverige och detta inte fullt kansom ut-
kompenseras interna devalveringar måste nominallönemasgenom -
stegringstakt minska kraftigt i förhållande till andra länders. Vid
mycket kraftiga störningar kan de nominella lönerna behövarentav
sänkas. Vi har i kapitel 8 uttryckt tvivel den nominellaatt
löneflexibiliteten kommer öka särskilt mycket vid deltagandeatt ett
i den unionen. Icke destomonetära mindre det önskvärtär att
arbetsmarknadens kan åstadkomma detta. Vid medlemskapparter ett
i den unionen blir det därförmonetära viktig pedagogisk uppgiften

förklara detta behov för allmänhet.att gällerstörre Det då atten
förmedla insikten lägre nominell lönestegringstakt elleratt en en
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bättreoch iblandnominallönema barasänkning är en annanav --
den sänkningoch inflation åstadkommametod deprecieringarän att

krisläge.förhållanden kan krävas iunder allareallönerna ettav som
kortare ochför nominallönemaöka flexibilitetenEtt ärsätt att

möjliggör snabbareavtalsperioder. Sådanasynkroniserademer
oförutsedda störningar. Samtidigtanpassningar löneavtalen tillav

detta slag. avtals-finns det nackdelar med förändringar Kortareav
konflikt-förhandlingstillfällen med ökadeperioder innebär flera

för olika sluts vidrisker följd. Avtal sammagrupper somsom
förstärka tendensema till lönerelationstänkande.tidpunkter kan Ett

emellertid leda till andradeltagande i den unionen börmonetära
i dag.avvägningar mellan dessa motstridiga intressen än

centrala problemet gäller emellertid inte avtalsperiodemasDet
längd olika avtal huroch graden "överlappning" mellan utanav man
överhuvudtaget vid asymmetriska recessionsstömingar i Sverige ska
få till stånd låga nominella löneökningar eller lönesänkningar i de
avtal sluts. finns ingen enighet inom forskningen. EnligtHär ettsom

underlättas låga nominella löneökningar samordningsynsätt av av
löneförhandlingama för olika löntagargrupp vet attgrupper: om en

fårandra låga löneökningar, framstår ocksågrupper egen
rationell.återhållsamhet dettaEtt exempel på denärsom

samordning Rehnbergkommissionen åstadkom inför 1991-92som
års avtal. exempel det centrala inkomstpolitiskaEtt avtalärannat

nominella lönesänkningar fördes i hamn i Finlandnästanom som
1991 men sedan blev överspelat därför valutan deprecieradeattsom
innan förhandlingarna helt slutförda något definitions-var som-
mässigt inte kan inträffa inom union.monetären

Ett betonar i stället hur nominell löneflexibilitet kansynsättannat
decentraliserade förhandlingaruppnås i företagsnivå. finnsDet

hel del exempel från andra länder k bargaining","concessionen s
där de anställda i enskilda företag i kris lönesänkningaraccepterat
för rädda jobben. Ett vanligt också färreäratt argument att
förhandlingsnivåer minskar risken för förlägsta golv deett
nominella löneökningama till följd löntagarnas förhandlareattav
varje nivå förväntas leverera resultat i form lönelyft se avsnittav
8.3. Också i decentraliserade förhandlingssystem kan i praktiken en
betydande grad samordning eftersomuppnås, vissa sektorer ellerav
storföretag i regel kommer fungera löneledande och därmedatt som

arbetsmarknaden.avtalsnonner för helasätta

" Se Bhaskar 1990.t ex
z Se Calmfors 1990, l993a, c.t ex
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Statsmaktemas möjligheter påverka nominallönemasatt
flexibilitet mycket begränsade. Vid sidan opinionsbildandeär av en
roll kan regering och riksdag bara indirekt påverka avtalsförhand-
lingama regelsystemen arbetsmarknaden. Vi har i avsnittgenom

diskuterat13.1 antal utbudsreformer avseende fönnånema iett
arbetslöshetsförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringens finansiering,
arbetsrätten och de regler påverkar förhandlingsbalansen mellansom
arbetsmarknadens Enligt vår uppfattning behövs sådanaparter.

föråtgärder bekämpa den arbetslöshet redan har antingenatt som
vi ideltar den unionen eller inte. deMen kanmonetära som en
bieffekt också i viss löneflexibilitetfmån bidra till ökad nominell

ökad frekvensEn vinslandels- och bonussystem, enligt vilkaav
viss del ersättningen till de anställda rörlig delutgörsen av av en

beror på det enskilda företagets vinstsituation, ökaär sättett attsom
nominallönemas flexibilitet. sådanEn utveckling skulle stimuleras

vinstandelar beskattades lägre vanliga löneinkomster.änav om
falletDetta före 1995 arbetsgivaravgifter inte utgick pånärvar

vinstandelar. Fördelarna på detta stimulera användningensättattav
vinstandelssystem måste dock ställas de ökade risker förmotav

skattefusk kan uppkomma till följd fasta löner maskerasattsom av
vinstandelar. För motverka detta skulle krävas begräns-attsom

ningsregler för hur andel den totala ersättningen till destor av
anställda får utgå i form avgiftsbefriande vinstandelar.som av
Möjligheterna till förmånlig behandling vinstandelssystemmer av
förtjänar studeras, fördelarna detta måsteatt vägas motmen av
risken alltför många undantag införs i skattesystemet.att

ekonomiska13.4 Den politiken Sverige stårom
utanför den unionenmonetära

Penningpolitiken

Den avgörande skillnaden mellan delta och inte delta i denatt att
unionen Sverige i detmonetära fallet behållerär möjlig-att senare

heten bedriva självständig penning- och valutapolitik.att Deen
centrala frågorna blir i sådan situation hur denna möjlighet bören
utnyttjas och hur den reella handlingsfriheten blir.stor

3 Dessafrågor diskuteras också i underlagsrapporten Lundborg 1996.av
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Sverige intepenningpolitiska svårighetenakutaDen mest om
blir förmodligen detunionen den bildas,inträder i den monetära när

svensktkan uppstå.trovärdighetsproblem Faran är stor att ettsom
vilja vidmakthållatolkas vårutanförskap kommer attatt att ensom

deprecieringar kronan liten.låg inflation och undvika Dettaärav
ställa utanför,framför gälla vi själva väljertorde allt att ossom

låginflations-uppfattas medvetet välja borteftersom vi då kan ett
inteuppfattas vilja medaltemativ. Om vi däremot ännumen

denna riskuppfyllt alla konvergenskrav fullt börbedöms ha ut, vara
efter kvalificeraeftersom vi då kan fortsättamindre strävaväntas att

oss.
kommer leda tilltrovärdighetskris för penningpolitikenEn att en

höjningar de långaomedelbar depreciering kronan ochav av
fall ställs Riksbanken inför svårt dilemma. Om densåIräntorna. ett

fortsatt inflation och stabil kronkurs,vill skapa förtroende för låg
blir penningpolitik med höga korträntor nödvändig. Följdenstramen

sysselsättningsminskningar.produktions- ochkan bli Dessastora
önskemålet följa strukturformerskulle på tvärs attmot om upp

penningpolitik tillåter efterfråganekonomins utbudssida med en som
inte vill dessa konsekvenseröka. Om Riksbankenatt acceptera utan

inflationsspirallåter kronan depreciera, riskerar i stället atten
produktion och vinster iutlösas. Inledningsvis kommer export-

industrin öka. dessa utlöser lönestegringar spriderMen näratt som
stagnationen dessasig till hemmamarknadssektorema kommer i att

förstärkas. inflationsprocess kommer också raskt undermineraEn att
de trovärdighetsvinster den svenska Riksbankensom genom er

priset kostnaderpenningpolitik med möda och tillstram stor av- .
arbetslöshet lyckats uppnå.termer av -

förstahandsintresse undvika det penning-måsteDet ett attvara
politiska dilemma beskrivits. Enligt uppfattning innebärvårsom
detta självvalt utanförskap i förhållande till den monetäraatt ett

frågaunionen ställer krav på rad reformer i Riksbankensen om
ställning. specifikt kvi de flesta den Riksbanks-Mer attmenar av s

genomförasutredningens förslag snabbt i sådan situationmåste en
6.4.avsnitt innefattar förlängning mandat-se Dessa en av

periodema för ledamöter riksbanksftlllmälctige, successiva valav av
dessa, skärpta krav valbarhet riksdagsledamöteratt samtgenom
anställda i regeringskansliet partiorganisationemaoch de centrala
utesluts det blir svårare riksbankschefen.avsättasamt att att

syftarFörslagen till stärka Riksbankens oberoende. kanDetatt

Riksbanken och prisstabiliteten 1993.
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också finnas skäl i riksbankslagen införa ändamålsparagrafatt en
klarare preciserar de penningpolitiska målen. Samtidigt börsom

Riksbanken behålla för valutapolitiken: dennaansvaret om som
antyddes i 1995 års k tillväxtproposition skulle överflyttas tills
regeringen kan det uppkomma oklarhet bankens möjligheter attom
bedriva självständig penningpolitik.en .En central fråga hur de krav kan ställasär på rimligsom en
avvägning mellan målet prisstabilitet och målet stabiliseraattom
produktion och sysselsättning ska tillgodoses. Vi diskuterade olika
modeller för detta i kapitel Ett alternativ målfonnulering förär en
Riksbanken i vissa situationer tillåter hänsynstagande tillsom
produktion och sysselsättning. Man skulle också kunna diskutera hur
lågt inflationsmålet ska Ytterligare möjlighetsättas. ären en
undantagsklausul det slag förekommer i Kanada, Neder-av som
länderna och Nya Zeeland. Denna regeringen möjlighet iattger

krislägen under viss tidextrema för penningpoli-överta ansvaret
tiken och kan garanti för tillräckliga hänsyn tillattses som en
penningpolitikens stabiliseringsfunktion ska Institutionellatas.

tillåter sådana nyanserade avvägningar i penning-ramar som mer
politiken bör på sikt.övervägas Men i läge då Sverige ställer sigett
utanför den unionen riskenmonetära konstruktionerär stor att av
detta slag misstolkas tecken bristande vilja upprätthållaattsom
låg inflation. dennaI situation måste sannolikt åtgärder stärkersom
trovärdigheten för lågintlationspolitik prioriteras. Om så sker, bören
det finnas goda möjligheter minska räntedifferensema till andraatt
låginflationsländer också vid svenskt utanförskap.ett

sambandI med riksbanksreforrn det viktigt betonaär att att etten
prisstabilitetsmâl ska tolkas symmetriskt Långvarigaett sätt.
avvikelser i form lägre prisstegringar vad målsatts likaän ärav som
allvarliga avvikelser i form högre prisstegringar. Det ärsom av

lika viktigt Riksbanken vid deflationstendenseratt motverkarm a o
dessa lägre den motverkarräntor inflationstendenserattgenom som

räntehöjningar. Om detta klart slås fast, bör möjligheternagenom att
få för riksbanksreforrn öka.acceptans en

Trovärdigheten för fortsatt låginflationspolitik kan stärkasen
också på andra riksbanksrefonn.sätt än De struktur-genom en
reformer utbudssidan diskuterades i avsnitt 13.1 centralärsom av
betydelse i detta sammanhang, eftersom de riksbanken utrymmeger

föra expansiv penningpolitikatt ökar sysselsättningenen mer som

5 Regeringens proposition 1995/96: I 50. Seockså avsnitten 6.3 och 6.4.
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öka. faktorEninflationen behöverför den skullutan att avannan
utländskupplåning iRealvärdetstatsskuldspolitiken.betydelse är av

realränta ivissindexobligationerk somvaluta eller engerav s
prisutvecklingen kantillindexuppräkning med hänsyntilltillägg en

kanformeri dessaStatsupplåninginflation.sänkasinte genom
inflation."trovärdighet för lågtill ökaddärför också bidra

utanförSverige stårhuvudfrâgapenningpolitiskEn omannan
falli såväxelkursarrangemangunionen vilketden ärmonetära som

kommer med2ERMför kronan. ERM-systemska gälla Ett nytt
i deoch valutorna EU-mellansannolikhet upprättasattstor euron

vår diskussionunionen. Enligtdeltar i denländer inte monetärasom
deltaSverige inte börskäl förstarka ekonomiskakapitel talari 12 att

detta såfinns riskdetvalutasamarbetei sådant attett enom
växelkursband.smala Detinnebärasmåningom kommer att

ERM-asymmetriska karaktärskälet denviktigaste är ett nyttsom
ekonomisk-politiskakommer få: denförmodligen attsystem

kommerstabila växelkurserför upprätthållaanpassningsbördan att
deninte deltar ide ländertroligen ligga monetäraatt som

utanförstående länderför dessainnebär riskerunionen. Det attstora
ekonomisk-politiskaväxelkursema medska tvingas försvara

inhemska balans-förvärra dei vissa situationer kanåtgärder som
valutandeni samband medproblemen. Särskilt att gemensamma

deprecieringstryck deinförs, kan sig det uppstårvänta ettattman
trovärdighets-skäl devalutor.utanförstående ländernas Ett är

det kan skeskälbeskrevsproblem Ett ärannat att ensom ovan.
också de länder stårefterfrågan iökningspontan somav euro

denSlutligen finns riskenunionen.utanför den attmonetära
tvingas förainledningsviseuropeiska centralbanken, ECB, en
bygga sinpenningpolitik för snabbtöverdrivet stram att upp

utomståendedekräver i sin ocksåtrovärdighet. Detta tur att
sinaska stabiliserasin penningpolitik deländerna anpassar om

växelkurser mot euron.
valutaregimen förVi den ekonomiskt lämpligasteatt settmenar

fortsatt rörligSverige står utanför den unionen ärmonetära enom
reform stärker Riksbankensväxelkurs i kombination med en som

i riksbankslagenoch prisstabilitetsmålet viktoberoende änstörreger
penningpolitiksvenski viss trovärdighet förfallet dag. Enärsom

inriktningenunder de åren till följdhar byggts ettsenasteupp av
vi försöker återgåbör inteinflationsmål. Den äventyras attgenom

46 underlagsrapporten Cukierrnan 1996.Se av
7 1996.1995 och Perssonhar diskuterats PerssonDetta mav a
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till någon form fastkursarrangemang i situation där risken förav en
misslyckas med detta betydande.att Skälen förär detta har

utvecklats i kapitel 12.
Samtidigt finns det politisk kostnad med stå utanföratt ett nytten

ERM-system, särskilt vi själva fattar beslutet inte delta i denattom
unionen. Vi riskerar dåmonetära uppfattas "motsträvigaatt som

européer" och dänned förlora i inflytande också andra områden
EU-samarbetet kapitelse 10. Betydelsen detta omöjligärav attav

kvantiñera, risken måste i helhetsbedömning.vägas Motmen en
denna bakgrund kan det framstå lockande gå med iattsom en ny
ERM-konstruktion nuvarande breda växelkursband bibehålls,om
eftersom dessa i dagsläget inte någon bindande restriktion.utgör

ocksåMen detta kan problematiskt längre sikt, eftersomvara
sannolikheten bandbreddema successivt minskasatt får anses som

Vi benägna destor. är ekonomiska fördelarnaatt tro att ståattav
utanför ERM-arrangemangett nytt de politiskaär större än
kostnaderna: hävdats i kapitel 10 uppkommer förmodligen desom

politiska kostnaderna intestora vill delta i den monetäraom
unionen.

Det svårt bedömaär hur den reella frihetenatt förastor att en
självständig penningpolitik kommer bli vi står utanför denatt om

unionen ochmonetära utanför ERM-system.ett Detta gällernytt
både vid uppkommande störningar och vi, diskuterades iom som
avsnitt 13.1, skulle vilja påskynda återgång till högre syssel-en
sättning möjliggjorts utbudsrefonner på arbetsmarknaden.som av
Det lätt föreställaär sig de invändningaratt "konkurrens-om
deprecieringar" deltagarländema i den unionen kanmonetärasom
komma anföra i sådana lägen.att De årens växelkurs-senaste stora
förändringar inom har kravEU lett till protektionistiska åtgärder
i de länder vilkas valutor stärks. förefallerDet troligt politiskaatt
påtryckningar från andra EU-länder kan innebära betydande
begränsningar för penningpolitiken också vi står utanför denom

unionen. sakmonetära l finns emellertid flera invändningar mot
konkurrensdeprecieringar.argumentet En ländernaär iom att om

den unionenmonetära besväras den försämring sinav av
konkurrenssituation uppkommer utanförstående ländersom om
deprecierar sina valutor och därmed apprecierar, kan dettaeuron
motverkas ECB lättar sinatt penningpolitik. Utrymme förav
detta nämligen apprecieringatt innebär lägreges av en av euron
importprisstegringar och därmed lägre inflationstryck.ett



utanför... 393ochekonomisk politikSvensk i1996:158SOU

Finanspoli tiken

kravet påavsnitt 13.2såväl avsnitt 7.1diskuterats i ärSom som
vioberoendefinansernade offentligalångsiktig balans i av om

offentligväxandeunionen eller inte. Endendeltar i monetära
regim. Skillnadenvalutapolitiski varjeskuldsättning ohållbarär

i denvi inte deltarkortsiktiga restriktionema. Omi deligger mer
medförfinanspolitikexpansivriskerarunionen,monetära somen

valutan ideprecieringarutlösabudgetunderskott ettattstora av
devalveringstryck iellerväxelkursmed rörlig ettettsystem

räntenivân i heladen långaoch höjningarfastkurssystem av
alla andrasåväl föroffentliga sektornekonomin för den somsom

förväntningardevalutan. Orsakeni den inhemskalånar är om
kansvenska kronanvärdeminskningar för denframtida som

skainflationfinns farhågor för högredetuppkomma att ses somom
avsnittstatsfinansema 13.2. Ettmetod förbättra sebekväm atten

bidrar till inhemskaexpansiv finanspolitikskäl är attannat somen
försämringleda till sådanoch lönestegringar kanpris- väntas aven

appreciering denna såkostnadsläget realdet relativa en att
valutadepreciering. Desmåningom måste korrigeras engenom

ekonomisk-politiska erfarenheter godårens svenska ärsenaste en
illustration betydelsen dessa mekanismer.av av

finanspolitiken ställsfinns anledning de kravDet tro att som
blir särskiltränteutvecklingenhänsyn till växelkurs- ochav

unionenbetydelsefulla uppstår deni det läge när monetärasom
trovärdighetsproblem för låginflationspoli-detbildas. Orsaken är

diskuteratstiken som ovan.
Sverige skaföreligga tryck från sidakommer EUsDet attatt ett

skuldsättningoffentligundvika budgetunderskott och ävenstora stor
Även EU-länderunionen. devi inte deltar i den monetära somom

Maastrichtfördragetvalutaunionen nämligen enligtinte deltar i är
uppfylla budgetunderskott ochförpliktigade referensvärdena föratt

omfattas ocksåoffentliga sektorn.skuldsättning i den De av
deförfarandet vid alltför underskott avsnitt 7.2,se ävenstora om

sanktionsförfarandena i detta.från de förstärkta Iundantagnaär
budgetunder-realiteten kan också de växelkursrörelser storasom

mycket kraftigskott tenderar utlösa komma fungeraatt att som en
konkurrens-förändrarväxelkursförändringar hastigtspärr: stora som

reaktioner frånförhållandena kraftiga politiskakan utlösaväntas
pågående diskus-denandra EU-länder. också möjligtDet är att

innebära skärpta restrik-sionen stabilitetspakt kommer attom en
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tioner på penningpolitiken för de länder inte deltar i denäven som
unionen.monetära

påKravet nominell löneflexibilitet

avsnittI diskuterades13.2 de krav flexibilitet i den nominella
löneutvecklingen ställs makroekonomiska störningar skasom om
kunna hanteras inte längre har växelkursinstrumentet till vårtom
förfogande. Om vi vill fortsätta den nuvarande penningpolitiken med
inflationsmål ökar emellertid behovet nominell löneflexibilitetav
också står utanför den unionen se kapitel 8. Skäletmonetäraom

prisutvecklingen förär inhemskt produceradeatt ivaror som-
huvudsak beror löneutvecklingen för hursätter gränser stora-
växelkursförändringar kan tillåtas inflationsmåletutan attsom

Resonemanget kan illustrerasäventyras. med exempel.ett
inflationenAnta ligger på den målsatta nivånatt och viatt -

såsom skedde 1991-92 drabbas mycket kraftigareettav-
efterfrågebortfall andra länder. syfteän I stabilisera efterfråganatt
kan då penningpolitiken lättas så kronan deprecierar. Följden bliratt

sänkning våra kostnader och priser i förhållande till våraen av
utländska konkurrenters en real depreciering, så ökaratt exporten
och inhemska producenter marknadsandelar från importen.tar Men

den inhemska prisstegringstakten ligger kvar på den tidigareom
nivån därför de nominella lönerna fortsätter öka iatt taktatt samma

tidigare, kommer de importprisstegringar blir följdensom som av
depreciering medföra konsumentprisema stigeratt snabbareatten
vad inflationsmålet tillåter.än Om inflationsmålet på allvar,tas ges

i så fall inget för depreciering. lågkonjunkturenutrymme Menen om
leder till de inhemska lönestegringamaatt och därmed också
prisstegringama inhemskt producerade sjunker, tenderarvaror
konsumentprisema öka mindre vad inflationsmåletatt än tillåter. I
så fall blir det möjligt låta kronan depreciera för den skullatt utan att
inflationsmålet behöver överskridas. Förutsättningen för detta är en
sådan sänkning de nominella lönestegringama att utrymmeav
skapas för de importprisstegringar depreciering drar med sig.som en
Sådan nominell löneflexibilitet får således utväxling vistörre om
står utanför den unionen vi deltar:monetära än varje förbättringom

det relativa kostnadsläget lägre lönestegringstakt i sigav som en
medför kan förstärkas valutadepreciering. Huvudslutsatsen ärav en
emellertid det- låg inflation prioriterasatt ställs ökade krav påom -
nominell löneflexibilitet också inte deltar i union.monetärom en
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därförochdettabortglömmadiskussionentendens ifinnsDet atten
respektive intedeltaavseende mellani dettaöverdriva skillnaden att

unionen.i dendelta monetära

Slutsatser13.5

måletekonomisk-politiskacentralai sig detarbetslöshetLåg är mest
för deförutsättningavgörandeocksådeti dag. attMen är en

hållbart Denska kunnaoffentliga finanserna sätt.ettsaneras
under dei Sverigeuppgiftenekonomisk-politiskaviktigaste

gällerreguljära jobb.fler Dettadärför skapaåren ärnärmaste att
eller Detdeltar den inte.oberoende unionenivi monetäraav om

sedanåstadkomma dettametodenkelfinns emellertid inte någon att
Å ökadsidan riskerargång uppstått.bestående arbetslöshet enaen

ekonominslönestegringarochbara leda till pris-efterfrågan att om
Å sidan åtgärderväl. andratillräckligtutbudssida inte fungerar tar

innan dearbetsmarknaden lång tidöka flexibiliteten påi syfte att
efterfråganden samladearbetslöshetenreducerarpåtagligt ommer

strukturella utbuds-mellandärför samspelkrävslåg. Detär ett
arbetskraft.efterfrågan påpolitik ökarreformer och somen

viktig rolloch utbildningAMS-insatserutbudssidan harPå atten
likasysselsättningspolitiken inteframtidadenspela, även om

brettåtgärder dagens. Ettdessaensidigt bör förlita sig på som
mening innehålla ocksåbör enligt vårsysselsättningsprogram ett

kontroversiella åtgärder.politiskt Kortaandra ochantal mer --
nödvändiga och börarbetslöshetsförsäkringenersättningstider i är

successiv avtrappningkompletteras meddessutom aven
förändringarföre utförsäkring.ersättningsnivån redan Dessaen
och förtids-för socialbidragsamordnas med reglernamåste

tillstatsbidragenvidare förpensioneringar. Vi har argumenterat att
dessasdelska skärasarbetslöshetskassorna så störreatt avner, en

differentieras efterkostnader får betalas egenavgifter somgenom
Visstidsanställningarrespektivearbetslöshetssituationen för kassa.

vid uppsägningarfrån turordningsreglemabör främjas och undantag
utformas så dearbetsmarknaden börtillåtas. Regelsystemen på att

förenligmellan de avtalsslutandefrämjar balans ärparterna somen
finnssysselsättning. Detåterhållsam löneutveckling och högmed

konflikter skahur omfattande tillbl skäl diskutera rättenatt varaa
skadeverkningar för allmänhetenupphov tilldessa kannär storage

skaarbetsmarknadenvilken utsträckning regelsystemenoch i
kollektivavtal.främja fackligt medlemskap och
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Strukturella utbudsreformer det slag diskuterats behövsav som
enligt vår bedömning för till stånd sänkning denatt en av
arbetslöshetsnivå möjlig upprätthålla på längre sikt denär attsom

k jämviktsarbetslösheten. Dessa åtgärder måste emellertid åtföljass
politik leder till tillräckligt hög arbetskraftsejfterfrågan.av en som

debattenI jobben ska komma ställs ofta offentlig sektorom var
privat tjänstesektor. Detta olyckligt. högaDen arbetslöshetenmot är

innebär arbeten kan och bör skapas i både offentligatt och privat
tjänstesektor. Vi kritiska till den minskningär den offentligtav
finansierade sysselsättningen ske under deväntas närmastesom
åren. Samtidigt vi skatteomläggningar kan främjaattmenar som
sysselsättningen i arbetskraftsintensiv privat tjänsteproduktion bör

kanDessa antingenövervägas. formen skattesubventionerta av av
vissa tjänster eller generella skattesänkningartyper förav av
arbetande låginkomsttagare kan bidra till lägre lönekostnadersom
också dessa kommer den privata tjänstesektom där mångaatt gynna
lågavlönade finns. Båda metoderna har sina nackdelar, dessamen
överskuggas enligt vår bedömning de förväntade sysselsätt-av
ningsvinstema och de tendenser till ojämn inkomst-attav mer
fördelning flera de rekommenderade utbudsreformemasom av ovan
kan upphov till motverkas.ge

bredaDet sysselsättningsprogram rekommenderats börsom ovan
genomföras vi deltar i denoavsett unionen eller inte.monetäraom
Genom åtgärder på många områden får kompletteraatt varandra,
ökar sannolikheten uppnå resultat. Det viktigt förändring-att är att

genomförs snabbt, eftersom svårigheterna åter fåarna att ner
arbetslösheten ökar längre denna varit bestående. Vi ocksåtror att
de politiska svårigheterna med vid tillfälle genomföraatt radikalaett
ingrepp mindre medär strategi därän regeringen ständigt tvingasen
återkomma till väljarna med "försämringar" precis detnya som var
lättare genomföra skattereformatt successiva justeringar.änstoren

När det gäller åstadkomma tillräckligt högatt samladen
efterfrågan i ekonomin penningpolitikenär central. Här skiljer sig
förutsättningarna radikalt beroende vi deltar i den monetäraom
unionen eller inte.

Vid deltagande förlorar möjlighetenett till självständig
penningpolitik och blir i stället bundna den politikav gemensamma

kommer utformas den europeiskaatt centralbanken. Detsom ärav
svårt bedöma ECB kommeratt stabilisera störningarattom som
drabbar Sverige andra ländersätt bättre ellersamma sämresom

den svenska Riksbankenän skulle vi står utanförgöra denom
unionen. Däremotmonetära Sverige självfalletär för litet för att
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den kommerpolitik:ECBsförhållanden skasvenskaspecifika styra
dendeltagarländema. Ii delägeti stället bestämmas störstaatt av

vidminskarSverigeimarknadsräntomareala ettde långamån som
förriskenföljdunionen tilldeltagande i den attsvenskt monetära av

kan dockunionen,inomförsvinnerväxelkursförändringar en
storleksordningenstimulanseffekt uppkomma.automatisktillfällig

uppskatta.dock svårdenna är attav
tilllåses"oåterkalleligen"vilken kronanomräkningskurs tillDen

valutaunionenmedlemskap ividvalutordeltagarländersandra ett
utvecklingmakroekonomiskaroll för vårviktigspelakommer att en

förstahandsintressesvensktåren.de Det attunder ärnärmaste ett
kostnadsläget måstedet relativahögtsåkronkursen inte sätts att

med lägreanpassningsprocessutdragengenom enpressas ner
medlemsländerna.de andrainominallöneökningar än

riskerarunionen,denutanförSverige står monetäraOm
trovärdighetsproblem.allvarligtdrabbaspenningpolitiken ettatt av

utanförskap. sådantIväljersärskilt vi självagäller ettDetta ettom
Följden blir ilåginflationspolitiken.uppkommatvivelläge kan

höjda långräntor.ochkronandeprecieringomedelbarså fall aven
kronkursenförsvaravälja mellandå tvingasRiksbanken kan att

ekonomin i svårkan kastahögre korträntor, ensomgenom
denlönespiralpris- ocheller görrecession, attaccepteraatt somen

snabbtårunderinflation förvärvatsför lågtrovärdighet senaresom
enligt vårundvikas, krävskunnadilemma skaförlorad. Om dettagår

slagungefär detriksbanksreformmening somaven
Riksbankensinnebäraskulleföreslog.Riksbanksutredningen Den att
förändringarinstitutionellaantaloberoende stärks ettgenom

ställning i riks-starkareprisstabilitetsmåletsamtidigt engessom
riksbanksreformpåståvill så långtbankslagen. Vi attatt ensom

trovärdighetsproblemdenödvändig för hanteraslagdetta är attav
unionendeltar i denSverige inteuppkomma monetärakan omsom

inte blireller denna av.
enligt vårunionen,deltar i denSverige inteOm ärmonetära

ochväxelkursstrategi med rörligpenningpolitiskuppfattning en
deltagande ilämpliga.ekonomiskt Ettinflationsmål den ett nyttmest

för deinnebär riskerväxelkursbandmed smalaERM-system att
ekonomiskadenförsvårasbalansproblemeninhemska attav
trovärdighetväxelkursstabilisering.inriktas Denpolitiken måste

strategin bör intepenningpolitiskaför den nuvarandeförvärvatssom
kan dockväxelkurspolitikenrekommenderadeDenäventyras.

köpa sigSverige viljakostnader, därförpolitiskainnebära antasatt
ekonomiskadeEU-länders bekostnad ävenandrafördelar på om
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för detta svaga. Fördelarna med bevara denärargumenten att
nuvarande penningpolitiska uppläggningen emellertidöverväger
enligt vår bedömning i sådan situation även den reellaen om
valutapolitiska handlingsfriheten blir mindre den formella. Viän är
också skeptiska till svenskt deltagande i ERM-systemett ett nytt

bredamed växelkursband, eftersom sannolikheten for dessaatt
successivt ska och den politiskasnävas logikenär då kanstor
kräva Sverige detta.att accepterar

långsiktigaDe kraven finanspolitiken undvika växandeatt
offentlig skuldsättning skiljer sig knappast mellan alternativen att
delta och inte delta i den unionen. Ett deltagande i denmonetära

unionen innebär dockmonetära med sannolikhetstor störreett
politiskt tryck inom för förfarandeEUs vid alltför storaramen
underskott hålla de offentliga finanserna under kontroll.att Det är
svårt uppskatta hur betydelsefullt dettaatt blir och vilka
begränsningar kan läggas på fmanspolitikens stabiliserings-som
politiska roll. längreI perspektiv finns det anledning förett Sverige

i diskussionen på EU-nivåatt för länder med lågargumentera att
offentlig skuldsättning ska för tillfälligastörreett utrymmeges
cykliska underskott i syfte stabilisera konjunkturen. Omatt vi inte
inträder i den unionen kommermonetära de trovärdighetsproblem
för fortsatt låginflationspolitik kan uppkomma på korten attsom
sikt den främstautgöra restriktionen finanspolitiken.

Om vi deltar i den unionen måste detmonetära finnas en
beredskap i krislägen kompensera förlustenatt penningpolitiskav
självständighet finanspolitiken via k interna växelkurs-genom s

förändringar. Vid kraftig sysselsättningsminskning kan deten
relativa kostnadsläget och de reala lönekostnadema behöva sänkas

lägre arbetsgivaravgifter, samtidigt budgeteffektemagenom som av
detta neutraliseras andra skatter socalförsäkringsavgifter,attgenom
inkomstskatter och möjligen höjsmomsen eller bidragen till
hushållen skärs ned. Sådana interna devalveringar sannoliktär
mindre effektiva deprecieringarän kan ändåexterna spelamen en
viktig stabiliseringspolitisk roll.

Vi ganskaär pessimistiska det gäller möjligheternanär att
åstadkomma flexibilitet i denstörre nominella löneutvecklingenen
i syfte minska risken föratt sysselsättningsstömingar vid ett
medlemskap i den unionen. Ickemonetära desto mindre dettaär ett
viktigt önskemål Ävenpå arbetsmarknadens vidparter. ett
utanförskap ställer emellertid låginflationspolitik höga sådanaen
krav. Om ska för stabiliserandeutrymme växelkursförändringarges

inflationsmåletutan att krävsäventyras, nämligen i detta falläven
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lägenlönestegringar eller lönesänkningar ilägre nominella rentav
förespråkar i syftedå arbetslösheten utbudsrefonnerökar. De som

bieffekt bidra tillfå dagens höga arbetslöshet kanatt som en enner
ökad flexibilitet i den nominella löneutvecklingen, vi väntarmen oss
inte några effekter.stora
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slutsatserochSammanfattning14

SverigesochEMU-projektetom

deltagande

konsekvenserolikaanalyserar rad monetärBetänkandet av enen
diskussionVårmedlemskap i denna.respektive svensktunion ettav

ochEMU-frågankomplextydlighet hur ärönskvärdvisar med all
ekonomisk-politiskaFådenhur många dimensioner över.spänner

mångfaldsådanfrågeställningar karakteriseras argument:avenav
eller flerainte harhitta någotdet går knappast ettargumentatt som

huvuduppgiftvårdetdärförVi har attsettmotargument. som
vårsådantpåviktigaste aspekternaredovisa de sätt attett

enskilda läsarendenunderlaganvändasframställning kan närsom
ställningstagande.ska göra sitt

inte går påanalys detresultat vårEtt viktigt är att veten-attav
EMU-frågan.itill entydiga slutsatsernågraskaplig grund komma

hur viktigavärderingarberoende påställningstagande blirVarje av
den framtidaosäkra bedömningarkonsekvenser och påolika är av

bakgrunden det svårtolika alternativ. denutvecklingen i Mot är att
hävdar del-säkerhetmedbåde till demtilltro attstorsätta som

tillsjälvklaradenden unionentagande i vägenmonetära är
övertygelsemed likaoch till demekonomisk framgång storsom

katastrofscenarier.tillpåstår ledadet kommeratt att rena
preciseringarsiffermässiganågraVi har ingen ambition göraatt

nettoeffekter centrala makroekono-den unionens påmonetäraav
tillväxt Sådanaarbetslöshet,miska variabler inflation, osv.som

osäkerhetendenuppskattningar går på grundkvantitativa storaav
fråga mycketmåste i stället blihelt inteenkelt Detgöra.att om mer

riktning effekterna går ochi vilkenöversiktliga bedömningar omav
de eller små.är stora

unionendenförutsättning for konsekvensernaEn monetäraatt av
analyserassvenskt deltagande ska kunnaoch är attettav

eftersomsvårighetjämförelsealtemativet preciseras. Detta är storen
deltagandesvensktunionen och tillalternativen till den monetära ett

minst idiffusa. gäller intei avseenden framstår Dettamånga som
Sveriges del har vifråga alternativa växelkursarrangemang. Förom

nuvarande penningpolitiskaföri kapitel 12 denattargumenterat

16-089314
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uppläggningen med rörlig växelkurs inflationsmåloch fördetär
närvarande bästa alternativet till deltagande i den unionen.monetära

förefaller nämligenDet Riksbanken lyckats förvärva visssom om
trovärdighet for denna penningpolitiska strategi. minskarDen också
risken för 1991-92 i syfte uppnå växelkursmâlatt att ettman som
ska tvingas föra ekonomisk politik tillbidraren som
makroekonomiska obalanser. Samtidigt finns det betydandeen
sannolikhet för Sverige vid utanförskap förr elleratt ett senare

för starkt politisktutsätts tryck iett ERM-systematt ett nytt
där syftet begränsa växelkursrörelsema.är Bådaatt dessa alternativ
för penning- och växelkurspolitiken måste därför beaktas. Vår
utgångspunkt emellertidär Sverige vilket alternativatt oavsett som-
kommer gälla åtminstone i krislägensvåra behålleratt en-
betydande reell penningpolitisk handlingsfrihet utanför den

unionen. detmonetära I följande försöker vi precisera hur
slutsatserna påverkas den exakta innebörden olikaav mer av
alternativ.

Det klargörande för diskussionenär dela in iatt argumenten
EMU-frågan i olika kategorier.tre

1 Den första kategorin har medgöraargument attav
samhällsekonomisk efektivitet, dvs den effektivitet med
vilken i samhället används. Hit hänför vi ocksåresurserna
effekter investeringar och tillväxt. Dessa frågor har i
huvudsak behandlats i kapitel

2 Den andra kategorin de stabiliseringspolitiska.ärargumentav
De möjligheterna stabilisera produktion ochattavser
sysselsättning vid störningar olika slag. Dessa aspekter harav
diskuterats i kapitlen 5-8.

3 tredjeDen kategorin de politiska.är Deargument rentav
gäller såväl effekter det europeiska samarbetet i ochstort
våra möjligheter inflytande dettaatt utöva som
konsekvenser för politikens legitimitet och det demokratiska

fungera i olikasystemets sätt länder.att Dessa frågor
analyserades i kapitlen och9 10.

I avsnitten 14.1 14.3 sammanfattas diskussionen ochom var aven-
dessa aspekter. I avsnitten 14.4 och 14.5 viväger argumenten mot
varandra och värdering helagör EMU-projektet sådanten av som
respektive svenskt deltagande. Slutligenett vi i avsnitt l4;6av anger
vilka punkter enligt vår mening kritiska vidärsom mest ett
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skulle kunnabedömningannorlundaochställningstagande där en
slutsatser våra.leda till andra än

Effektivitetsaspekter14.1

denbetonat hurhar i hög gradför valutaunionArgumentationen en
medlemsländerna används påi de olikakan tillbidra att resurserna

effektivitetensamhällsekonomiskaefektivt Densätt.ett mer
företag ochvarjeutnyttjas inompåverkas både hur avav resurserna

ekonomin.mellan olika delarhur fördelas avresurserna
stabiliseringsaspektereffektivitets- ochGränsdragningen mellan är

effektervi här valt hänföraförra harinte alltid självklar. Till de att
investeringarna,utrikeshandeln,transaktionskostnadema,på

inflationen.marknadenräntenivån, konkurrensen den inre samt

Transaktionskostnader

medförvalutafaktum varje land inom harEUDet att egenen
betalningarvalutakurssäkring vidfor Valutaväxling ochkostnader

medlemsländerna. valuta eliminerar dessamellan En gemensam
de resursbesparingarkostnader. Kommissionen har uppskattat att

banksektorn årlig samhällsekonomiskkan igöras motsvarar ensom
EU-länderna helhet.förvinst BNP En0,17 0,27 procent av som-

kalkyl motsvarande resursbesparing for Sveriges delöver gergrov
EU-länder deltar i denallavinst på 0,2 BNPprocenten av omca

endast troligasteunionen och de0,1 BNPmonetära procentca av om
Tyskland, Frankrike,vid 1999kandidaterna starten
Österrikeoch kanske Irland, och FinlandBeneluxländema

i banksektorn ska läggas vinster i deninkluderas. Till vinsterna
dock uppskatta i bristekonomin. svåraövriga delen Dessa är attav

de enskilda företaguppgifter kostnaderpå detaljerade om som
olika valutoråsamkas inompå grund förekomsten EU.av av

Kommissionens uppskattningar tyder dock dessa besparingaratt
finansiellamindre i den sektorn.deär änsnarast

från nationella valutor till medförSjälva övergången euro
Enligt uppskattningomställningskostnader olika slag.av en grov

belöper sig kostnaderna för de svenska afiärsbankema till högst fem
miljarder kronor 0,3 BNP. Till detta kommerca procent av
anpassningskostnaderi företag den offentliga ioch sektorn, t ex

förändringar bokföringssystem och ombyggnader sedel-form iav av
och totala omställningskostnaderna,De ärmyntautomater. som av
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engângsnatur, med all sannolikhet mycket mindreär nuvärdetän av
de årliga vinster i form lägre transaktionskostnader kommerav som

uppkomma för all framtid förutsattatt den unionen bliratt monetära
bestående.

Även minskade transaktionskostnader vid internationellaom
betalningar entydig vinstär med deltagande i valutaunion,EUsen
förefaller det klart nettovinsten förhållandei till liten:att BNP detär

sig vinst högströr några tiondels BNP. Detta ärom procenten av
enligt bedömningvår alltför litet för tillmätas någon avgörandeatt
betydelse för beslutet huruvida ska delta i den monetäraom
unionen eller inte.

Växelkursfluktuationer, handel och investeringar

Kortsiktiga fluktuationer i växelkursema i hög gradstyrs av
slumpmässiga faktorer och skapar därför osäkerhet för handel och
investeringar nationsgränsema.över I allmänhet är exportörer,
importörer och investerare benägna betala för olikaatt sättatt
t terminssäkring reducera eller helt elimineraex genom
osäkerheten växelkurser. Det därför rimligtär handelom att tro att
och investeringar skulle öka växelkursosäkerheten minskar ellerom
försvinner.

Det har emellertid visat sig svårt finna empiriskt stöd föratt
denna förmodan. De studier företagits tycks i allmänhet visa attsom
utrikeshandeln påverkas mycket litet eller inte alls växelkurs-av
osäkerhet. Forskningen hur allmän osäkerhet påverkarom
investeringar inte heller några entydiga slutsatser: ökadger
osäkerhet samvarierar ibland med ökade investeringar och ibland
med minskade. går inteDet heller dra några klara slutsatser frånatt
de fåtaliga undersökningarna just växelkursosäkerhetens effekterom

investeringarpå nationsgränsema.över
Man kan rikta invändningartvå de empiriska studiermot som

gjorts. Den första utrikeshandelär och investeringaratt förmodligen
påverkas de och långvariga svängningarstora i relativtmer av
kostnadsläge real växelkurs tycks uppkomma vid rörligasom
växelkurser kortsiktigadeän kursfluktuationer de empiriskaav som
undersökningarna koncentrerat sig på. Dollams kursuppgång under
första hälften 1980-talet brukar anföras exempelav ettsom en
sådan långvarig växelkursrörelse. Också med fasta justerbaramen
växelkurser kan långvariga variationer i konkurrensförhållandena
uppkomma, löneökningstaktennär ligger den i konkurrent-över
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med långa mellanrum. Denkursjusteringar skerochländerna
exempel detta.utvecklingentidigare svenska är ett

studiernaandra empiriskainvändning deEn är attmot en
växelkurs-helt eliminerarvalutatillövergång somgemensam -

ochandraomfattas kan hamellan de länderförändringar som -
minskadeutrikeshandel och investeringareffekterstarkare än
emellertidolika finnskurstluktuationer i med valutor. Detett system

forskningen.förmodan den empiriskabelägg för denna iinte några
intevi egentligenBedömningen försvåras ytterligare vetattav

för i ekonomin påverkashur totala osäkerheten aktörernaden ettav
utesluta denunionen. kan intedeltagande i den Manmonetära att

penningpolitik innebärosäkerhetentotala ökar, attgemensamom en
landdrabbar enskiltblir svårare motverka störningardet ettatt som

stabiliseringspolitiska diskussionen i avsnitt 14.2.jfr den Det är
förtotala valutakursosäkerheten minskar deinte säkert denattens

nämligendeltar förutsätterländer i den unionen. Dettamonetärasom
försvinnerväxelkursrisk mellan i valutaunionden deltagarnaatt som

växelkursrisken i förhållande till valutorna iinte uppvägs attav
slutsatsland ökar. detta saknar vi i kunskap. Vårtredje Om stort sett

det inte iblir går underbygga deltagande EUsatt att ettatt
betydandevalutaunion kommer leda till någraatt

samhällsekonomiska vinster handel och ökadetill följd ökadav
investeringar.

Räntenivå

svenska långa för procentenheterDe närvaranderäntorna är ett par
högre flera EU-länder.motsvarande i Tyskland och andraän räntor
Skillnaden sannolikt både förväntningar högrespeglar om en
inflationstakt i Sverige sikt riskpremieoch för osäkerhetenen om

iinflationen Sverige. endast mån skillnaden iDet i denär som
nominalränta beror sådan riskpremie det finns skillnadsom enen
förväntadi realränta, i förväntaddvs nominell minus inflation.ränta

främst realränta bör ochDet denna påverka sparandeär som
investeringar. Dessvärre det svårt säkerhetgenerellt medär att
uppskatta del skillnadernahur i nominalräntor mellan olikastor av
länder kan bero sådana riskpremier. tyderpå flesta studierDesom

depå små, någon säker kunskap står inte få. Denäratt attmen
forskning finns dock knappast stöd för betydandenågrasom ger mer
effekter förväntadepå de realräntoma medlemskap i denettav

finnsunionen mindreDet anledning sigmonetära ännu väntaatt
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några sådana effekter bedömer också vidstora att ettom man
utanförskap kan skapa trovärdighet för stabilt låg inflation.en

skiljaviktigt förväntadeDet mellan realräntor nominal-är att
minus förväntad inflation och realiserade realräntorräntor

nominalräntor minus faktisk inflation. realiseradeDe realräntoma
i Sverige har under år varit högre i Tyskland, därförän tsenare ex

inflationen blivit lägre detta kanAv dock inte draatt än väntat. man
slutsatsen det nödvändigt för Sverige med i denäratt att

förunionen sänka de realiserade realräntoma. högamonetära Deatt
nivåerna för dessa övergående fenomen inflationstaktenär ett om
kan hållas på låg nivå under längre tid. Erfarenheterna från andraen
länder tyder dock sådan kananpassning åtskilliga år.att taen
Under denna har höga realiserade realräntor negativaprocess
effekter företagens vinster. Detta verkar tillbakahållande
investeringarna.

påKonkurrensen den inre marknaden

Inom EU det allmän uppfattning den inreär marknaden inteatten
klarar sig fasta växelkurser. finnsDet parallell iutan denen

jordbrukspolitiken. När Bretton Woods-systemetgemensamma
började svikta i slutet 1960-talet införde det dåvarande EG ettav

med k administrativt bestämdagröna växelkursersystem förs
handeln med jordbruksprodukter i praktiken fungerarsom som
importtullar och exportsubventioner. I fall hade förändringarnaannat
i konkurrenskraft mellan ländernas jordbruk blivit mycket ochstora
lett till betydande utslagning i vissa länder. liknandeAv skäl finns
det risk för svängningar i växelkursema kan leda tillatt EU-en att
länder med konkurrenskraftsproblem tillgriper protektionistiska
åtgärder på sikt underminerar den inre marknaden.som

helt klartDet är och snabba växelkursförändringaratt kanstora
leda till krav på motåtgärder och del dessa skulle gällaatt en av
skydd konkurrens från andra EU-länder.mot Frågan är var

går ochsmärtgränsen hur protektionism bäst bekämpas. Vi kan
konstatera de nominella och reala växelkursanpassningaratt ägtsom

inom EU sedan ERM-krisen 1992-93 inte tycks ha haft någonrum
nämnvärd negativ inverkan denpå inre marknaden, även om
protektionistiska krav framförts i flera länder. dettaTrots kan stora

inomsnabbaoch växelkursförändringar EU sikt hotutgöra ett
den inre marknaden. Orsaken demot anpassningsproblemär som

hastiga förskjutningar konkurrenssituationen mellan producenterav
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förtill.i olika kan upphov Dettaländer är ett argument enge
växelkursvariationema mellansannolikt kanunion. Menmonetär

redan deEU-länder också reducerasolika avsevärt attgenom
oberoende ochnationella samtliga EU-ländercentralbankema i görs

ochfår tydliga likartade inflationsmål.
for valutaheltEtt är attannat argument gemensamen

prisjämförelser underlättas detta skärper konkurrensen denoch att
i och förinre marknaden. Vår bedömning sigär äratt argumentet

riktigt, det viktigt. delen handelninte särskilt Störreärattmen av
den marknaden utförs företag vilkas kostnader för jämförainre attav
priser inte påverkas särskilt priserna imycket äratt sattaav en

förvaluta i stället i olika valutor.gemensam

Inflationen

ytterligare effektivitetsvinst denEn delta i unionenmonetäraattav
för land Sverige inflationen därigenom blir lägre.uppstårett som om

sådant utfall enligt bedömning bakgrundEtt vår sannoliktär mot av
de ansträngningar for dengjorts utforma europeiskaattsom
centralbanken, prisstabilitetsmåletECB, sådant sättett att ges
prioritet. har formelltECB oberoende någon i dagstörre ängetts ett
existerande nationell centralbank. förmodligenReellt oberoendetär

eftersom det inte finns någon regeringstark eller någotännu större,
starkt parlament på nivå också troligtECB. Det är attsamma som
centralbanksledningarna, särskilt i länder därsmå "alla känner
alla" känsliga för informella påtryckningar ledning förär änmer en

centralbank för många länder. Sannolikhetenären gemensamsom
för låg inflation bör särskilti den unionenmonetära storvara om

.deltagarländerövriga förutom Sverige främst sådanaär som
tidigare visat sig beredda låg inflation och/ellerprioriteraattvara

förhållandevishar oberoende centralbanker som Tyskland,
Österrike.Frankrike, Beneluxländema och

frågancentrala vidDen bedömning inñationskonsekven-en av
deltagandesvenskt i den vilketunionenett monetära ärserna av

alternativ jämför med. har i kapitlen ochVi 6 13 argumenteratman
för institutionella reformer stärker Riksbankens oberoende ochsom

tydligare formulering prisstabilitetsmålet riksbankslagenien av om
skulle ställa utanför valutaunionen. Ju bedömerstörre attoss man

sådansannolikheten för riksbanksreform desto mindreär,en
skillnad i inflationstakt bör sig mellan alternativenväntaman
deltagande och icke deltagande.
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och kanske stabilSlutsatsen blir således lägreatt meren
vid deltagandeinflation bör föras pluskontot svenskt i denettupp

hur välfärdseffektemaunionen. Frågan lägremonetära om av en
inflation värderas emellertid framgått kapitlen ochska 3är som av

forskningenfinns varierande uppfattningar och inte4 svår. Här ger
entydig rimlignågon ledning. bedömning kan dock någraEn attvara

betydande effektiv inte kommer eftersomuppstå,attmer
skillnaden inflationstakti mellan delta i och utanför denståatt att

unionen förmodligen blir liten.monetära

Summering effektivitetsargumentenav

Effektivitetsargumenten talar för positiv både denen syn
unionen sådan och svenskt deltagande.monetära ettsom

Minskade transaktionskostnader vid betalningar mellan EU-ländema
effektivitetsvinst,entydig denna liten. potentielltEnutgör ären men

betydelsefull effekt kan riskerna för protektionistiska återfallattvara
kan hota den inre marknaden bör bli mindresom om

växelkursförändringar inte längre kan leda till snabba och stora
förändringar enskilda EU-länders relativa konkurrenskraft.av

För Sverige kan också minskad osäkerhet växelkursema ledaom
till generell sänkning Betydelsenrealräntan. denna effekten av av

dock svår uppskatta. finns inte hellerDet något starkt stöd förär att
union med valuta innebär sådanmonetäratt en gemensam en

minskning ekonomiskaden totala osäkerheten i medlemsländernaav
bör sig positiva effekter på utrikeshandel ochväntaatt storaman

investeringar.
länderFör med historia inflation och devalveringar innebären av

deltagande i den unionen förmodligenmonetära störreen
sannolikhet för framtida prisstabilitet. För Sveriges del bör detta ses

pluspost vid medlemskap, bedömningvår detär attsom en men
knappast kan bli fråga så skillnader i inflationstakt mellanstoraom

deltagande och utanförskap det leder till någraett ett att stora
effektivitetseffekter.

Det utmärkande för effektivitetsvinstema de innebärär att en
bättre användning denunder varje framöverår somav resurserna

Ävenunionen består. små årliga vinstermonetära adderas tillsom
varandra kan med tiden bli tal. gällerDetta emellertid ocksåstora
andra effektivitetsvinster. gissningVår andra faktorertyper är attav

de allmänna konkurrensreglema, jordbrukspolitiken,som
utformningen skatte-, bidrags- och socialförsäkringssystem samtav
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samhällseko-för utbildning betydligt viktigare förincitamenten är
effektivitetnomisk valuta.än en gemensam

Stabiliseringspolitiska14.2 argument

viktigaste stabiliseringspolitiska konsekvensen denDen monetäraav
unionen de enskilda deltagarländema avhänder sig möjlighetenär att

föra självständig penningpolitik. Vidatt ten ex en
recessionsstöming kommer inte Riksbanken kunna fattalängre att

penningpolitik till lägrebeslut expansiv leder kortaom en mer som
och depreciering produktionkronan, så ochräntor atten av

sysselsättning stabiliseras. stället kommerI en gemensam
penningpolitik föras den europeiska centralbanken, ECB. Denatt av
kommer de kortabestämma i alla medlemsländer i denatt räntorna

unionen och därmed påverka den valutansmonetära gemensamma
växelkurs utanförstående valutor.mot

Gemensamma och landspecifika störningar

Vid bedömningen de stabiliseringspolitiska konsekvenserna ärav
det viktigt skilja mellan olika störningar. viktigEnatt typer av
distinktion den mellan symmetriska störningarär gemensamma

drabbar alla länder likartati unionen och landspeci-sättettsom
fika asymmetriska störningar bara drabbar enskiltettsom
deltagarland eller mindre länder.en grupp

En union behöver inte innebära något problem vidmonetär
störningar på varumarknadema. allaOm tgemensamma ex

medlemsländer samtidigt för recession, dennakanutsätts en
motverkas den penningpolitiken. Omgenom gemensamma en
lågkonjunktur leder till inflationstakten minskar under denatt
mâlsatta nivån, ligger det allai medlemsländers intresse att
motverka produktions- och sysselsättningsnedgång. ECB kan dåen

sinasänka och på så åstadkomma deprecieringstyrräntor sätt en av
utanförstâende valutor.moteuron

Det svårt europeisk centralbank vidär att veta enom
störningar kommer föra för svensktattgemensamma en

vidkommande bättre eller penningpolitik vad Riksbankensämre än
skulle denI mån ECB har trovärdighet förgöra. störreen en
låginflationspolitik vad Riksbanken skulle få vid svensktän ett
utanförskap, kan for expansiv penningpolitik iutrymmet en en
lågkonjunktur bli Risken bör i fall nämligensåstörre.rent av vara
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mindre för omläggning penningpolitiken ska misstolkasatt en av
målet låg inflation övergivits. Följaktligen forbör faranattsom om

de långa situationska stiga i denna mindre.räntornaatt vara
Samtidigt kan inte utesluta medECB, dess starka inriktningattman

skulleprisstabilitet, kunna benägen Riksbankenän attvara mer
inflationsbekämpningenprioritera den kommer i konflikt medom

målet stabilisera sysselsättningen.att
Den risken för stabiliseringspolitiska problem istörsta en

union uppkommer vid landspeciñka asymmetriskamonetär
störningar. kanDessa många slag. Ett näraliggande exempelvara av

kraftigt eñerfrågebortfall det slag drabbade Sverigeär ett av som
1991-92. I union skulle det i sådan situation intemonetären en
finnas någon svensk kankrona depreciera de andramotsom
medlemsstaternas valutor. ECB skulle inte lägga sin penning-om
politik for stabilisera den svenska konjunkturen. det inteatt om var
motiverat på grund utvecklingen i andra länder. Ett annatav
exempel kan det någon anledning sker kraftig ökningattvara av en

efterfrågan i Tyskland och Frankrike jfr den tyska återfören-av
ingen leder till stigande inflation där. Eftersom dessa ländersom

så del den unionen, kommerutgör denstor monetäraen av europe-
iska centralbanken då förmodligen lägga penningpolitiken iatt om
restriktiv riktning. höga korträntorDe och den appreciering av euron

då också vår valuta blir följden, kanär leda tillsom som- -
utslagning produktion och sysselsättning i Sverige.av

Hur risken för sådana asymmetriska störningarär vidstor ett
medlemskap i den unionen historiskaDe kanmonetära mönstren

viss vägledning. Under harår antal studierett stortge senare av
Ävendessa gjorts bl utredning.två för denna resultatena om

varierar, visar flera studier ganska högpå grad samvariationen av
makroekonomiskai den utvecklingen för kärna länderen av

Österrike.bestående Frankrike, Nederländerna, Tyskland ochav
Graden samvariation i den makroekonomiska utvecklingenav
mellan Sverige å sidan och dessa respektive andra EU-länder åena

sidanandra varithar mycket mindre. möjlig slutsatsEn dessaav
resultat de stabiliseringspolitiska riskernaär medatt monetären
union kan betydligt för Sverige for de uppräknadestörre änvara
länderna.

De studier refererats emellertid svårtolkade. Skillnadernaärsom
i makroekonomisk utveckling mellan Sverige och andra EU-länder

diskussionenSe i kapitel 5 och underlagsrapportema Hassler 1996 ochav
1996.Jansson
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tidigare förakan bero vi kunnat avvikande politik justatt en
därför haftvi penningpolitisk självständighet utnyttjatssomatt a
för upprepade devalveringar. den mån den svenska penningpoli-I
tiken varit orsak till den annorlunda utvecklingen undanröjsen

viddenna automatiskt medlemskap i den unionen.monetära
Deltagande innebäri valutaunion också vissaEUs att typer av

finansiella störningar inte längre kan Så kan inte längreäga trum. ex
förväntningar depreciering kronan i förhållande till andraom en av
europeiska valutor uppkomma. försvinnerDärmed risken vi somatt

i syfte stabilisera1991-92 växelkursen ska tilltvingasatt stora
höjningar de korta kan kasta ekonomin iräntornaav som en
lågkonjunktur.

Förlusten penningpolitisk självständighet vid medlemskapettav
i den unionen innebär icke desto mindre risk förmonetära atten
asymmetriska störningar ska leda till svängningar i svenskstora
produktion och sysselsättning. Vi inte detta normalt ärtror att ett

problem. Vi vill i stället betona risken för enskilt land vidstort att ett
enstaka tillfällen kan drabbas mycket störningar. Det liggerstoraav

varasvårai sakens dessa engångshändelser kan förutsenatur att att
på förhand. Utvecklingen i början 1990-talet erbjuder fleraav
exempel detta. Varken det inhemska efterfrågefallet i Sverige
eller bortfallet östhandeln Finlandi förutsedda. Detsammaav var
gäller den tyska återföreningen och den överhettning den leddesom
till. Vår slutsats bör betrakta denär potentiellaatt man
stabiliseringspolitiska kostnaden avhända sig denattav
penningpolitiska självständigheten mycket gällerDettastor.som
inte därförminst tillfälliga makroekonomiska störningar tycksatt
kunna tillupphov långvariga effekter på produktion ochge
sysselsättning.

Andra anpassningsmekanismer

Värderingen den stabiliseringspolitiska kostnaden avhändaattav av
sig den penningpolitiska självständigheten vid medlemskap i denett

unionen anpassningsimekanismerberor vilka andramonetära som
finns vid landspecifika störningar. Det gäller då bedöma i vilkenatt
utsträckning flexibel arbetsmarknad eller andra ekonomisk-som en
politiska medel kan kompensera för förlusten penningpolitiskav
autonomi.

förstaEn tänkbar anpassningsmekanism internationellär
arbetskrafsrörlighet. Arbetslösheten kan hållas i enskiltettnere
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land drabbas utdragen lågkonjunktur arbetslösa flyttarsom av en om
till andra länder där det finns fler arbetstillfällen. motsvarandePå

kan överhettning leder till brist arbetskraft i enskiltsätt etten som
land motverkas inflyttning. den amerikanska ekonominI tgenom ex
spelar arbetskraftsströmmar detta slag betydande roll for attav en
utjämna skillnaderna arbetslösheti mellan olika delstater. Språk-
och kulturskillnader innebär emellertid arbetskraftens rörlighetatt
mellan olika länder inom mycket lägre.EU Dennaär
anpassningsmekanism därförkan med all sannolikhet inte få någon
kvantitativ betydelse inom valutaunion under i varje fall deEUs

decennierna. finns knappast talar forDet någotnärmaste attsom
tillskapandet sådan union i sig skulle bidra särskilt tillmycketav en
ökad arbetskraftsrörlighet.

En andra och potentiellt viktigare anpassningsmekanism är större
flexibilitet nominallöneutvecklingen. Om Sverige drabbasi ensamt

lågkonjunktur, därför den inhemska efterfrågan faller,t attav en ex
kan detta motverkas sänkning våra nominella ilönerav en av
förhållande till omvärldens likaväl externsom av en
valutakursdepreciering. baraDetta olika åstadkommaär sätt att en
förbättring vårt relativa kostnadsläge dvs åstadkomma kattav en s
real depreciering och sänkning reallönema. Problemet ären av
emellertid det vid låg inflation inte finns särskilt mycketatt

för ändra det relativa kostnadsläget viautrymme sådanatt en
löneanpassning den nominella lönenivån sänks. Tidigareutan att
erfarenheter talar för sådana nominella lönesänkningar mycketatt är
svåra fâ till stånd. Försök i den riktningen leder lätt tillatt
uppslitande sociala konflikter. Likväl kan det inte uteslutas att
sänkningar nominallönema blir vanligare i situation medav en

låg inflation.permanent
Enligt vår bedömning det osannolikt flexiblaär att mer

nominallöner kommer kompensera för förlustenatt av
växelkursinstrumentet Åvid medlemskap i EUs valutaunion.ett ena
sidan bör visserligen anpassningstrycket på nominallönema öka vid
asymmetriska störningar, eftersom dessa inte längre kan motverkas

Åpenning- och valutapolitiken. andra sidan kangenom
avtalsperiodema komma bli längre inflationen framöver bliratt om
lägre och stabil tidigare, vilket minskarän flexibiliteten.mer

Det också svårtär precisera vilka ekonomisk-politiskaatt
förändringar radikalt skulle kunna öka nominallönemassom
flexibilitet. strukturellaDe utbudsreformer vi har diskuterat isom
kapitlen 8 och 13 mindre arbetslöshetsförsäkring,generösen en-
fmansieringsreform för arbetslöshetskassorna, flexibelen mer
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mellanstyrkebalansenpåverkarregelförändringarocharbetsrätt som
reallönernasökaalltframförkan väntasarbetsmarknadens parter -

sikt.långnivåarbetslöshetenssänkaochflexibilitet
påeffektersmåendastförmodligenhar däremotStrukturreformema

nominallöneökningarmycket lågaåstadkommamöjligheterna att
sänkningar nominallönema.eller av

trögrörligamycketnominallönemaobservation ärviktigEn är att
måstedenarbetsmarknaden,amerikanska attden trotsockså

iarbetsmarknadernamedjämförelseiregleradlitetuppfattas som
finnsnominallöneflexibilitetDenoch andra EU-stater.Sverige som

sektoreri olikalönenivåema utanmycketinte såi USA avser
mindreföljd generöstillindividerna, enavsomsnarare

arbetslöshetvidsigtryckarbetslöshetsförsäkring har attstörreett
förefallerhaft. Dettidigarejobb debetaldalägre änacceptera

vidskyddsnätenönskvärtoch inte hellerosannoliktemellertid att--
och andraSverigeinivåeramerikanskatillsänkasarbetslöshet ska

EU-länder.
kontrollinhemskförlustenkompenseramöjlighettredjeEn att av

finanspolitiken. Denväxelkurspolitikenpenning- och äröver genom
växelkurs-ktill hands internaliggermöjlighet ärnärmast ssom

relativadetinnebärdevalveringinternförändringar. En att
reduceras,arbetsgivaravgiftemasänkskostnadsläget attgenom

neutraliserasbudgetsaldotpåeffekterna attsamtidigt genomsom
tillegenavgiftemaavgifter höjsochandra skatter

momsenmöjligenrespektiveinkomstskattensocialförsäkringama,
kommit tillåtgärd harsänks. Dennatill hushålleneller bidragen

kan idettaSverige Påi 1993.Danmark 1988 och sättanvändning i
ochkostnadslägetrelativaanpassning detslagsprincip avsamma

unioneninom denåstadkommasreallönen efter skatt monetära som
utanför.vivalutadepreciering stårvid extern omen

lättalikadevalveringar inteemellertid internapraktiken attI är
politiskadeerfarenhetsmässigt äråstadkomma externa:som

förändringarfinanspolitiskabesluttillsvårigheterna kommaatt om
penningpolitiken. Orsakeni fråga är attmycket större än manom

ochska höjasandra skattervilkakommamåste överens somom
hurförHärigenomutgifter ska sänkas.vilka gränser storasättssom

bådegenomföras. kanDettakandevalveringarinterna envarasom
kan fåvid behov intefördel. Nackdelennackdel och är att manen

växelkursförändringkostnadsanpassning reallikatill stånd storen
dettainsiktenFördelendepreciering. är attextern omgenom ensom

starkareochlönebildningenåterhållsamhet ileda tillbör större
politik.ansvarsfull ekonomiskförincitament en
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Den penningpolitiska handlingsfriheten utanför den monetära
unionen

Diskussionen alternativa anpassningsmekanismer rubbar inteom
slutsatsen det finns stabiliseringspolitiskatt nackdel med inteatten
kunna föra självständig penning- och valutapolitik. En avgörandeen
fråga emellertid hurär skillnad i detta avseendestor ettsom
deltagande i den unionen innebär.monetära Detta beror på vilken
den reella penningpolitiska friheten blir vid svenskt utanförskap.ett

En nyckelfråga vilka politiskaär påtryckningar undvikaatt
deprecieringar kronan Sverige kan tänkas bli förav utsattsom om
vi står utanför valutaunionen. finnsDet betydande i mångaen oro
EU-länder utanförstående länder ska använda sinatt valutapolitiska
handlingsfrihet till företa k konkurrensdeprecieringar.att Dettas
kan mycket väl leda till så starkt politiskt tryck möjligheternaett att

devalvera/depreciera i krislägenatt blir mindre tidigare.än Detta
faktum måste beaktas, kanäven ifrågasätta delom man en av
logiken bakom konkurrensdeprecieringar. Denresonemangen om
nationalekonomiskt relevanta frågan varför det skaär mindrevara
acceptabelt för land förbättra sin konkurrenskraftett att genom en
depreciering valutan lägre löne-än och prisökningar iav ängenom
utlandet. Ett möjligt förändringarnaär konkurrenslägetattsvar av
blir mycket snabbare och vid förändringar valutakursemaistörre än
vid förändringar i lönestegringstakten, sker gradvis.som mer
Valutakursförändringar uppfattas förmodligen traditionellt också

utrikespolitisk fråga som andra länder har hasom en rätt att
synpunkter på till skillnad från variationer i den inhemska pris- och
lönestegringstakten.

Sannolikheten betydande förär Sverige vid utanförskapatt ett
kan för starktutsättas tryck delta iett ERM-system ERMatt ett nytt
2. kanDetta med formellt bredaäven växelkursband innebära ett
implicit åtagande stabilisera växelkursenatt centralkursen. Omrunt
växelkursbanden så småningom vilket intesnävas alls är-
osannolikt bakgrund den starka historiskamot tendens finnsav som

återupprätta med fastaatt växelkurser eftersystem mellanliggande
perioder med rörliga kurser se kapitel kan3 den reellamer -
penningpolitiska handlingsfriheten komma inskränkas ytterligare.att
Men det ändå troligtär växelkursjusteringar kan tillgripasatt i svåra
krislägen. Sannolikheten för detta ska kunna skeatt utan stora
politiska kostnader förmodligenär de makroekonomiskastörre om
obalansproblemen uppfattas ha orsakats faktorer utanförav
regeringens och Riksbankens kontroll problemenän om ses som
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handlingsfriheten kanpenningpolitiskareellasjälvförvâllade. Den
utanför ERM-vi stårbegränsas nyttkomma ettockså ävenatt om

penningpolitiskanuvarandebibehåller denochsamarbete
för andralyhördabehövaVi kanuppläggningen. vara

viväxelkursutvecklingpå kronansmedlemsländers synpunkter om
områdenandra EU-påvåra synpunktervill få gehör för av

samarbetet.
penningpolitiskadenrestriktionytterligareEn

detunionenutanför den utgörshandlingsfriheten monetära av
inskränksallvar,dettainj7ationsmålet. Tasinhemska

Endastlågkonjunktur.depreciera ilåta kronanmöjligheterna att en
lönestegringstakten minskar iinhemska pris- ochi denden mån en

importprisstegringarför desituation, skapassådan attutrymmeett
inflation.förenliga med lågdepreciering skaföljer varasom av en

använda penning-möjligheternade reellaVår slutsats attär att
blir mindrekonjunkturutvecklingenför stabilisera änpolitiken att

Likvälunionen.denSverige står utanförtidigare monetäraäven om
betydligtinnebärutanförskapfinns det anledning störreatt etttro

ochproduktionsvängningar imotverkamöjligheter att stora
deltagande i unionen.fallet vidsysselsättning är ettän som

makroekonomiska obalanserochVäxelkurssvängningar

stabiliseringspolitiska kostnadendendiskussion harVår betonat av
valuta-självständig penning- ochmöjligheten tillsigavhändaatt

stabiliseringspolitiskaställas denkostnad måstepolitik. Mot denna
kommerväxelkurssvängningar inte längreintäkt följer attattavsom

unionen.mellan länderna i denkunna ske monetära
växelkurser mellan dedecennierna med rörligatvåDe senaste

betydande och lång-har karakteriseratsvärldsvalutomastora av
har varitnominella växelkursema. Dessasvängningar i devariga

växel-också i dekraftiga fluktuationer realaförknippade med
kanskekostnadsläge. Detdvs i ländernas relativakurserna

apprecieringen denden kraftigatydligaste exemplet är av
och denförsta hälften 1980-taletamerikanska dollarn under av

hälften decenniet.deprecieringen under andra Ettpåföljande av
börjanför det brittiska pundet iexempel kursuppgângenärannat av

1980-talet.
möjlighetenhar studeratekonomisk-teoretiska forskningenDen

valutakurser kank tillgångspriser det slag utgöratt somav avs
fundamentalamotiverask spekulativa bubblordrivas utan att avav s
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makroekonomiska faktorer. Växelkursfcárväntningar skulle i fallså
kunna självuppfyllande. Den teoretiska forskningen har ocksåvara
visat mekanismer skapar tendens för växelkurser attsom en

vid makroekonomiskaöverreagera störningar. Vid t ex en
åtstramning penningpolitiken syftei minska inflationstaktenattav
bör sig period alltförvänta med apprecieringstorman en en av
valutakursen, innan denna finner jämviktslägesitt

Problem likartat slag kan uppkomma också med fastaav men
justerbara kurser. Sverige exempel detta. Perioderär med högaett
relativa kostnader och internationell konkurrenskraft har eftersvag
devalveringar följts perioder på flera år med låga relativaav
kostnader och god konkurrenskraft. Devalveringsförvänmingar har
vid flera tillfällen senast 1991-92 tvingat fram höjningarstora av
de korta i syfte stabiliseraräntorna växelkursen, vilket förvärratatt
de makroekonomiska ohalansema.

Det stabiliseringspolitisk fördelär deltagande i EUsetten om
valutaunion minskar risken för sådana svängningar i de nominella
och reala växelkurserna kan upphov till störningar isom ge
produktion och sysselsättning. En bedömning i vilken mån dettaav
kan förväntas ske måste hänsyn till flera faktorer.ta

l En första fråga gäller .hur mycket de svängningar iav
underväxelkurserna deägt två decenniernasenastesom rum

varit resultatet "spekulativa bubblor" respektivesom av av
överreaktioner makroekonomiska förändringar. Så kant ex
dollarns appreciering under första hälften 1980-talet tolkasav
på detta det finns ocksåsätt, alternativ tolkning:men en en
expansiv finanspolitik i USA ökade efterfrågan påsom
amerikanska och därför måste dessa dyrare igöravaror
förhållande till andra länders produkter.

.2 Det svårt hävdaär ERM-systemets krisatt 1992-93 i förstaatt
hand berodde självuppfyllande spekulativa attacker.
Kombinationen hög efterfrågan i Tyskland efterav
återföreningen och kraftig recession i andra EU-länder samt
ackumulerade skillnader inflationstakti innebar deatt
växelkursförändringar kom ske iatt stort settsom var
motiverade.

3 Bristande trovärdighet för penningpolitiken och variationer i
intlationstakten ökar risken för växelkursvariationer. denI
mån ECB kommer föra penningpolitik lederatt till lågen som

2Detta diskuterades utförligt i kapitlen 5 och 12.
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förriskenbörunionen,deninom monetärainflationstabiloch
andradeochmellan storakursfluktuationer euronstora

förvärdet dettaBedömningenminska.världsvalutoma avav
jämförelsealtema-hurberoendesjälvfalletsvensk del är

stärkerreformerinstitutionellaviOmtivet somut. genomser
ochför lågtrovärdighetenökaoberoende kanRiksbankens

minskarutanförskap,vidSverigeockså iinflation ettstabil
deuppstårväxelkursstömingarförrisken att som

obalanser.ska skapamarknadernafinansiella
låginflationenÄven hållalyckasskulleinteECB4 enom
försannolikhetenvalutaunioninnebärnivå, attstabiloch en

framkallaskapenningpolitikendenatt gemensamma
mellan dekostnadernarelativadeförändringar ibetydande

längreintedetOrsakenminskar. ärdeltar attländer som
kandessamellanväxelkurserfinnas någrakommer somatt

och vilkahur mångaberorvinstdennaStorlekenändras.
Ungefär 60unionen. procenti deningårländer monetärasom

SverigeEU-länder. OmövrigamedskerhandelSverigesav
endastmedtillsammansunioniskulle ingå monetären

Luxemburg,Irland,Frankrike,Finland,Belgien,
Österrike motsvarandesjunkerochTysklandNederländerna,

ungefärtill 35andel procent.

union börEUstillkomsten monetärabedömningVår är att av
mellanväxelkursemarealai desvängningarförriskenminska stora
Virelativpriser.kostnadsläge och trorrelativtdeltagarländerna

betydligt mindre änvinststabiliseringspolitiska ärdennadock att
landet inteenskildadetförlustenstabiliseringspolitiska attden av

anpassad till depenningpolitikföra ärkanlängre egnasomen
förhållandena.makroekonomiska

Finanspolitiken

denmedlemskap i monetärapåverkasfinanspolitiken ettOckså av
MaastrichtfördragetibestämmelsernañnanspolitiskaDeunionen.

skuldsättningoffentligochbudgetunderskottförreferensvärdena
allavisserligengällerunderskottvid alltförförfarandet storasamt

länderdesanktionsmöjlighetema störreEU-länder, är mot sommen
diskuterasskärpningarYtterligareunionen.dendeltar i monetära

stabilitetspakt. Det äröverläggningarnapågåendedeockså i om en
från EU-länderandratrycketrimligtdärför tro attatt
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fmanspolitisk disciplin blir för destörre länder deltar i densom
unionen.monetära

Vi den finanspolitiskaatt typ begränsningaranser av som
Maastrichtfördraget ålägger de enskilda medlemsstaterna kan vara
motiverade. Ett skäl denär att valutan definitivtgemensamma

denstänger reservutgång för undvika statsfinansiellatt krisen som
enskilt land har i dag,ett nämligen skapa inflationatt urholkarsom

realvärdet utestående skuldstatens och det lättareav gör höjaatt
skatter och minska offentliga utgifter i reala dettaNär intetermer.
längre möjligt,är ökar risken för den offentliga sektornatt i landett
i statsñnansiell kris inte ska klara sina betalningar. Det innebärav

fara för den europeiskaatt centralbankenen ska användas för att
"smygvägen" rädda landet i fråga köpa dessattgenom stats-upp

och på sig kapitalförluster.tapapper Maastrichtfördragets förbud
direktupplåning imot centralbanken och förbudet för andra länders

regeringar "gå i borgen" föratt enskild medlemsregerings skulderen
dennaär bakgrund välmotiverade.mot

Huvudargumentet för finanspolitiska regler emellertidär den
tendens till växande offentlig skuldsättning kännetecknatsom
många EU-länder inklusive Sverige under de två decen-senaste
nierna. Det ligger värde i förstärkaett att spärrama sådanmot en
utveckling, så länge det inte blir fråga så kraftigasom sanktionerom

böter-t stora ökar budgetunderskottenex i ländersom med problem
de kan förvärraatt de makroekonomiska obalansema och- äventyra

EUs legitimitet i de enskilda medborgarnas ögon.
Risken med de restriktioner budgetunderskottmot stora som

byggts i Maastrichtfördraget och föremål förär ytterligaresom nu
diskussion de kanär förhindraatt finanspolitiken verkaatt som en
automatisk stabilisator vid konjunkturstömingar. I situationer då de
offentliga finanserna i långsiktigär balans ligger det värde iett att
inkomster och efterfrågan i konjunkturnedgång hållsen attuppe av
den offentliga sektorns skatteinkomster faller och dess utgifter
stiger. Här finns det enligt vår uppfattning svaghetinbyggd ien
Maastrichtfördragets bestämmelser finanspolitiken: länder medom
låg offentlig skuldsättning borde kunna tillåtas större temporära
budgetunderskott andra.än Det borde tydligaregöras detatt
överordnade målet är förhindraatt ohållbar ökning denen av
offentliga skuldsättningen och variationer i budgetunderskottenatt
inte någotutgör problem så länge de inte står i konflikt medsom
detta mål.

I dagsläget spelar förmodligen sådana överväganden mindre roll
för Sverige. Till följd de årens kraftigasenaste ökningav denav
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mycket litetförhållandenallaunderviskuldsättningen haroffentliga
finanspoli-Maastrichtfördragetsñnanspolitiskt manöverutrymme.

skillnad. Ocksånågoninteförmodligenbestämmelser stortiska gör
kravställs hårdaunionendenutanförstå monetäraväljervi attom

trovärdighet förskapaförminstfinanspolitik, inte attpå stramen
låginflationspolitiken.

med densamband monetäraidiskuteratsharfrågaEn somannan
finans-ytterligareframdrivakan förväntasdenunionen är enom

vaddeltagarländemamellan utöverintegrationpolitisk som
idiskuterasvadochMaastrichtfördraget utöverstipuleras i som nu

emellertid svårtVi harstabilitetspakten. attkmed densamband ses
kravytterligareställa någrasig skulleunionen ivarför den monetära

utgifternasoffentligaför dereglerSkattesatser,harmonisering av
konjunkturpolitik.samordnadellerstorlek

mellantransfereringarlogik iekonomiskfinns däremotDet en
produktionsutvecklingenochstabilisera inkomst-syfteländerna i att

enskildadrabbarstörningarasymmetriskalandspeciñkavid som
länderdefrånska skeinkomstöverföringardåTankenländer. är att

befinner sig itill demhögkonjunkturibefinner sig somsom
Överföringar i USAdelstaternamellandetta slaglågkonjunktur. av

konjunktutveek-stabiliseraförbetydande rollspelatycks atten
spelaför kunnaalltför liteni dagdockbudget attlingen. EUs är en

öronmärkta förockså redanutgifternanuvaranderoll. De ärsådan
bort påskulle slösasförändamål. Riskenpreciserade att resurser

avkastningsamhällsekonomisk ärlågprojekt medprestigefyllda
någon formsigförsökaskullevidare stor, avom man

falli såEU-nivå.investeringspolitik Detkontracyklisk vore
mellan EU-ländemaöverföringarförregelsystemmedrimligare ett

frånföreslagitshari arbetslöshetenvariationertstyrs somav exsom
konstruktionersådanainvändningarnapolitiskadel håll. De moten

omfattandenågraintetyngd. Viemellertidhar. atttrorstor mer
skulleEU-ländemamellanomrördelningssystem accepteras av

länderolika skaföröverskådlig tid. Riskenfolkopinionen inom att
och svåratransfereringssystemsådantmanipulera attförsöka ett

uppenbar.uppkommaskaEU-samarbetet ärpåfrestningar

stabiliseringspolitiskap argumentendeSummering av

intestabiliseringspolitiskade ärdiskussion visar argumentenVår att
kan behövaeniisk inhemska störningarförfinnsentydiga. Det som

denpenningpolitik imotverkas än resten avannangenom en



420 Sammanfattning och slutsatser... SOU 1996:158

unionen. Likasåmonetära kan den makroekonomiska utvecklingen
i denna leda till valutakursutveckling för skaparen euron som
makroekonomiska obalanser deni svenska ekonomin. Penning-
politisk självständighet kan bäst försäkring sådanamotses som en
händelser.

denMot stabiliseringspolitiska kostnad redovisats börsom ovan
ställas den stabiliseringspolitiska intäkt uppstår del-ettsom om
tagande i den unionenmonetära minskar risken för stora
växelkursrörelser och/eller spekulativa attacker kronan. Vårmot
bedömning dockär denna stabiliseringspolitiskaatt fördel mindreär

nackdelenän avhända sig möjlighetenatt föra självständigav att en
penning- och växelkurspolitik.

Kraven på undvika budgetunderskottatt stora och offentligstor
skuldsättning i den unionen har enligtmonetära vår mening värdeett
därför förstärksspärramaatt de offentligamot finansernaatt
missköts. Samtidigt finns det risk för användaatt utrymmeten att
finanspolitiken stabiliseringspolitiskt medel inskänks alltförsom
mycket.

nyckelfaktorEn det gällernär värdera konsekvensernaatt attav
avhända sig möjligheten till självständig penning- och valutapolitik

enligtär vår uppfattning sysselsättningsituationen i utgångsläget.
Det finns inget talar för arbetslösheten på långatt sikt skulle blisom

sig högre eller lägre vid deltagande ivare denett unionen.monetära
Däremot har vi fo sannolikhetenargumenterat föratt stora
produktions- och sysselsättningsvariationer ökar. finnsDet således

risk för makroekonomiskaatt störningaren ska leda till att
arbetslösheten stiger ytterligare även det ungefär likaärom
sannolikt stömingama kanatt verka i riktning. I lägemotsatt dåett
arbetslösheten redan i utgångsläget hög, måsteär ökad risk fören
variationer i arbetslösheten mycket allvarlig. Det gäller inteses som
minst de årens utvecklingsenaste visat hur cykliskasom uppgångar

arbetslösheten lätt kan bli bestående.av En tillfällig kanstörning
upphov till produktions- och sysselsättningsförlusterm gea 0 under

lång tid. e
produktion vLägre och högre arbetslöshet skulle inte bara vara

problem i sig skulleutan också innebära förnyade statsfinansiella
problem. I situation då tendensen till växande offentligen
skuldsättning precis brutits, skulle ökade budgetunderskott snabbt
ställa krav på antingen ytterligare nedskärningar de offentligaav
utgifterna eller skattehöjningar med alla de negativa följder detta
innebär.
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minskavidarekanunioneni dendeltagande monetäraEtt
utbuds-sådanaarbetslöshetenreduceramöjligheterna genomatt

effektivakapitel 13idiskuteratsarbetsmarknadenreformer som
arbetsmark-målinriktadeochbantadeutbildningssatsningar, mer

arbetslöshetsersättningen,avtrappningåtgärder,nadspolitiska av
ocharbetsrättflexibeltill a-kassan,egenavgifterdifferentierade mer

arbets-mellanstyrkebalans parternarimligåtgärder ensom ger
struktur-dessakombinerakanintedåSkäletmarknaden. är att

efterfrågantillåterpenningpolitiksjälvständigmedåtgärder somen
sådanatid innanlångdetbygger tarattResonemangetöka.att

lönebild-påverkararbetsmarknadenförändringarstrukturella
arbetskraftefterfråganintesysselsättningen sam-ochningen om

såledeskansysselsättningsexpansionkapitel En13.ökar setidigt
ocksåkanDettaexpansiv.penningpolitiken görsskyndas merom

ökatutbudsreformerdålägeiinflationhögrerisk för ettske utan
hållatillbidrardärmed attocharbetsmarknadenflexibiliteten
dettatillmätasskabetydelseVilkenlöneökningarna.tillbaka som

sådanaförsannolikheten attbedömerhurpåberorargument man
tillkommaskaverkligenarbetsmarknadenpåstrukturreformer

stånd.

aspekterPolitiska14.3

unionenden monetäradimensionernapolitiskadedet gällerNär
böraspekterfyraframför alltdetdeltagandesvenskt är somoch ett

vidareför deninomrollEMU-projektetslstå i ramencentrum:
denhuruvida monetäraEU; 2inompolitiska integrationsprocessen

tillmöjligheterochkontrolldemokratiskmedförenligunionen är
i EMU-beslutsvensktförlegitimiteten3 ettansvarsutkrävande;

EU.inflytande inommöjligheter utövaSveriges attoch 4frågan;
eftersomdemokratiproblemet,delfrågasistadennaOckså är aven

EU-nivå.påSverigeforbeslutviktigarad tasen

integrationeneuropeiskai denrollEMU-projektets

andraSverigesåväliEMU-fråganidiskussionen somDet mesta av
ekonomiskadetagit fastautredningvårliksomEU-länder har --

EMUhävda ärgrundergoda attkanMenkonsekvenserna. man
ursprungligaprojekt. Detekonomisktlikavälpolitiskt ettett som
världskrigetandraefterintegrationeneuropeiskadenbakommotivet
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önskan knyta Tysklandvar att ochen Frankrikeom närmare
i syfte freden iatt trygga Europa.samman För få rättvisandeatt en

bild EMU-projektet måste detav isättas sådant politisktett
perspektiv.

Inom EU-samarbetet har ekonomisk integration således aldrig
självändamålsetts ett förutsättningsom utan för politisksom en

integration. Vi har i kapitel 9 diskuterat denna k kontinentalas
integrationsmodell fortfarande denutgör grundläggandesom
samarbetsideologin hos flertalet medlemsländer. Enligt detta synsätt
ska den ekonomiska integrationen föregå den politiska och påskynda
denna. Wemerplanen från 1970 angående ekonomisk ochen

unionmonetär byggde dessapå tankegångar. Detsamma gäller det
nuvarande EMU-projektet.

När den unionenmonetära 1986 skrevs i Enhetsakten ettsom
mål för EU och Delors-kommittén tillsattes 1988 fanns flera
drivkrafter. En det franska önskemålet ökadvar kontroll överom
penningpolitiken. Inom HRM-systemet utformades den europeiska
penningpolitiken i huvudsak tyska Bundesbank och sedanav
tvingades andra centralbanker sig, eftersom växelkursemaanpassa

inte kunde hållas fasta. Enannars drivkraft intresset inomannan var
EUs institutioner för fördjupad integration.egna Förslageten om en

union fickmonetär stöd andra EU-länder, främst Benelux-av
länderna, Italien och Spanien. Tyskland hade länge ljummenen
inställning till planerna på union.monetär Tyska och franskaen
intressen kom emellertid till slut knytasatt i Maastricht-samman
fördraget på så dettasätt inkluderadeatt både EMU som främst var

franskt önskemålett och politisk union meden en gemensam
utrikes- och säkerhetspolitik som tyskt önskemål.ettvar

I Maastichtfordraget Storbritannien och Danmarkgavs rätt att
stå utanför denpermanent unionen.monetära Därigenom formule-

rades principen diferentierad integration.om Denna innebär att
länder vill vidaregå med integrationsom områden ska kunnanya

dettagöra hindrasutan att andra medlemsländer. På denav pågående
regeringskonferensen kommer denna princip troligen vidare-att
utvecklas och traktatsfästas. I praktiken tillämpas den redan genom

länder,att oftast under ledningen grupp Frankrike och Tyskland,av
går i Menspetsen. principen formaliserasattgenom och den

unionenmonetära genomförs, blir denna integrationsmodell
förmodligen huvudregel i stället för undantag.

Den unionenmonetära kan således viktigt förettses som steg att
driva på den fortsatta integrationsprocessen inom EU. Den monetära
unionen innebär såatt centraltett område penninggpolitiken blirsom
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finanspoli-ocksåsamtidigtbeslut,forföremål somgemensamma
fördjupningsådanangelägenhet. Enblirtiken gemensamenavmer

iledningenpolitiskadenEU-samarbetetnuvarandedet anses avav
förförutsättningTysklandinte minstländer enmånga vara en--
redanintegrationdenundvikavillManEU. attutvidgning somav

pågåendedenförsförhandlingarförsvagas. Deuppnåtts nusom
majoritetsbeslutanvändningökadregeringskonferensen avenom

forgarantierskapautvidgat EU ettimotiveras ettsträvan attenav
kanunionendenockså monetärabeslutsfattande. Meneffektivt

åstadkommaförvägidvsperspektiv, sätt attdettabetraktas i ettsom
skapaoch såkämländer sättEUsmellanintegration enökad

inflytandedominerandepraktiken kani utöva ettländergrupp som
dettaroll iunionensDendagordningen. monetärapolitiskadenpå

långtgåendemindreviktigareförmodligenbliravseende samar-
blir.säkerhetspolitikenochutrikes-denbetet gemensammaom

såvälforförutsättningsåledeskanunionenDen monetära envara
utvidgningEU-samarbetetfördjupning avsnarsom enaven

förverkligas kanskulleEMU-projektet intemedlemskretsen. Om
utvidgningen kommaGUSPsamarbetsprojekt tandrasåväl somex

alternativutformafåenergi skullePolitisk ägnas attfördröjas.att
frågor. Om EU-andraförställetiunionentill den monetära

sådet investeratsprojektgenomförakaninteländema ett som
trovärdigheten idessutomriskerarkapitalpolitisktmycket

minska.samarbetsåtaganden iframtida att
unionenemellertid den monetärakanEnligt synsättannatett

integrationen. Eneuropeiskafortsattaför denriskerinnebäraockså
skapariskerarunionenanförasbrukar attoftasynpunkt är att ensom

ochA-lagkategorier ettolikatvå ettEU-ländema iuppdelning av
gällerDettasvårasammanhållningenkanB-lag, sätta prov.som

SpanienItalien,deltagandeeftersträvarländer -tsärskilt exsomom
råderdå detsituationiskulle släppasinteBelgienoch en-

tolkas.skakonvergenskravenhuroenighet om
penningpoli-densjälvklarthellerinte attDet är gemensamma

mellan deltagar-samarbetetfrämjarunioneni dentiken monetära
kanmycket åt,skiljer sigländerolikaistömingarnaOmländema.

hur denkonfliktersvårauppkommadet gemensammaom
kan ocksåDetovan.avsnitt 14.2bör utformas sepenningpolitiken

reglernañnanspolitiskadeländermellanmotsättningaruppstå om
suveränitetennationellainkräkta denMaastrichtfördrageti anses

vidstabiliseringspolitiska insatser storatillmöjligheternaoch
riskdetfinnsRedan i dag storinskränks.konjunkturvariationer en
EU-som genomförs i mångaâtstrarrmingarfinanspolitiskaför deatt
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länder främst i sambandsätts med valutaunionen och inte med-
allmänt välgrundade krav på stabila statsfinanser och därför bidrar-till EU-ñentliga stämningar. Det också lätt föreställaär sigatt att ett
folkligt missnöje vänds EU kan kommamot uppståsom att om
störningar drabbar enskilda länder innebärsom nominellaatt
lönesänkningar blir nödvändiga.

Slutligen det inte hellerär självklart misslyckande föratt ett
EMU-projektet längrepå sikt behöver innebära hinder för EUsett
utvidgning. Man kan mycket väl tänka sig det i sådant lägeatt ett
uppstår behov samla EUatt projektruntav ersättning förnya som
dem inte kunnat genomföras. Man kan intesom utesluta att
utvidgningen EU sikt skulle kunna spela sådanav roll denen om

unionen intemonetära kommer till stånd.

Demokratisk kontroll och ansvarsutkrävande

Grundläggande i demokrati medborgarnaären att sinautser
valrepresentanter och de såatt kontrollgenom sätt utövar över

politikens innehåll. Medlemmarna i parlamentarisk församlingen
ska folkviljan. Omrepresentera de inte det, stårgör de inför hotet att
inte väljas Makten delegeradär till dem.om.

På det internationella planet detär regeringar på medborgsom
ingårvägnar mellanstatligaarnas avtal. Det finns sällan direkta

parlamentariska kontrollmöjligheter internationella avtal ellerav
internationell politik. Makten ingå avtal haratt delegerats till
regeringen då denna helarepresenterar utåt. Maastrichttör-staten
draget EMU skiljer sig därigenom inte frånom andra internationella
avtal. Huvudregeln denär demokratiskaatt kontrollen detpåutövas
nationella planet. På den internationella varanivån kan det mer
meningsfullt talaatt min pqligjglgülggntrgllâeftersomom det i

regeringeiiüellersamtliganästan fall är något denna utsettav organ
för denna.som ansvarar

I den pågående regeringskonferensen inom EU fråganär om
demokratisk legitimitet för EUs institutioner huvudämne.ett Det
finns här två modeller. Den första modellendenär mellanstatliga

Sverige stöder. Enligt dennasom måste parlamentarisk kontroll
uppnås på nationell nivå och den politiska makten i EU-frågor
delegeras till regeringen. Den andra modellen den federala,är enligt
vilken vill Europaparlamentet direkta kontrolhnöjligheterman ge på
de områden där EU har beslutskompetens. Denna modell förordas

Belgien ocht Tyskland. Omav ex Sverige för denärman som- -
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finnasinte kandetmodellen, måstemellanstatliga acceptera attman
national-utanförEU-politikenkontrollparlamentariskdirekt av

tillsesvensktinhemsktfall attdettablir iDet ett ansvarstaten. m a 0
regeringenskontroll denparlamentariskfinnsdet egnaavatt en

EU-planetverksamhet
ECBscentralbankeneuropeiskadenbakombärande tankeEn

möjligheternavelat minskamedvetetvaritkonstruktion har att man
MaastrichtfördragetUndertecknamakontroll.politisktill direkt av

harpenningpolitiken. Manavpolitisera menat attönskatsamtligahar
kan uppnåsinflation bästlågleder tillpenningpolitik genomsomen

utförligtdetpåoberoende för ECB sättmått somett stort av
önskemålet penningpoli-avpolitiserakapitelbehandlats i attom

delvissåledesmål ståruppnå sinaskasyfte denna bättreitiken att
Prioriteringenkontroll.demokratiskönskemåletkonflikt medi om

kontrollmöjlighetema. Dennabegränsareffektivitetsaspektenav
penningpolitiken och denföruniknågotmålkonflikt inte sättär

tendens i mångaallmänfinnastycksunionen. Detmonetära en
tillpolitikenområdenallt flerdelegeraoch inom EUländer att av

gregelideför dessaGemensamt äroberoende attexpertorgan.
iåpolitisktomedelbartalltförfrånfriabehöva ståbedöms stort

fungeraska kunnadeverksamheten,löpandeinflytande den om
iönskemål.medborgarnastillgodoseeffektivt försätt attett

emellertid inte någoninnebärställningoberoendeECBs
EU-nivå ECBsPåkontrollmekanismer.avsaknad ärfullständig av

Europaparlamentetverksamhet införsinredovisaskyldigledning att
debatt.förföremåltillkanårsrapporti form göras ensomav en

också påmåstedirektionsmedlemmarordförande och övrigaECBs
därförutskott. Justi parlamentetsutfrågningarställa påbegäran upp

sådanamakt, kantilldelats såECB attantastoratt evenemangman
därförfinnsuppmärksamhet i media. Detfå mycketkommer att stor

spelakontrollmekanismer kommerdessaanledning att stortro att
behovkan haECBinte minstgäller stortroll. Detta väntas ettsom
tilllegitimitet, dvspolitisk attbygga attatt seavenuppav

banken åstadkommer.med vadnöjdamedlemsstaterna är
Europeiska rådet,tillsin årsrapportska ECB överlämnaVidare

ochEkofm-rådetiOrdförandenEkofm-rådet kommissionen.och en
i ECBsdeltakommissionen kan möten utanmedlem av

iimedverkaska vidareordförande mötenabeslutanderätt. ECBs
frågor Dessaviktigadetta behandlarEkofin-rådet monetäranär

rollspelakommaviktiga och kankontaktpunkterformella storattär

3 10.1.redovisades i avsnittbestämmelserformellaDessa
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det uppstår missnöje med hur ECB fungerar. Vidareom kommer det
med all säkerhet finnas informellaatt nära kontakter mellan ECB
och EU-organen. Det därförär orealistiskt kommerECBatt tro att

helt isoleras från kritikatt eller signaler från det politiska systemet.
Nationella politiker kommer med all sannolikhet betydandeatt utöva
tryck både EU-systemet och via den nationellagenom
centralbanken.

Om regeringama i EU-ländema skulle missnöjda med denvara
politik ECB för och de påverkansmöjlighetersom attanse som
diskuterats otillräckliga,är finns i sista hand denovan formella
mêjlghctcnratttändra.ECBs rörandestêçloga-Bestämmelserna EMU

kan i princip alltid revideras omförhandlinggenom en av
Maastrichtfördraget. En enskild Sverige kanstat i realitetensom
knappast framtvinga sådan omförhandling,ensam ien men en
situation där antal länder skulleett missnöjda med denvara

penningpolitiken detta fulltgemensamma är möjligt. Att förändra
Maastrichtfordragets bestämmelser ECB dockär omständligom en

eftersom det kräver godkännandeprocess i samtliga nationella
parlament. Det faktum denna möjlighetatt existerar bör dock ha en
viss påverkan på ECBs politik.

Man bör också peka på de möjligheter enskilda har.statersom
Ett sätt påverka ECBs politikatt är valet nationellgenom av
centralbankschef, eftersom denna/denne ingår i ECBs ledning. En
sista metod för påverkan hot utträdeär den unionen.monetäraom ur
Maastrichtfördraget innehåller visserligen inga fonnella
bestämmelser detta, i praktiken finns dennaom möjlighetmen som

påtryckningsmedelett for den enskilda medlemsstaten i den
unionen.monetära

Sammanfattningsvis slutsatsenär ECBs konstruktionatt bygger
på de principer gäller for mellanstatliga avtal.som Det finns
möjligheter till politisk kontroll och ansvarsutkrävande. Dessa är
dock vad finnerän önskvärt.svagare Det kan därför finnas
anledning för Sverige initiera diskussionatt hur möjligheternaen om
till politisk kontroll och ansvarsutkrävande ska ökas. finnsHär
nationella förebilder med k undantagsklausuler, där regering is en
krislägen kan åsidosätta centralbanken och förta över ansvaret
penningpolitiken. Det svårtär hursäga sådanatt klausul skulleen
kunna utformas EU-nivå: alternativett kanske Ekotin-attvore
rådet möjlighet i krissituationerattges med kvalificeraden majoritet
besluta över föratt ta penningpolitiken.om ansvaret Man skulle
också kunna aktualisera den nyazeeländska varianten där en
centralbankschef kan avskedas vederbörande inte uppfyller sittom
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inflationsmål.visstuppnåpolitiskamed detavtal ettattsystemet om
skyldighetledning fårECBsförändringdrastiskmindreEn attvore

ocksåEuropaparlamentetinte bara införsitt fögderiredovisa utanatt
inför parlamenten.nationellade

X

EMU-fråganLegitimiteten beslut ii ett

demokratisk kontroll ochmöjligheter tillFrågorna ansvars-om
legitimiteten imed fråganhängerutkrävande ettnära omsamman
EU-länder tycksunionen. mångamed i den Ibeslut gå monetäraatt

avstånd mellan väljareökatpolitiska läget kännetecknasdet ettav
delaripartipolitisktpolitiker minskatoch och storaett engagemang

det särskiltgenerellt fenomen,väljarkåren. Detta ärär ett menav
EU-samarbetet tycksi frågor har medtydligt EU göra.att avsom

"politiska ochtypiskt projekt för denupplevasmånga ettsom
förekommer intedetta slag minsteliten". stämningarekonomiska av

EMU-projektet dettaför ska påSverige. Riskeni sätt äratt ses
däreñersom det komplicerad frågaförmodligen mycket ärstor, en

till sigställningstagande kräverrationellt ettatt tarett man
sakinformation.betydande mått av

snabbt svenskt beslut i EMU-framstår därför klartDet att ettsom
svenska politiskatill påfrestningar detfrågan kan leda svåra

unionenriksdagsbeslut intrade i denEtt monetärasystemet. somom
bli tillräckligt diskuteradfattats innan frågan hunnitupplevs ha

väljarekänslan avstånd mellanall säkerhet förstärkaskulle med av
beslutsprocess skulleRisken också snabboch politiker. är stor att en

skulleoch förenklad debattleda till polariserad göragrovt somen
enbilda sig klarmedborgarna rationella grunderdet försvårt att

uppfattning.
fråganvikt beslut imening detEnligt vår är största att ett omav

ochföregås bredden unionensvenskt deltagande i monetära av en
klargöra såväl deöka möjligheternaallsidig debatt. Det bör att

konsekvenserna dessa. Behovetalternativ föreligger avsom avsom
rimligendiskussion i EMU-frågan börför bred offentligtid varaen

och utformadei de länder medSverigeistörre än varsom
tidpunktenMaastrichtfördraget. måste beaktas det gällerDetta när

svenskt ställningstagande.för ett I
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Sveriges inflytande inom EU

Det måste positivt demokratisk synvinkel haanses attsom ur
inflytande de internationella beslutöver berör Sverige. Densom
relevanta frågan i detta sammanhang hur Sveriges möjligheterär att

inflytande på frågorutöva viktiga för påverkas viärsom oss av om
deltar i EUs union eller inte.monetära

Vad gäller penningpolitiken har redan i avsnitt 14.2 diskuterat
den reella handlingsfriheten i situation då Sverige står utanfören
den unionen. Vår bedömningmonetära den förmodligen blirattvar
mindre den varit tidigare,än betydelsefull reell frihetattmen en
ändå kvarstår i svåra krislägen. Denna uppnås dock förmodligen till
priset vi under normala förhållanden fåratt tillav mer anpassa oss
ECBs penningpolitik ha några möjligheter påverkautan den.att att
Vilken hänsyn till våra penningpolitiska intressen medlems-som
länderna i den unionen bereddamonetära vid svensktär att ta ett
utanförskap beror förmodligen i hög grad skälen till vi inteatt
deltar i den unionen. Viljan beaktamonetära svenska stånd-att
punkter bör mycket vi siktstörre efter delta isträvarvara attom
den unionenmonetära vi beslutarän stå utanför.att permanentom

En vidare fråga gäller hur Sveriges möjligheter utövaatt
inflytande i EU-kretsen i andra centrala politiska frågor påverkas av
Sveriges förhållande till EMU. Det kan gälla ekonomiska frågor som
jordbrukspolitik, konkurrensregler, handelspolitik ocksåosv men
centrala utrikespolitiska frågor EUs utvidgning österut.som

En nyckelfråga det finns värdeär i tillhöra inreett attom en
kärna EU-stater driver integrationen. Mycket talar förav som att
så kan fallet. Det viktigtär med och bestämmaattvara vara
dagordningen, dvs formulera de frågoratt inom EU-som man
samarbetets ska ställning till. Samarbetet inomta EU harram
traditionellt också kännetecknats "givande och tagande" underettav
lång tid många olika områden, där land kan gehör för sinaett
ståndpunkter i fråga i stället tillmötesgå andrasatten genom
önskemål i Detta kan för delta ietten argumentannan. attvara
samarbetet på så många viktiga områden möjligt.som

Betydelsen delta i den unionen frånatt monetära svensktav ett
inflytandeperspektiv bör relateras både till frågan EUsom

utrikes- och säkerhetspolitik GUSP och den.gemensamma
allmänna utvecklingen k differentierad integration.mot s

detNär gäller EMUs tillblivelse finns direkt samband medett
FörhandlingarnaGUSP. mellan Tyskland och Frankrike ledde till att

enades såväl fördjupa det existerande utrikes- ochattman om
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försvars-säkerhetspolitiska samarbetet i riktning mot gemensam
ekonomiskpolitik försvar tillskapaoch attgemensamt ensom om

kopplade tillunion. båda projekt i sinoch Dessamonetär är näratur
Arbetet med finna formel förambitionen utvidga EU. attatt en

alla harfördjupat och vidgat samarbete kan stateraccepteras avsom
samarbetsmodeller. Flerapåskyndat utvecklingen alternativaav av

differentierad integration och liknardessa bygger principen om
kring dvs vissa länder ska kunnadet skapats EMU, attsystem som

vill elleri för integrationen hindras andraspetsen utan att somav
fram utvidgningendast kan gå långsammare. Planerna på EUen av

det nödvändigt sådan logik.österut gör att acceptera
Slutsatsen blir GUSP sannolikt utformas enligt principenatt om

differentierad integration. får då tvâ kärnor i ochMan EU: EMU
GUSP. i länder kan kommaDet är väntasstort sett attsamma som
delta i dessa båda projekt: Frankrike, Tyskland, Beneluxländema

Österrike.och eventuellt Italien, Spanien och Portugal kan väntas
delta i fördjupat från förmodligen förstGUSPett starten men senare
i går för det blir dessa kämgrupperEMU. Det att argumentera att av
länder kommer den politiska utvecklingen i högreännuatt styrasom
grad tidigare.än

kan kommaSverige stå utanför båda, ingen eller dessaatt en av
kämor. Om inflytandeså möjligt inom EUsträvan är utöva stort som
bör Sverige delta i båda kämgruppema. bästa lösningenDen näst
från inflytandesynpunkt delta i dem och denär sämsta äratt atten av
stå utanför båda. fulltOm Sverige inte vill delta i denut

utrikes- säkerhetspolitiken,och innebär detta enligtgemensamma
vår bedömning de politiska nackdelarna med inte delta i denatt att

unionen förstärks. gäller i grad, flerDetta högre EUsmonetära av
medlemsstater kommer ingå i den unionen. Detmonetäraattsom
finns risk för bilden Sverige motsträvig"en europé"atten av som
vilken vill delta möjligtså litet i integrationen andrasom
områden den inre marknaden förstärks. Detta kan ha betydandeän
negativa konsekvenser för möjligheter inflytandevåra påutövaatt
för viktiga områden EU-samarbetet. byggerArgumentetoss av
erfarenheter från andra EU-länder i utgångsläget varit negativasom
till integration: diskuterades i avsnitt har och10.3 Irlandsom
Nederländerna efter hand gått för maximera deltagandet iatt
integrationen då de upplever de får inflytande dettapåstörre sätt.att

samtidigt vanlig uppfattningDet Storbritannien ochär atten
förlorat inflytandeDanmark i inte stödja eller medverkaattgenom

i EU-integrationen på viktiga områden.



s

Sammanfattning slutsatser...och SOU 1996: 158

konkretPå plan deltagandebör i denett monetäraettmer
unionen påverka Sveriges möjligheter inflytande vidutövaatt
internationella förhandlingar i olika ekonomiska frågor, inomt ex

ellerIMF, OECD och WTO i diskussionersamband med om
valutakurser och valutasystem global nivå. detHär naturligtär att
de länder iingår EUs kommervalutaunion utformaattsom

ståndpunkter och kanske ibland låta sig företrädasgemensamma av
ECB det kan fördel kunna påverka. Detta störreattsom vara en ger
möjligheter få inflytande vi i sådana sammanhang tvingasatt än om

på hand eller huvud inte får delta. Samtidigtöver tagetagera egen
det svårt värdera betydelsen detta, eftersomär vårt inflytandeatt av

den unionen ocksåinom blir begränsat i förhållande till demonetära
medlemsstatema. Vi kan också tänkas hamna i situationer därstora

vi tvingas stödja ståndpunkter inte helt med deöverensstämmersom
nationella önskemålen t i fråga protektionistiskex om en mer
handelspolitik. börMan emellertid ha klart för sig EUsatt
ställningstaganden i samband med internationella förhandlingar ofta
har direkta âterverkningar också de interna förändrings-

inom gemenskapen vi kan vilja påverka.processema som
Vår huvudslutsats blir det i dagens viktigtEUatt är att vara en

del de inre kärnorna i integrationen då dessa formaliseras och blirav
tydligare maktcentra. Vi riskerar förlora inflytandeattsom genom

inte delta där dagordningen fastställs och politiken bestäms.att Detta
starkt politiskt förutgör delta i denett argument att monetära

unionen.

Summering de politiska argumentenav

EMU-projektet helhet spelar uppenbarligen viktig roll försom en
det europeiska integrationsarbetet. misslyckandeEtt fullföljaatt
planerna svåröverskådligakan konsekvenser. Detta harargument
enligt vår mening fastertyngd. Vi vikt vid det vidstor större än

förrisken union bara består delatt monetär EU-stateren som av en
ska få negativa effekter det europeiska samarbetet.

Vi har förståelse för delegering penning-argumentet att en av
politiken till den europeiska centralbanken kan deförstärka rådande

Ävendemokratiska bristerna inom EU. det finns såväl formellaom
informella möjligheter till politisk kontroll den europeiskasom av

centralbanken, utskottsförhört iöppna Europaparla-ex genom
innebär svenskt medlemskap i denmentet, unionenett monetära att

den parlamentariska kontroll penningpolitiken formellt finnsav som
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i dagSverige i upphör. emellertidDenna skillnad bör inte
överdrivas. bör nämligenMan inte jämföra möjligheterna till
kontroll den europeiska centralbanken med den nuvarandeav
svenska situationen. Enligt vår mening blir det nödvändigt stärkaatt
Riksbankens oberoende Sverige utanför denstår monetäraom
unionen trovärdigheten för lågintlationspolitilc ska kunnaom en
upprätthållas. Också detta innebär minskning den direktaen av
politiska kontrollen ,penningpolitiken i Sverige. Vi har ocksåav

Maastrichttördraget förbundit öka Riksbankensattgenom oss
självständighet.

Hur svenskt beslut i EMU-frågan fattas betydelsecentralett är av
för detta ska få legitimitet och därmed bli allmänt Detatt accepterat.
gäller undvika formerna för beslutet blir sådana deatt upplevsatt att
öka avståndet mellan väljare och politiker. ställerDetta krav på att
tillräcklig tid för bred, saklig och allsidig debatt.ges en

Det främsta politiska för deltagande i denargumentet ett
unionen gäller möjligheternamonetära till inflytande inom EU. Det

sannolikt deär länder deltar i valutaunionen kommer fåatt attsom
ledande roll i hela Eli-samarbetet och möjligheterstörreen att

påverka den politiska dagordningen. tillhöraAtt denna kangrupp
särskilt viktigt för Sverige dels därför litet land medäratt ettvara
möjlighetersmå påverka dels därföratt attom agerar ensamma,

har tidigarevi rykte integrationsovilligt land.ett ettsom

14.4 Slutsatser EMU-projektet sådantom som

det gällerNär EMU-projektet i sin helhet vill vi formulera vår
inställning följandepå finnsDet småsätt. säkra ekonomiskamen
effektivitetsvinster med valutaunion. Dessaupprätta vinsteratt en
uppkommer varje år formi effektivt resursutnyttjande.ettav mer
Risken för den ekonomiska politiken framkallaskaatt
makroekonomiska obalanser upphov till svängningar i desom ger
reala växelkursema relativa kostnader och relativpriser minskar
också med union. fördelarDessa ska ställasmonetär riskenmoten
för allvarliga makroekonomiska störningar enbart beröratt som
vissa länder ska uppkomma från tid till och inte kunnaannan

Ävenmotverkas självständig penning- och valutapolitik.genom en
kortsiktiga sådana störningar kan ha långvariga effekter. Den
potentiella stabiliseringspolitiska kostnaden valutaunion ärav en
förmodligen relativt liten för kämgrupp länder Tyskland,en av som

Österrike,Frankrike, Nederländerna och uppvisar relativtsom en
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de politiskaVad gällermakroekonomisk samvariation.hög grad av
främjar denunionförefaller det sannoliktaspekterna monetäratt en

därutesluta förloppkan dock inteintegrationen.europeiska Man
uppkommande konflikter.motverkasdenna snarast av

början"och "börja frånvrida tillbaka klockanvi kundeOm om
med EMU-bedömning fördelarnaenligt vår svårtdet att attär se

fall knappastotvetydiga. varje skulle detoch Iprojektet är stora
europeisktområdet för samarbete.framstå det angelägnamestsom

fördragdet finnsemellertid inte detta situationen,Nu är ettutan som
också iunionen. harlägger fast tidtabell för den Denmonetäraen

utsträckning symbolfråga för den europeiska integra-blivitstor en
skulleFöljden misslyckande fullfölja planernationen. attettav

trovärdighetsproblem både fråga den politiskakunna bli akuta i om
viljan till samarbete inom och i fråga denoch förmågan EU om
ekonomiska politiken i många länder.

därför finns förVi det anledning Sverige påatt ettattmenar
unionen kommer tillkonstruktivt medverka till densätt monetäraatt

bör inriktas dels självastånd. svenska ansträngningama påDe att
smidigt möjligt, delsövergången ska ske så på unionenatt gessom

så bra konstruktion möjligt.en som
Vad gäller själva det enligt meningövergångsprøcessen vårär

viktigt ñnanspolitiska tolkasde konvergenskriteriema liberalt. Enatt
fundamental och långsiktig förändring bilda valuta-så attsom en

union bör inte avhängig budgetunderskott och offentliggöras av om
i eller ellerskuldsättning flera nyckelländer överstiger deett mer

mindre referensvärdenagodtyckliga med procentenhet ellernågon
finns riskinte. Det betydande för alltför strikt tolkningatten en av

konvergenskriteriema kan onödigttvinga fram hård ñnanspolitisken
âtstramning inom hela EU-området försämra möjligheternakansom

bekämpa arbetslösheten. gäller inteDetta minstatt utrymmetsom
för expansiv penningpolitik kan litet just i denläge närettvaraen

europeiska centralbanken, ska försöka etableraECB,gemensamma
lågintlationspolitik.trovärdighet för bör iSverige det kortaen

perspektivet för minska denna för alltförriskattagera en
efterfrågedämpande finanspolitik. kan ocksåDetta viktigtvara om

vill undvika strävandena konsolidera de offentligaatt attman
finanserna i EU-ländema misskrediteras övergångsproblem iav
samband med den bildas.unionenmonetäraatt

fråga den unionens konstruktion bör SverigeI monetäraom agera
ansvarsutkrävande.för vidgade möjligheter till politisk kontroll och

förVi har någon form undantagsklausul. sådanEnargumenterat av
skulle möjligt fördet Ekotin-rådet i krissituationgöra att en
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och för penningpolitiken.åsidosätta ECB Sådanaöverta ansvaret
regler finns i flera enskilda länder med i övrigt mycket oberoendeen
ställning för den nationella centralbanken. förslagEtt ärannat att

ledning ska åläggas med viss periodicitet redovisa sinECBs att
politik också inför de nationella parlamenten.

gällerdet de finanspolitiska reglerna i den unionen,När monetära
viktigtdet undvika sanktionerna länder medär att att mot

statsfmansiella problem blir så kraftiga de inte uppfattasatt som
legitima medborgarna. De ñnanspolitiska bestämmelserna börav
också på sikt för länder med offentliglitenutrymmege
skuldsättning låta finanspolitiken spela stabiliserande roll,att en

det kan innebära tillfälligt budgetunderskottäven större änom
Maastrichtfordragets referensvärden.

Slutsatser14.5 Sveriges deltagande i denom
unionenmonetära

detNär gäller Sveriges ställningstagande till delta i den monetäraatt
-iunionen situation då vi uppfylla konvergenskraven ären anses -

de ekonomiska i princip desamma i diskussionenargumenten som
EMU-projektet sådant. Små årliga effektivitetsvinsterom som men

talar för svenskt deltagande, liksom sannolikheten för denett att att
ekonomiska politiken ska upphov till svängningar i de realage
växelkursema relativa kostnader och relativpriser blir mindre.
Risken för makroekonomiska störningar ska leda tillatt stora
svängningar i produktion och sysselsättning inte längre kansom
motverkas självständig penning- och valutapolitik talargenom en

svenskt deltagande i valutaunionen. Eftersom våraemot ett stör-
ningar uppvisar relativt låg grad samvariation med störning-en av

i andra EU-länder, stabiliseringspolitiskadettaväger argumentarna
för Sveriges del for många andra EU-länder. Vi fästertyngre än

vikt vid det stabiliseringspolitiska behovetstörre penningpolitiskav
självständighet försäkring makroekonomiskastoramotsom en
störningar vid de andraän argumenten.

Vad gäller de politiska övervägandena talar möjligheterna till
inflytande inom förEU svenskt deltagande. sådant talarMotett ett
de invändningar i fråga möjligheterna till demo-restesom om
kratisk kontroll och ansvarsutkrävande avseende penningpolitiken.
Vi inflytandeargumentet bör politiskadevägaatt tyngstmenar av
argumenten.

16089315
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Vid sammanvägning vår bedömningtalar enligt de ekono-en
deltagandemiska i dagsläget svenskt i denettargumenten emot

för.unionen. talar de politiskaSammantagetmonetära argumenten
helhetsbedömning såväl ekonomiskaVår de de politiskaav som

de faktorer talar svenskt deltagandeärargumenten att emotsom
förstaredan omgången starkare de faktorer talar1999i är än som

för.
vill betonaVi fyra huvudskäl för ställningstagande.detta

1 Enligt vår uppfattning det risktagande ideltaär ett stort att
den unionen med höga arbetslöshet.nuvarande Detmonetära

allvarligt skulle förmycket vi råka makro-utvore om nya
störningarekonomiska inte kan motverkas penning-som av

och valutapolitiken och detta skulle leda till ytterligare
ökningar arbetslösheten från dagens redan höga nivå.av

värdering grundar sigDenna i hög grad detpå senasteatt
decenniets makroekonomiska erfarenheter i såväl Sverige

övriga EU-länder visat hur lätt uppgång arbets-som en av
lösheten blir bestående.

statsfinansiella2 Den situationen fortfarande sådanär ettatt
deltagande deni unionen innebär risker. Enmonetära stora
minskning produktionen och ökning arbetslöshetenav en av

de skäl diskuterades skulle leda sådantillav som ovan en
försämring offentligade finanserna ytterligare mycketattav

ingrepp i offentligade utgifterna effektivi-ochsmärtsamma
tetsminskande skattehöjningar bleve nödvändiga.
Vi vidare3 tid fördet krävs bred, saklig ochattmenar en
allsidig debatt rörande den unionen och konsekven-monetära

de alternativ finns for Sverige innan definitivtettavserna som
beslut delta eller inte delta i den unionen böratt monetäraom

fallI kommer det beslut fattas uppfattasintetas. annat attsom
legitirnt. Detta kan det politiska för svårautsätta systemetsom

påfrestningar.
Till4 början kommer förmodligen flera EU-länder ståatten
utanför den unionen. Sannolikt bådeväljer Stor-monetära
britannien och Danmark tillutnyttja sin undantag.att rätt
Italien, Portugal och Spanien kan komma underatt ett
inledningsskede få utanförstå därför de inte bedömsatt
uppfylla konvergenskraven. Därmed minskar effektivitets-
vinsterna deltagande.med Samtidigt blir de politiskaett
kostnadernaför Sverige skjuta beslut inträdeatt ettav upp om

inteförmodligen oacceptabla. gällerDetta särskilt Sverigeom
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sådant ochEMU-projektettillinställningpositivhar somen
tidpunkt.vidtill inträdeett senareen

dendeltagande isvensktpositiva tillsiktårsPå några ettär mer
reguljära jobb skapasflerså mångaunionen. Om attmonetära

situationstatsñnansiellatillbaka och denarbetslösheten pressas
del-bedömningdet vårstabil, påverkarframstår ettavmersom

riktning. denkraftigt positiv Omiunionentagande i den monetära
väl, minskaroch fungerartill ståndkommerunionenmonetära

uppfattasskadeltagande mångarisken förvidare ettettatt somav
ekonomiska eliten". Samtidigtför "politiska ochfrämst denprojekt

inflytandeform förloratkostnaderna isannolikt de politiskablir av
och fler andrainträdevi medlängreinom EU väntarstörre ett

valuta kanEffektivitetsvinstemainträder. gemensamav en.som
med de ländervårt handelsutbyteöka i den månockså väntas som

bakgrunddennaunionen blir Moti dendeltar monetära större.;som
dörren förSverige skulleanledning varförfinns det ingen stänga

inträdabör inriktningenlängre fram.medlemskap Tvärtom attvara
deninte "inträda isvenskt besluttidpunkt."vid Ett atten senare

avvaktamotiveras med vi villbör därförunionen 1999 attmonetära
förutsättningarna förpolitiskaekonomiska ochtill dess de ett

föreligger.deltagande
iför Sverige inte inträdasåledes fördelarnaVi attatttror av

länder 1999valutaunionen i den första omgången överväger.av
kostnader med sådanhelt klart betydandeSamtidigt finns det en

Även kanmedlemskap, det uppståsiktarväntan. ett senareom
grund tvivelför svenska kronantrovärdighetsproblem den av

framtvingalåginflationspolitik. kanvilja fortsätta Dettavår att en
eñerfrågeeffekter.negativamed Dehöjningar de korta räntornaav

förmodligen också tills vidarenominellalånga kommerräntorna att
vid medlemskap. Vi fårskulle ha blivitförbli högre vad deän ett

negativa"goodwill" kan havidare förlust inom EU somen av
gäller särskilteffekter inflytande. Dettamöjligheter tillvåra om

vill låta andra stå riskenuppfattas "fripassagerare"vi som en som
unionen vi själva ställning.med initiera den innanmonetära taratt

startar,den förlorar vivi i unionenOm inte deltar den närmonetära
med och utforma denmöjligheten från början fådessutom att vara

möjligheterstrategin för Vi får också mindrepenningpolitiska ECB.
finanspolitiken.fråga Allt dettaregelsystemen ipåverkaatt t omex

allt mindrepåtagliga nackdelar, vi dem tungtär trotsansermen
inträda i den unionenfördelarna med intevägande monetäraän att

redan 1999.
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Kritiska faktorer14.6

Våra ställningstaganden bygger med nödvändighet raden
bedömningar förenade med osäkerhet. Med andraär storsom
bedömningar kritiska punkter kan mycket väl komma tillman
andra slutsatser. Som hjälp för andras individuella ställnings-en
taganden detkan därför värdefullt avslutningsvis pekaatt utvara
några dessa kritiska faktorer.av

Vi har lagt1 avgörande vikt vid riskerna med delta deniatt att
unionen blir mindre rejäl förbättringmonetära avsevärt om en

sysselsättningsläget kan åstadkommas. kapitelI 13 harav
föreslagits rad åtgärder i syfte dels förbättra flexibili-atten

arbetsmarknadenspå utbudssida, dels öka efterfrågan påteten
arbetskraft. Uppgiften få den höga arbetslöshetenatt ner
måste under alla omständigheter ha högsta prioritet, men om
åtgärder den vi föreslagit genomförs och arbets-typav som
lösheten sjunker snabbt, framstår nackdelarna med tidigtett
svenskt deltagande i den unionen mindre.monetära som
Även2 vi utgått från den reella penningpolitiskaattom
självständigheten blir mindre i framtiden tidigareän även
utanför den unionen, vår bedömning ändåmonetära är denatt
kvarvarande friheten så den intressant iär ärstor att ett
stabiliseringspolitiskt perspektiv. Om annorlundagörman en
bedömning den punkten, därfört att atttrorex man
Sverige redan kort sikt kommer finna det nödvändigtatt att
delta i ERM-system där håller växelkursemaett nytt man
stabila, framstår inträde i den unionen redanett monetära
1999 mycket förmånligt. Detsamma gällersom mer om man

det politiska trycket från övrigatror EU-länder undvikaatt att
valutadeprecieringar också i svåra krislägen blir mycket starkt

med formellt rörligäven växelkurs.en
3 Sannolikheten för stabil makroekonomisk utvecklingen om

vi tills vidare står utanför den unionen beror i högmonetära
grad trovärdigheten för hand ska lyckas hållaatt egen
inflationen Chansemalåg. för detta ökar Riksbankensom
oberoende stärks och riksbankslagen utformas så pris-att
stabilitetsmålet hög dignitet. Vi riks-attges en menar en
banksreform nödvändig förutsättningär för stabilen en
makroekonomisk utveckling vi inte deltar i den monetäraom
unionen. Annars risken för Riksbankenär kan hamnastor att
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i dilemma därsvårt den fårantingen högreett acceptera en
inflation eller tvingas genomföra räntehöjningarsådana att
följden blir kraftiga recessionsimpulser. förändringarOm i
syfte stärka Riksbankens ställning helt skulle utebli vidatt ett
utanförskap, det starkt för börär vi medett argument att vara
iden unionen från början.monetära

4 Om den europeiska centralbanken inteECBtror attman
kommer lyckas uppnå låg och stabil inflation, bortfalleratt
den effektivitetsvinst högre grad prisstabilitet vid ettav en av
deltagande i den unionen räknat med.monetära Ensom
sådan bedömning skulle kunna grundas att tror attman
också inflationsbenägna EU-länder kommer delta iatt
unionen och påverka penningpolitiken negativt. så fall börI

tveksam till framtida svenskt deltagandeett änman vara mer
vi är.

5 Vi har grundat vårt ställningstagande slutsatsen att ett
deltagande i den unionen under överskådlig framtidmonetära
inte kommer leda till någon drastisk förändring flexi-att av
biliteten i nominallöneutvecklingen och anpassningsförmågan
på arbetsmarknaden vid störningar olika slag. Vårav
pessimistiska bedömning i detta avseende gäller även om
strukturella reformer på arbetsmarknaden den vitypav som
föreslagit skulle genomföras. optimistiskEn bedömningmer

hur deltagande i den unionen påverkarett monetäraav
arbetsmarknadens funktionssätt skulle uppenbarligen kunna
leda till ställningstagande.ett annat

6 Vi har gjort försiktigganska värdering ide vinster formen av
högre effektivitet och lägre inflation sannolikt skulleav som

följa svenskt deltagande i den unionen, medanett monetäraav
vi däremot bedömt de potentiella stabiliseringspolitiska
kostnaderna Denna avvägning mellan effektivitets-stora.som
och stabiliseringsaspekter självklar.inte För denär som
värderar de säkra årliga effektivitetsvinstemasmå högremen

de osäkra potentielltän stabiliseringspolitiskastoramen
kostnaderna, kan vårt vikten fåattresonemang om av ner
arbetslösheten före inträde i den unionen framståett monetära

mindre betydelsefullt föränsom oss.
7 Ju vi kunna utformningenpåverkatror denattmer oss om av

unionen ochmonetära ECBs penningpolitik i enlighet med
våra önskemål vi blir medlemmar tidigt stadium,ettom
desto förmånligt framstår detta. rimligDet hypotesärmer en

de länder deltar i den unionen frånatt börjanmonetärasom
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länderdeutsträckningdenna ikan prägla änstörre som
ECBsfrågor hurgäller sådanakommer Detta somsenare.

frågor lågdvs huroperationaliseraspristabilitetsmål ska om
medska arbetaeftersträvas,inflation ska om mansom

kanske ocksåinflationsmål osvellerpenningmängds- men
ochledningECBsansvarsutkrävandetillmöjligheterna av

bereddavifinanspolitiken.restriktionema Ju är attmer
utveck-delta iländermed andratillsammans gemensamen

förväg haför iområden i ställetlingsprocess dessa att
ställapositiv börslutresultatet, destogarantier manmerom

unionen.medlemskap i dentill tidigtsig monetäraett
intesvenskt beslutVi gjort bedömningen8 har attatt ett om

överkomligainnebärunionen 1999i dendelta monetära
inom EU.minskat inflytandepolitiska kostnader i form av

grundinställ-svenskaförutsättning dengäller underDetta att
inom några få år. Omför medlemskapningen arbetaär ettatt

andratrovärdig ellergrundsyn inte kansådan göras omen
avvakt-negativ värderingEU-länder allmäntgör av enmeren

politiska effekternade negativaande svensk hållning, kan
och förstärkabli mycketSveriges ställning i EU större

början i denfrån ska deltaför Sverigeargumenten att
unionen.monetära

utanförskap innebärsvensktinte allsOm9 tror att ettman
finns detinflytande inom EU,påtaglig förlustnågon av

ska efterSverigeanledning negativ sträva attmot attatt vara
tidpunkt.vid Eninträda i den unionenmonetära en senare

motiverasinställning skulle kunnasådan attatt trormanav
marginellt.förhållandeninflytande under allavårt är

för penning-Alternativt skulle kunna argumentera attman
politiskalyfts undan från denområdepolitiken är ett som
förhand-påverka det politiskadärför inte börsfáren och

lingsspelet andra områden.på
medSverige börrekommendationVår10 vänta ettattom

antalfrån endast begränsat EU-ställningstagande utgår att ett
ingå i den unionen.länder inledningsvis kommer monetäraatt

ochinklusive Danmarkdäremot flesta EU-länderOm de -
redan från början stärker detStorbritannien skulle med-

Effektivitets-svenskt deltagande.för tidigtargumenten ett
skulle politiskaframför allt deblirvinsterna större, men

kraftigt.stå utanför ökakostnaderna attav
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Olika bedömningar punkter vi redovisat fulltde ärsom ovan
möjliga respektabla. klart föroch Det emellertid viktigtär göraatt
sig exakt vilka bedömningar rationella beslut ska kunnagörman om
fattas. Vi hoppas vår utredning ska kunna bidra till debattatt en om
EMU-frågan fors saklig grund och med respekt för denattsom

osäkerheten många punkter det omöjligt kommagörstora att
fram till säkra Betänkandets huvudbidrag enligt vårärsvar.
uppfattning inte de konkreta slutsatserna analyserna olikautan
problemområden. förhoppningvår kunna användasDet de skaär att

diskussionsunderlag alla, oberoende vilken vägningsom av av man
sedan de enskildagör argumenten.av
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Reservation
GotzjiiesNilsledamotenav

börSverige inteslutsatsi utredningensUndertecknad instämmer att
utred-också medhållerunionen 1999. Jagi den monetära om
union.medoch nackdelarfördelaranalys monetärningens enav

unionEmellertid jag övervägermonetärargumentenatt mot enanser
länder Sverige.för andra Jagoch de giltigaockså på sikt änäratt

inne-i utredningendärför de formuleringarmig mot somreserverar
sikt börfullföljas Sverigeprojektet börbär strävasamt attatt

unionen.efter delta i den monetäraatt
innebärunion iGenomförandet Europamonetär centra-enav en
innebär ocksåpenningpolitiken.besluten Denlisering attomav

länder kommer halikfonnig: alla ingåendeblirpolitiken attmera
utanförstående länder.växelkurs Föroch motränta sammasamma

politisktsannolikt bli mycket svårtland kommer detenskilt attett
och återinföra denden unionenekonomisktoch monetäraatt ur

den centralamakt tillvarför överföringennationella valutan av
irrevcrsibel.nästintillnivån bör betraktas som

kanlikformning politiken inom EUcentralisering ochEn varaav
fördelar för medborgarna i deden bedöms klaramotiverad geom

regler ochExempelvis kaningående länderna. cen-gemensamma
medmarknaden motiverasberör den inrebeslut frågortrala somom

till fördeleffektivitet vilketökad konkurrens ochde leder till äratt
övertygadinteiför konsumenterna Europa. Men är attomom man

16 16-0893
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centralisering besluten leder till bättre resultat så jag attav anser
besluten i fortsättningen fattas nivåbör nationelläven

I utredningen har vi enligt min mening inte funnit bildandetatt
union klara fördelar för medborgarnamonetär i de ingå-av en ger

ende länderna. I stället talar de ekonomiska bild-argumenten mot
andet union. finns tydligaDet effektivitetsvinstermonetärav en
grund minskade transaktionskostnader de förefalleretcav men vara
begränsade. viktigasteDet unionargumentet monetärmot är atten
förlusten penningpolitisk självständighet det svårare han-gör attav

makroekonomiska störningar. Vid låg inflationtera fårstora man
räkna med betydande nominell löne- och prisstelhet på några siktårs
varför variationer i efterfrågan får effekter på produktion ochstora
sysselsättning. Stabiliseringspolitiken blir därför viktigareännu än
den varit tidigare. lämpligtEn utformad finanspolitik kan i teorin
stabilisera ekonomin och därmed minska behovet penningpolitik.av
Våra och andra länders erfarenheter tyder emellertid på finans-att
politiken i många fall inte förmår stabilisera ekonomin. viktigtEtt
skäl till detta finanspolitiska beslutär ofta påverkasatt andraav
politiska konjunkturenöverväganden stabiliseraän strävan att

Vad gäller penningpolitikens trovärdighetsproblem kanså med-
lemskap i union förbättra förutsättningarnamonetär för infla-en att
tionen ska bli låg och detta kan innebära lägre jämfört medräntor
dagens situation. Huvudskälet till detta emellertid denär att euro-
peiska centralbanken förväntas ha hög grad oberoende ochen av

efter låg inflation.sträva Motsvarande resultat bör därför kunna
uppnås på nationell nivå Riksbanken oberoende ochgörsom mera
inflationsmålet fastställs långsiktigt fästerJag därförett sätt.mera
liten vikt vid medlemskap i den unionenargumentet att monetära
medför lägre inflation och lägre räntor.

Den såkallade subsidiaritetsprinctpen brukar tolkas i val mellanatt ettsom man
centraliserade och decentraliserade beslut lägger bevisbördan på den villsom
centralisera centraliseringbesluten. Om det inte finns starka för så börargument
besluten decentraliserade. Ett för subsidiaritetsprincipen detargumentvara är att
finns demokratiskt värde i beslutenett fattassådecentraliseratatt möjligt därförsom

medborgarna då får lättare påverkaatt makthavarna Ettatt annat argument är att
decentralisering leder till institutionell konkurrens befordrar politisk ochsom
ekonomisk utveckling. Inom penningpolitikens område har tydliga exempelsett

det då olika länder försökt lära varandraspenningpolitiska erfarenheter,senare av
vilket lett till för centralbanken böratt oberoendeargumenten fåttatt alltgöras

genomslag.större
2Möjligheterna föra stabiliserande finanspolitik begränsasatt på avgörandeen ett

i situation medsätt statsskuld.storen
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Sverigehandlingsfrihet börbehålla penningpolitiskFör stannaatt
ha flytandeoch i fortsättningenden unionenutanför ävenmonetära

inflationsmål.kombinerad medväxelkurs ett
skulle innebäraväxelkurssystem 2Medlemskap i ERM attett

handlingsfrihet.penningpolitiska Ettvi förlorar mycket vârav
konflikt med inflationsmålet kortväxelkursmål kan lätt komma i

hålla fast vidomöjligtoch därmed det svårt ellersikt göra att
binds och det sedansikt. valutakursenväxelkursmålet på längre Om

vissa sektorer så kansnabb konjunkturuppgång inomuppstår en
försämrad konkurrens-löner och priser ochdetta leda till stigande

vänder nedåt kan det bli omöjligtkraft. sedan konjunkturenNär att
depreciering kronan. så fall kommer vi förlorahindra I atten av

tillden trovärdighet för penningpolitiken byggtsmycket som uppav
kankostnader under de fem-sex åren. Omväntså stora senaste en

fixering kronans värde alltför hög nivå leda till deflation, ökadpåav
arbetslöshet och försämrade statsfmanser.

Huvudproblemet utanförvi väljer stå den monetäraattom
unionen detta val kan tolkas vi behåller möjligheten tillär att attsom

inflationhögre och så länge någon osäkerhet råder denna punkt
kommer förbli relativt höga. undanröja dennaFörräntorna att att
osäkerhet bör vi vidta åtgärder stärker Riksbankens oberoendesom
och penningpolitikens långsiktiga trovärdighet. förbättringFortsatt

statsflnansema också väsentlig eftersom statsñnanserärav svaga
det svårare föra penningpolitik leder till låg inflation.gör att en som

Under dessa förutsättningar bör de långa kunna bli låga ochräntorna
stabila.

penningpolitiken i Sverige och andra länder inriktas lågNär på
inflation så kommer kronans kurs andra valutor variera. Såattmot
länge det inte inträffar mycket störningar så bör dock växel-stora
kursrörelsema bli mycket mindre de under deavsevärt än sett

penningpolitikensåren. Om långsiktiga inriktning läggs fastsenaste
bortfaller viktigtså skäl till växelkursvariabilitet, nämligen deett

överreaktioner i växelkursen förekommer vid förändringarsom av
penningpolitikens inriktning. Kortsiktig variabilitet i växelkursen
kommer kvarstå, kostnaderna för förefallerdennaatt men vara
begränsade. reala störningar kommer resulteraStora i betydandeatt
växelkursrörelser, sådana växelkursrörelser bidrar till attmen
stabilisera produktion och sysselsättning i samtliga länder. Det är en
missuppfattning depreciering valutan skulle innebäraatt atten av

stjäl efterfrågan från eftersomandra länder andra länderman
själva kan sin politik för nå makroekonomisk balans.attanpassa
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Vi bör studera våra och andra länders erfarenheternoga av
flytande växelkurser kombinerade med penningpolitik inriktad påen
låg inflation. dessaOm erfarenheter visar sig negativa i framtiden
kan för inträde i den unionen kommamonetäraargumenten att
stärkas. växelkurser varierarAtt emellertid inte i sig någotär

flytande växelkurser.argument mot
bedömningarDe gäller Sverige. Liknandegörssom ovan

kan tillämpas andra länder i Sverige börEuropa,resonemang men
naturligtvis inte sig andra länder fullföljer planerna påmotsätta att

union.monetären
denFörutsatt unionen genomförs och vi ställeratt monetära oss

utanför så kommer det ha negativ effekt vår inom EUatt statusen
och därmed vårt inflytande inom andra områden EU-av
samarbetet. fäster dockJag begränsad vikt vid detta argument.
Samarbetet utrikespolitik, jordbrukspolitik, miljöpolitik, brotts-om
bekämpning och transportpolitik kommer troligen främst att styras

olika och länders sakliga intressen dessa områden.av gruppers
Sambanden mellan dessa politikområden och penningpolitiken är
obetydliga, speciellt penningpolitiken kommer skötasattsom av en
oberoende europeisk centralbank.

Om den unionen inte blir så innebärmonetära det bakslagettav
för EU-samarbetet med troliga negativa återverkningar på andra
områden. Dessa politiska konsekvenser bör dock ställas demot
allvarliga sakligt motiverade konflikter penningpolitikenom som
uppkommer den unionen genomförs och makro-monetära storaom
ekonomiska obalanser uppkommer inom unionen. siktPå detär
därför inte klart de politiska fördelarna deatt väger äntyngre
politiska nackdelarna.
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uppnådda".franska "detcommunautaireAcquis gemensamt-
rättsaktemabeteckning används inom deEUDen antagnasom

och den rättspraxis utvecklats.som

växelkursenhöjning valutas värdeAppreciering när ären av en-
marknadsbestämd ellerrörlig. appreciering kan antingenEn vara

penningpolitiken centralbanken höjerföranledd genom attav
valutan i utbyte utländsk påeller köper denstyrräntan motegna

valutamarknaden.

endast ellerstörning drabbarAsymmetrisk störning ett etten som-
länder i den unionen. Ibland användsmonetärapar

beteckningen landspeciñk störning.

beteckning det antalBlockerande minoritet röster somen-
för beslut skakrävs vid omröstning i ministerrådet någotatt

enligt huvudregelnkunna fattas. närvarande krävs det 26För
för åstadkomma blockerande minoritet.röster att en

produktionbruttonationalprodukten, värdet allBNP av av varor-
land underoch tjänster i år.ett ett

det valutasystem förhandlades framWoods-systemetBretton som-
i Woods, Hampshire, i slutet andra världskrigetBretton New av
och i kraft fram till innebar amerikanska1973. Systemet attvar
dollar hade fastställt pris i guld och övriga valutor iett systemet

fastställt pris i dollar. Valutakursema dollarn kundeett gentemot
ändras det uppstod "fundamental ojämvikt".om

TysklandsBundesbank centralbank riksbank.-
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frånturist- och ränteintäkterBytesbalans nettot export-,av-
u-hjälpsutgiñer till utlandet.utlandet minus import, turist-, ochränte-

agricultural policy", den jordbruks-CAP "Common gemensamma-
politiken i EU.

Centralkurs ERM.se-

innebär prisnivån faller, dvs köpkraft ökar.Deflation att pengars-
inflation.Motsatsen är

till Ekoñn-rådet från1989 kommittéDelorsrapporten rapport en-
bestående dåvarande ordföranden för kommissionen, Jacquesav
Delors, och centralbankschefema i föreslogEU. Rapporten att en

union skulle bildas imonetär tre etapper.

sänkning valutas värde växelkursenDepreciering när ären av en-
rörlig. depreciering kan antingen marknadsbestämdEn ellervara
föranledd penningpolitiken centralbanken sänkergenom attav

eller köper utländsk valuta i utbyte denstyrräntan mot egna
valutan valutamarknaden.

justeringDevalvering fast växelkurs så valutan bliratten av en-
mindre värd.

Differentierad integration princip for EU-integrationen enligtny-
vilken samarbetet visst område endast behöver omfattaett
vissa medlemsstater.

ECB Europeiska centralbanken ska ha för denansvaretsom-
unionens penningpolitik. Se ECBS.monetära även

ECB-rådet består ledamöterna direktionECBs ochav av av-
cheferna för de nationella centralbankema i den monetära
unionen. Rådet det beslutsorgan inom ECBS ska fatta deär som
grundläggande besluten penningpolitiken inom den monetäraom
unionen.

EuropeiskaECBS centralbankssystemet den Europeiskautgörs av-
centralbanken, ECB, de nationella centralbankema i desamt
länder deltar i den unionen. ECBS ECB-monetära styrssom av
rådetoch direktion.ECBs
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ECBs det beslutsorgan inom ECB ska verkställadirektion som-
penningpolitiken enlighet med de riktlinjer fastställtsi som av
ECB-rådet. Direktionen ska bestå ordförande, viceECBsav
ordförande och ytterligare fyra ledamöter på grundvalutsessom

sin allmänt erkända auktoritet och yrkeserfarenhet inom denav
finansiella sektorn.

rådECBs efter januariallmänna 1 1999 uppgiftEMIsövertar att-
förbereda inträde för de inte medlemmarännu ärstater som av
den unionen. Rådet har också vissa administrativa ochmonetära
rådgivande funktioner, bl det gäller förhållandena mellannära
den unionen och de icke deltagande Rådetmonetära staterna.
består ordförande ordförandeECBs och vice cheferna församtav
samtliga nationella centralbanker inom EU.

EEG Europeiska ekonomiska gemenskapen, bildades genom-
Romfördraget och hade1957 mål upprättaattsom en gemensam
marknad för tjänster, och kapital. och medIvaror, personer
Maastrichtfordragets ikraftträdande 1993 döptes tillEEG EG,om
Europeiska gemenskapen.

EG-kommissionen kommissionen.se-

Efterfrågestörning förändring efterfrågan på någon någraen av-
marknader för tjänster eller produktionsfaktorer.varor,

Ekoñn-rådet ministerrådet.se-

Ekonometrisk modell- modell eller flera länders ekonomietten av
bygger ekonomiskapå samband beräknats med hjälpsom som av

statistiska metoder.

EMI Europeiska institutet, förbereder bildandet denmonetära av-
unionen. funktionEMIs för förbereda utanförståen-monetära att

de inträde från den januari1 1999 ECBsövertasstaters av
allmänna råd.

EMS Europeiska samarbete iEUs valutafrå-monetära systemet,-
i vilket ERM den viktigaste delen.ärgor,

EMU Ekonomiska och unionen, består dels den inremonetära av-
marknaden, Romfördraget från 1957 avsåg upprättaattsom men
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fullbordades januari dels deninte förrän 1993,1 monetärasom
ska i enlighet med Maastrichfördraget,unionen, upprättassom

vilket revidering Romfördraget.utgör en av

kraftrevidering Romfördraget trädde iEnhetsakten en somav-
Bland blev det möjligt fatta majoritetsbeslut i1986. annat att

frågor den inre marknaden. Tidigare hade det krävts enhällig-om
het.

växelkursmekanismen inom det EuropeiskaERM monetära-
EMS. Systemet innebär kursen mellan varjesystemet, att par av

fastställtvalutor har värde, k centralkurs, och deett atten s
faktiska kurserna tillåts sig och i förhållande tillröraatt upp ner
centralkursema med för närvarande maximalt Alla1:15 procent.
EU-länder Grekland, Italien, Storbritannien och Sverigeutom

fördeltar närvarande i ERM-systemet.

Etapper i MaastrichtfördragetEMU den monetäraattanger-
unionen ska genomföras i förstaDentre etapper. etappen
inleddes den juli och slutade den december1 1990 31 den1993;
utmärktes främst hinder för fria kapitalrörelser inom EUattav
undanröjdes. andra börjadeDen den januari ochl 1994etappen
innebar bl Europeiska institutet, EMI, bildades.monetäraatta

tredjeDen inleds den januari1 1999 då ECBS övertaretappen
för penningpolitiken. Växelkurserna mellan länderna iansvaret

den unionen låses då oåterkalleligen och denmonetära gemen-
valutan börjar införas. Senast den januari1 2002samma euro

börjar nationella sedlar och bytas ochmynt ut mot senasteuro
månader därefter upphör nationella sedlar och mynt attsex vara

lagliga betalningsmedel.

denEuro valutan inom den unionen.monetäragemensamma-

Europaparlamentet i huvudsak rådgivande inom EU.ett organ-
består allmännaDet ledamöter626 i val i medlems-utsesav som

fem år. Parlamentet yttranden förslag,staterna överavger
kontrollerar kommissionens arbete godkänner budget.EUssamt

rådet bestårEuropeiska och regeringschefemastats- samtav-
kommissionens ordförande och sammanträder minst två gånger

år för dra riktlinjerna för arbetet inom EU. Samman-attper upp
trädena med rådet kallas populärt för EUs toppmöten.
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råd ministerrådet.unionensEuropeiska se-

växelkursnominell valutakursFast valutakurs växelkurs som-
centralbankenvärde, vilket upprätthållshar bestämt attett genom

utländsk valuta, eller höjerRiksbanken köper respektive säljer
efterfrågan på denrespektive sänker såstyrräntan, att egna

ökar respektive minskar.valutan

innebär självständiga överlämnar beslutande-Federalism stateratt-
federa-till federala styrd enligtIrätt statgemensamma organ. en

federala vissa i författningenlismens principer har de organen
uppgifter försvar, utrikespolitik, handel ochbestämda t ex

valutafrågor, medan delstatema har för övriga politikom-ansvar
hälso- sjukvård, skola och kultur. bådaråden och polis, Påt ex

nivåerna finns demokratiskt valda politiska parlamentorgan
med för lagstiftning och beskattning, liksom förtansvar ex
kontroll och ansvarsutkrävande verkställande maktendenav
regeringen.

förändring efterfråganFinansiell störning utbud eller påen av en-
valuta eller andra finansiella tillgångar.

beslut ändra skatter offentligaFinanspolitik eller utgifter.attom-

nominell växelkurs valutakursFlytande valutakurs växelkurs -
bestäms utbud och efterfrågan valuta central-utan attsom av

bankerna genomför interventioner valutamarknadema eller
ränteförändringar i syfte upprätthålla viss växelkurs.att en

där politiska beslut självständigt kan fattasFörbundsstat staten-
såväl förbunds- delstatsnivå. författningpå Statenssom anger

vilka frågor ska beslutas förbundet respektive delsta-som av av
Österri-Exempel förbundsstater Tyskland, ochUSAärtema.

ke.

i land guldmyntfotGuldmyntfot med har valutan fastställtett ett-
värde i guld och centralbanken förbinder sig sälja eller köpaatt
guld till detta pris. Guldmyntfoten växelkurssystemettvar som

i krañ från ungefär 1880 till och mellan och1914 1925 1931.var

utrikes-GUSP och säkerhetspolitik inom EU.gemensam-
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innebärInflation prisnivån stiger, dvs köpkraftatt pengars-
minskar. deflation.Motsatsen är

Intlationsskatt seignorage.se-

denInre marknaden marknaden inom innebä-EU,gemensamma-
rande fri rörlighet för tjänster, och kapital samtvaror, personer

handelspolitik tredje land.moten gemensam

målIntermediärt för penningpolitiken centralbankens slutliga-
mål kan viss inflationstakt. kanDen använda penning-vara en
mängden eller växelkursen instrument för nå det slutligaattsom
målet. Penningmängdens tillväxttakt respektive växelkursen sägs
då intermediära mål.vara

Internationell konkurrenskraft pris- och kostnadsnivå för-
inhemskt tillverkade i förhållande till nivån i utlandet förvaror
motsvarande varor.

Intern devalvering sänkning lönekostnademaen av genom en-
minskning arbetsgivaravgiftema, finansierasav som genom en
höjning andra skatter och avgiñer egenavgifter till socialför-av
säkringarna, inkomstskatten respektive ellermomsen genom en
sänkning transfereringama till hushållen. Slutresultatet är attav
tillverkningskostnadema och reallönema sänks och denatt
internationella konkurrenskraften ökar, precis vid extemsom en
devalvering.

Intervention innebär centralbanken Riksbanken köper elleratt-
säljer utländsk valuta för växelkursen.att styra

Indexerad skatteskala innebär skatteskalan ändras i takt medatt-
inflationen, så den reala beskattningen inte ändras.att Ett
exempel den k brytpunkten i inkomstskatteskalan,är denatt s
inkomst vid vilken statlig skatt börjar utgå, varje flyttasår upp
med inflationen föregående år.

Jämviktsarbetslöshet den arbetslöshetsnivå ekonominsom-
tenderar sig Jämviktsarbetslöshetenröra kan ocksåatt mot. ses

den genomsnittliga arbetslöshetsnivå vilken det skerruntsom
cykliska variationer.
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stålunionen gemenskaper komden första deKol- och tre somav-
ParisfördragetEuropeiska gemenskapema. Genomutgöraatt

Italien,ingick Belgien, Frankrike, Västtyskland,1951 Luxem-
burg och Nederländerna överenskommelse att gemensamten om
genomföra strukturrationaliseringar samarbeta inom kol-och
och stålsektom.

verkställandeKommissionen EUs Den 20utgörsorgan. av-
kommissionärer medlemsstaternas regeringar påutsessom av
fem år. Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland
har två kommissionärer vardera, övriga länder Kommissio-en.

verkställer och handlägger tillämpningen ministerrådetsnen av
beslut initierar och förbereder förslag.samt

förändringKonjunkturstörning i efterfrågan eller utbuden som-
upphov till cyklisk utveckling produktion och syssel-ger en av

sättning med konjunkturtopp och konjunkturbotten.en en

Konkurrensdepreciering depreciering i avsikt förbättraatt-
konkurrenskraften sänka de relativa kostnaderna gentemot
andra länder.

Konsumentprisindex visar det genomsnittliga priset korgen av-
och tjänster det typiska hushållet konsumerar ivaror som

förhållande till motsvarande pris tidigare år, basåret.ett

Konvergenskriterier konvergenskrav vissa villkor skasom-
uppfyllda för land enligt Maastrichtfördraget skaatt ettvara

kvalificerat delta i den unionen.monetäraattanses vara

Korrelationskoefñcient statistiskt mått samvariationenett-
mellan två olika variabler.

Kort statsskuldväxlar och andraränta placeringar medränta-
löptid på år eller kortare.ett

Köpkraftsparitet innebär visst belopp i valuta kan köpaatt ett en-
lika mycket och tjänster i olika länder det växlas tillnärav varor
andra valutor. följerHärav skillnaden i inflationstakt mellanatt
två länder lika depreciering växelkursenmotsvaras storav en av
mellan de två ländernas valutor.
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och andra placeringarLång obligationerränta ränta statens-
löptid fem eller längre.har årensom

Europeiska unionen, bestårFördragetMaastrichtfördraget om av-
Romfördra-Kol- och stålunionen,Parisfördraget från 1951 om

Europeiska ekonomiskafrån upprättandet1957get avom
atomenergigemenskapenEuropeiskagemenskapen, EEG, samt

från med tillägg upprättandetår,Euratom avsamma a om
delar, denunion, tvåmonetär samt nya ena om gemensamen

säkerhetspolitik, och den andrautrikes- och GUSP, närmareom
inrikespolitiskainrikespolitiskt samarbete, i rättsliga ocha

frågor.

berör hela ekonomin.störningMakroekonomisk störning en som-

marknader tillMarknadsintegration i olika länder knyts närmare-
varandra hinder för handel, investeringar och migra-attgenom
tion nationsgränsema, tullar, transportkostnader ochöver t ex
byråkratiska rutiner, reduceras eller elimineras.

beteckning används förMellanstatlighet maktenatt attsom ange-
beslut ska fattas i för fleraöver ett ett gemensamtstatersom

i alla lägen ligger hos den enskilda och detstaten attorgan
därigenom enhällighet förkrävs beslut ska kunna fattas.att ett
Exempel denna samarbete denärtyp tav ex gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitiken inom EU.

Ministerrådet Europeiska unionens råd, högstaEUs beslutande-
består minister frånDet och med-vart ettorgan. av en av

lemsländema, i regel den minister inom ansvarsområde devars
frågor behandlas ligger. ekonomiska frågor behandlasNärsom
består ministerrådet ekonomi- och finansministrarna ochav
kallas då Ekofin-rådet. det ska vilka länder skaNär avgöras som
få ingå i den unionen består rådet ochmonetära stats-av
regeringschefer.

Monetära kommittén rådgivande till ministerrådet,ett organ-
två företrädare för varje normalt frånEU-stat,sammansatt av en

regeringen och från centralbanken, två företrädare församten
kommissionen. Beslut justeringar de k centralkursemaom av s
och växelkursbanden i ERM har förberettsex i Monetäratav
kommittén. Vid då den unionenstarten monetäraetapp tre,av
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finansiel-ochEkonomiskakommitténbildas, Monetäraersätts av
uppgifter.liknandemedkommittén

harfleraellertvåinnebär statervalutaunionunion attMonetär -
förcentralbankochvaluta som engemensamengemensamen

valutapolitik.ochpenning-gemensam

sedelpressarnamedfinansiering statenfinansieringMonetär -
finansieraförRiksbankencentralbanken attlånar pengar av

förtryckerInnebörden attutgifter.sina är statenatt pengar
utgifterna.finansiera

skatteskalomadärskattesystemNominalistiskt skattesystem ett-
exempelinflationen. Ett närtill ärmed hänsynjusterasinte en

banktillgodohavandepå10nominell ettprocentränta
inflationen. Medoberoendeskattesatsmedbeskattas avsamma

frånräknas bortförstinflationenskullerealt skattesystemett
liggerdeldenenbart utgå överoch skattenräntan som

inflationen.

kronor.ilönNominell lön mätt-

anpassningsförmåganominallönemaslöneflexibilitetNominell -
arbetsmarknaden.vid obalans

ändraslönernanominelladeinnebärlönestelhetNominell att-
därförarbetsmarknaden,obalansvidrelativt långsamt attt ex

nominallöner svåradärförår eller ärgäller för fleralöneavtal att
sänka.att

prisernanominella prisernadeinnebärprisstelhetNominell att-
varumarkna-vid obalanslångsamtändras relativti kronor

ellerlång tidgäller underavtalgrunddema, på attt somavex
tryckningarmonsering,grundkostsammaprisändringar är av

ommärkning,prislistor, osv.av nya

korrige-realräntan inteskillnad fråntillNominell ränta ränta som-
för inflation.rats

valuta.valuta uttryckt iprisetvalutakursNominell en armanen-
och D-markkronorväxelkursen mellannominelladenOm t ex
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innebär det4,50, priset D-mark 4,50 kronor ochär att ären
priset på krona D-mark.1 0,22äratt

OECD Organization for Economic Cooperation and Development,-
organisation för ekonomiskt samarbete mellan tjugotaletten

industriländer. OECD samlar och publicerar statistik om
utvecklingen i medlemsstaterna, granskar regelbundet den
ekonomiska utvecklingen i dessa forum för utarbe-ärsamt ett
tande ståndpunkter i handelsfrågor.tav gemensamma ex

valutaområdeOptimalt det geografiska område är mestsom-
lämpat ha valuta. Storleken optimaltatt etten gemensam
valutaområde beror sådana faktorer likheter i ekonomisksom
struktur, samvariation i makroekonomiska störningar, ar-
betskraftens rörlighet, nominallönemas flexibilitet och graden

finanspolitisk samordning.av

Opt-outldausul fördragsmässig stå utanför denrätt att monetä-en-
unionen konvergenskriteriema uppfyllda.även ärra om

Pelare beteckning på de huvudsakliga samarbetsområdentre som-
tillsammans Europeiska unionen, Pelareutgör EU. denI avser
inre marknaden och den unionen. Pelare denmonetära avser

utrikes- och säkerhetspolitiken, GUSP. Pelare IIIgemensamma
samarbetet i rättsliga och inrikespolitiska frågor.avser

Penningmarknad marknad för köp och försäljning räntebäran-av-
de värdepapper med kort löptid.

Penningmängd mängden betalningsmedel i omlopp. En snäv-
definition inkluderar bara sedlar och Bredare definitionermynt.
inkluderar också icke räntebärande i affårsbankemareserver

likvida banktillgodohavanden.samt

Penningmängdsmål mål.intermediärtse-

Penningpolitik centralbankens höjningar eller sänkningar av-
för påverka ochstyrräntan valutakurser.räntoratt

Prisstabilitet låg och stabil inflationstakt. En inflations-uppmätt-
takt på två innebära den verkliga inflations-procent attanses
takten ligger noll eftersom de flesta prisindex-nära procent,
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därförprisutvecklingenöverskattar attförmodligenberäkningar
kvalitetsförbättringar.tillotillräcklig hänsyn tas

i konkur-företaginhemskaföråtgärderProtektionism att gynna-
Åtgärderna kan utgörasutländska företag.med t avexrensen

exportsubventioner.importhinder och

kostnadsnivân iellerpris-höjningapprecieringReal aven-
iländerden i andra mäterförhållande till när sammaman
appreci-antingenskeappreciering kanrealvaluta. En genom en

priser ochellerväxelkursennominelladenering attgenomav
länder.i andraförhållande till demstiger ilöner

kostnadsnivân iellerpris-sänkningdeprecieringReal aven-
iländeri andratill den mäterförhållande när sammaman
depreci-ske antingendepreciering kanrealvaluta. En engenom

priser ochellernominella växelkursendenering attgenomav
länder.dem i andraförhållande tillsjunker ilöner

tillgång tfinansiellavkastningavkastningReal ex enen-
värdeminsk-efter detbanktillgodohavandeobligation eller att

inflation räknatsgrundning på av.av

ochmyckethurköpkraft, dvs iilönReallön mätt termer varorav-
såledesuttryckerReallönenför lönen.kan köpastjänster som

prisnivån.förhållande tillinominallönen

vid ojämviktanpassningsförrnågareallönemasReallöneflexibilitet -
nominella löneflexi-dels denarbetsmarknaden. berorDen

och tjänsterflexibla priserna påhurbiliteten, dels på varor

förmarknadernastörningstörningReal varor,avsersomen-
produktionsfaktorer.ellertjänster

nominelladeninflation.minus OmnominellRealränta ränta t ex-
realadeninflationen 2och är10 procent,räntan är procent

8räntan procent.

land ikostnadsnivân ipris- ellerväxelkursvalutakurs ettReal -
valuta.iland uttrycktförhållande till nivån i annatett samma
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Relativlön lönen för viss arbetskraft i förhållande tilltypen av en-
arbetskrañ.typannan av

prisetRelativpris eller tjänst i förhållande till priseten vara-
viss eller tjänst.en annan vara

Revalvering justering fast växelkurs valutanså bliratten av en-
värd.mer

Riskpremie det tillägg till avkastningen köpare ellersom en-
investerare kräver kompensation för risken för oväntadesom
avkastningsförändringar. Om placering i obligationt ex en en

säker avkastning på 10 kräverår investera-procentger en per en
normalt avkastningen osäker placering i aktieatt tre en ex en

utdelning plus värdestegring ska högre för10än procentvara
alternativen ska framstå likvärdiga.att som

Romiördraget fördrag slutet 1957 upprättade den Europe-ett som-
iska ekonomiska gemenskapen, dvsEEG, en gemensam
marknad för tjänster, och kapital.varor, personer

Rörlig växelkurs nominell växelkurs kan förändras kontinu-som-
erligt resultat utbuds- och efterfrâgeförändringar påettsom av
valutamarknaden.

Samhällsekonomisk effektivitet innebär ekonomisatt en resurser-
arbetskraft, maskiner, byggnader, används påvägar ettosv
sådant produktionen och tjänster blirsätt såatt storav varor som
möjligt givet konsumenternas önskemål och den tillgängliga
produktionstekniken. Detta innebär fulltatt ärresurserna
utnyttjade, de används effektivt i olika verksam-att sättett
heter de fördelade mellan olika sektorerär på bästasamt att sätt.

Sedelfond valutasystem innebär centralbanken utfásterett attsom-
sig vid anfordran lösa den inhemska valutanatt mot en

Åtagandetbestämd utländsk valuta till fastställd växelkurs.en
backas valutareserv så all inhemskär stor attupp av en som
valuta kan lösas in.

Seignorage den inkomst via sin centralbank Riksban-statensom-
ken får sitt monopol sedelutgivning.genom
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redanförmarknadenstatspapperförSekundärmarknaden -
utgivna statspapper.

avvad köparenmellanskatti formskillnaden enSkattekil av- fårsäljarenvadochbetalafårarbetskrafttjänst, mmvara, en
betalt.

samhällsekonomisktresursallokeringenavSnedvridning -
andraochskattekilargrundresursanvändningfelaktig av

faktorer.

dåligalöner,lågalandinnebärdumping ettattSocial genom-
litenarbetsmiljö,dåligarbetslöshetsförsäkringen,ivillkor

dettillinvesteringarlockasökerregleringarbetsrättslig osv
konkurrenskraftlandets export-förbättraellerlandetegna

marknaden.

ellerköpspekulanterinnebärattack attSpekulativ genom-
påprisetellerdriversamfällttillgångförsäljning neruppav en

i förväntanvaluta,tillgång,finansielleller t omex envaraen
prisförändringar.framtida

tillgångspriser,driverspekulation tbubblaSpekulativ exuppsom-
prisökningen ärvaluta,elleraktierfastigheter, utan attpriser

ekonomiskafundamentalagrundläggandemotiverad av
faktorer.

till frånsigsökerkapitalkapitalflödenSpekulativa som-
stigaprisdessdärför väntasvalutavissi atttillgångar en

sjunka.

med BNP.divideradstatsskuldenSkuldkvot -

penningpolitikochfinans-innebärStabiliseringspolitik att-
sysselsättning.ochproduktionstabiliseraföranvänds att

och/ellerbetalalängreinte räntorkanStatsbankrutt staten-
skulder.sinaamorteringar

sammanslutningbaseradavtalinternationellaStatsförbund en-
långtgå-hurvarje frågaiStaternasjälvständiga avgörstater.av

deltavilldesamarbeteende
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Statspapper skuldförbindelse utgiven Riksgäldskonto-statenav-
ret.

Steriliserad intervention innebär centralbanken Riksbankenatt-
så förändringar valutareservenatt inte tillåtsagerar öka denav

inhemska penningmängden. inflödeEtt kapital från utlandetav
ökar normalt den inhemska penningmängden. Detta kan
emellertid hindras centralbanken säljeratt tillgenom statspapper

beloppett kapitalinflödet.motsvararsom

Strukturell åtgärd, reform åtgärd påverkar grundläggan-en som-
de faktorer så utbudet eller efterfråganatt på viss marknaden
ändras.

Styrd växelkurs rörlig växelkurs centralbanken påverkarsom-
sälja eller köpa utländskatt valuta i syftegenom uppnåatt ett

visst växelkursmål.

Styrränta reporänta den Riksbankenränta etablerarsom- genom
kortsiktig utlåning inlåning till från affärsbankema. Styrrän-

påverkar itan sin andra kortatur ochräntor i vissäven mån
långa räntor.

Störning förändring utbud eller efterfråganen på någon någraav-
marknader för tjänster, produktionsfaktorer, valutavaror, eller
finansiella tillgångar.

Subsidiaritetsprincipen ibland betecknad närhetsprincipen,som-
innebär beslut inom EUatt endast berör viss region ellersom en

visst land i första handett bör fattas denna och inte på högre
nivå.

Symmetrisk störning störning drabbar allaen gemensam som-
eller de flesta länder i den unionenmonetära samtidigt.

TARGET Trans-European Automated Real Time Gross Settle--
Express Transferment System, datoriseratett försystem

betalningar i den valutan, mellan bankernaeuro, gemensamma
i de länder ingår i den unionen.monetära Bankersom i utanför-
stående länder kommer förmodligen kunna anslutasatt till

på vissasystemet beslutadeännu villkor.

Terminsmarknad marknad för köp och försäljningen t- av ex
valuta, där i förväg bestämmer villkoren prisman och kvanti-
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vidgenomförasska senaretransaktion enförtet somen
tidpunkt.

resursförbrukningbetydelsenkostnad idenTransaktionskostnad -
transaktion,ekonomisk tföråtgår exmarbetstid ensomm

valuta.försäljningellerköp av

pensioner,hushållen,till tbidragoffentliga exTransferering - arbetslöshetser-ochsjukersättningbostadsbidrag,barnbidrag,
sättning.

innebär"der0gation" attMaastrichfördraget;frånUndantag -
enligtbestämmelsetillämpabehöverinteEU-land enett

iEU-samarbetet,delvissideltaellerMaastrichfördraget av
dockStorbritannien harochDanmarktid.begränsadunderregel

unionen.denutanför monetäraståpermanenträtt att

tillsyftarreformerarbetsmarknadenpå somUtbudsreformer -
arbetsmarknadenfå attarbetskraft ochutbudet attökaatt av

flexibelt.fungera mer

någranågonutbudet påförändringUtbudsstörning aven-
produktionsfaktorer.ellertjänsterförmarknader varor,

valutavaluta ersättsinnebärValutasubstitution annanatt enaven-
portföljer.placeramaseller itransaktionsändamålförantingen

Valutakurs.respektive realnominellValutakurs se-

valuta.försäljningochmarknad för köpValutamarknad av-

harfleraellertvåinnebär staterunion attmonetärValutaunion -
centralbank samtvaluta, engemensamengemensamen

valutapolitik.ochpenning-gemensam

Världshandelsorganisationen,Organization,World Trade enWTO - regelverketinternationelladetadministreraförorganisation att
förhandlingarochavtal,andraochGATTvärldshandeln, dvsför

handel.internationellom

Valutakurs.respektive realnominellVäxelkurs se-

kringsigfårväxelkursen röravilketintervall iVäxelkursband ett-
ERM.riktvärde. Sefastställt ävenett
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Överstatlighet beteckning används för beslut iatt attsom ange-
vissa frågor kan fattas för fleraett staterav gemensamt organ
enligt majoritetsprincipen, dvs och de i samarbetetvar en av
deltagande harstaterna följa majoritetensaccepterat att beslut.
Exempel på denna samarbetetyp handelspolitikenär inomav
EU. EU-statemas överlämnande beslutanderätt i vissa frågorav
till EG-domstolen utgör exempelett annat överstatlighet.
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utreda konsekvensernamed uppdragKommitté att av
till den tredjeanslutningeventuell svensk etappenen

unionen EMUekonomiska ochi den monetära

1995:128Dir.

regeringssammanträde den 19 oktober 1995vidBeslut

Sammanfattning uppdragetav

i ekonomiska och union EMUtredje EU:sDen monetäraetappen
i inledas den januarikommer enligt nuvarande planer 1 1999.EU att

skall riksdagen fatta det slutgiltigasvenskt vidkommandeFör
deltagande tredje kommerbeslutet i EMU:s Det attetapp. varaom

ekonomisk-politiska området debesluten detde viktigasteett av
förberedas väl.åren och måstenärmaste

konsekvensernakommitté uppdraget analyseraEn att av enges
tredjeeventuell svensk anslutning till den i EMU. Kom-etappen

framför allt analysera följande frågeställningar:mittén bör

union,de allmänna konsekvenserna monetärav en
deltagande i den tredjeeffekterna svenskt etappenett avav

jämfört med inte delta,EMU att
för god eko-vilka åtgärder skulle kunna vidtas uppnåatt en

nomisk utveckling Sverige väljer delta i den monetäraattom
respektive inte delta,unionen att

växelkursarrangemang lämpligt mellan devilken typ av vore
deltar i unionen och de inte deltar.länder som som



486 Kommittédirektiv SOU 1996:158

Bakgrund

EG-kommissionen presenterade 1990 One Market, Onerapporten
Money, beskrev kostnader och intäkter unionmonetärsom av en
inom EG. Rapporten presenterade valutaunion naturligt,etten som
för inte nödvändigt, ökad ekonomisksäga inte-att steg mot en
gration. Rapporten menade kombinationen fri marknad föratt
kapital och fasta växelkurser inom växelkursmekanismen,varor,
ERM penningpolitik i enskilda länder ohållbar.samt autonom är

fonnaliseradesEMU i Maastrichtfördraget fastslog vissaattsom
villkor skall uppfyllda för land skall få delta. Maastricht-att ettvara
fördraget öppnade därigenom för första gången i Europeiska
unionens historia möjlighet för fördjupat samarbete medetten
endast några länderna deltagare.av som

För närvarande pågår förberedelser inom förEU skapaatt
förutsättningar för EMU tredje och sista rad mekanismerEnetapp.:s
tillämpas för skapa ekonomisk och konvergens,att större monetären

inom för den multilaterala övervakningent.ex. ochramen genom
vissa ändringar i lagstiftningen centralbankemas verksam-rörsom
het.

Den tredje EMU kommer enligtetappen nuvarande planer iav
inledasEU den januari1 1999. I Maastrichtfördragetatt fastlades en

tidsplan för införandet ekonomisk och union i Europa.monetärav en
Tidpunkten för den tredjenär kan inledas skall enligtetappen
fördraget fastställas rådet, elleratt sammansatt stats-genom av
regeringschefer, fattar beslut med kvalificerad majoritet baseratett
bl.a. på från EG-kommissionen och detrapporter europeiska

institutet EMI. Enligtmonetära fördraget skall rådet före utgången
1996 bedöma vilka länder uppfyller de nödvändiga villkorenav som

och de majoritet. Beslutarutgör rådet majoritetattom en en
uppfyller villkoren och det ändamålsenligtär övergå till denatt att
tredje skall datum för övergången fastställas.etappen ett Om inte ett
datum för övergången till den tredje har fastställts föreetappen
utgången 1997 skall rådet, eller regerings-sammansatt stats-av av
chefer, bedömninggöra vilka länder uppfylleren ny av som
villkoren före den 1 juli 1998. Oavsett antalet länder bedömssom
uppfylla villkoren kommer enligt fördraget den tredje etappen att
inledas den l januari 1999. Rådet har under 1995 gjort klart detatt

först vid dettaär datum det tredje kan inledas.stegetsenare som
Rådets beslut övergången till tredje torde, såvitt kanetappenom nu
bedömas, komma fattas i början 1998.att av
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osäkerhet hur många och vilka länderråder genuinDet omen
för deltagandeuppfylla de nödvändiga villkorenkommer ettattsom

möjlighetertredje länder har olikai det 1999. EU:s 15 attsteget
konvergenskriteriema. Utvecklingen under 1990-talet haruppfylla

för tillförändrat förutsättningarna övergången EMU:s tredje etapp.
inte osannolikt mindre valutaunion kommer bildasDet är att atten

inledningsvis. kommer sannolikt homogenDenna utgöraatt en mer
finansiellaländer med liknande och ekonomiska förutsätt-avgrupp

ningar. många länder skulle komma delta inledningsvisHur attsom
idag oklart.är
Vid medlemskapsförhandlingama deklarerade Sverige att ett

slutligt svenskt ställningstagande avseende övergången från den
andra till den tredje kommer i ljusetEMU görasetappen attav av
den fortsatta utvecklingen och i enlighet med bestämmelserna i
fördraget. Såvitt kan bedömas kan sådant beslut kommaett attnu
behöva fattas under våren Sverige medverkar1997. i dagsläget i
EU-ländemas arbete för skapa ekonomisk och unionmonetäratt en
för ha möjligheten delta i tredjeEMU:s viatt att etapp, men
medverkar på inte binder för delta. konver-Desättett attsom oss
genskrav villkor för deltagande i den tredjeutgör ärett etappensom
naturliga för den ekonomiska politiken i alla länder inklusiveEU-
Sverige. Sunda statsfinanser, prisstabilitet, stabil växelkurs ochen
låga naturlig del god ekonomisk utvecklingräntor utgör en av en

också inbegriper uthållig tillväxt och låg arbetslöshet.som en
europeisk valutaunions för-En och nackdelar har diskuterats i

flera officiella publikationer. Förutom kommissionens nämndaovan
har Finansdepartementet i "Ekonomiskpromemorian ochrapport

union" Ds 1992:116 studerat effekterna for Sverige.monetär
promemoria behandlarDenna de viktigaste aspekterna av genom-

förandet ekonomisk och union i bådeEuropa, medmonetärav en
och Sverige medlem. kortEtt förs vidareutan som resonemang om
konsekvenserna svenskt deltagande mindrei valutaunion.ettav en

övrigt har studierI akademisk karaktär gjorts i bilagoma 2av mer
och till4 EG-konsekvensutredningen vilkaSOU 1994:6 slutför-
des årsskiftet 1993/1994.runt

Sedan dessa studier genomfördes har den ekonomiska och
politiska utvecklingen lett till delvis förhållanden föreligger.att nya
Tidpunkten för inledningen den tredje harEMUetappenav av
klarnat. Den ekonomiska utvecklingen har skapat osäkerhetsvaga
kring rad länders möjligheter klara konvergenskraven. Denatten
svenska ekonomins möjligheter klara konvergenskraven haratt
förbättrats. Inom kommerEU succesivt allt material frammer om
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detalj ochunionen skulle innebära ivad den monetära om processen
bakgrund dettill den tredje dennafram Mot äretappen.starten av

genomförs.önskvärt analys berörda frågoratt en ny av

Utredningsuppd raget

Kommittén med utgångspunkt i aktuella forskningsresultat inombör
frågeställ-nationalekonomin allmän beskrivning aktuellage en av

ningar. Utredarna bör också utifrån statsvetenskapligt perspektivett
påverkasbelysa hur Sveriges relation till skulle vi valdeEU attom

i respektive delta i djupare ekonomisk-politiskadelta inte detatt
samarbetet mellan medlemsländerna. Utredarna bör analysera följ-
ande frågeställningar.

A

allmänna konsekvensernaDe unionmonetärav en

union bedöms medföra lägre transaktionskostnader,En monetär
effektivare prisjämförelser och lägre riskpremier. En unionmonetär
innebär samtidigt inte kan använda penning- och valutapoli-att man
tiken i den ekonomiska politiken i enskilda länder. kom-Däremot

penning- och valutapolitik fortsättningsvis bedrivas förävenattmer
den unionen helhet. omdiskuterat hur effektivaDetmonetära ärsom
dessa intrument egentligen de tillämpas i enskilda länder ochär när
därmed vilka konsekvenserna dem.är attav ge upp

Kommittén bör belysa de allmänna konsekvenserna av en
union och speciellt vilken betydelse det har hur denmonetär stor
unionen blir, dvs. omfattaden skulle mindre ellermonetära ettom

antal länder. Utredarna bör också belysa vilken roll kanEMUstörre
tänkas förspela det europeiska samarbetet i stort.

Efekterna svenskt deltagande den tredje EMUiett etappenav av
jämfört med deltainteatt

Konsekvenserna delta i ekonomisk och unionmonetärattav en
kommer sannolikt påverkas hur många och vilka länderatt av som
deltar i valutaunionen. Också konsekvenserna inte delta kanattav
bero vilka deltar i valutaunionen. Kommittén bör studera desom
generella for- och nackdelarna för svensk del med deltagande iett

mindre, respektive union.störreen
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konsekvensernastuderakommitténbörmotsvarande avsättPå
Utgångspunkten är attunionen.deni monetäradeltainteatt

förutsättningarnaändraunion kommer attbildandet monetärenav
idag.gällervadmedjämförtpolitikenekonomiskaför den som

ländervilkaochmångahurberoendetroligtvis somEffekterna är
situationSverigesblirutanförmedlemsländerfleradeltar. Stannar

stårländerfåtalSverige ettpåverkad är ett sommindre än avom
ståskulleSverigevarförocksåeffekternaSannolikt berorutanför.

förväntaskankonsekvensernahurstuderabörKommitténutanför.
sigkvalificerarinteSverigehuruvidaberoendesigskilja om

delta.inteväljersjälvmantvieller attmedlemskapför om

ekonomiskgoduppnåförvidtaskunnaskulleåtgärder attVilka en
den unionendeltaväljer i monetäraSverigeutveckling attom

deltarespektive inteatt

ochpenning-försvinnerunionendeltagande i den monetäraVid ett
ekonomiskalandetsenskildadetiinstrumentvalutapolitiken som

anpassningsmeka-andrakravhögreställakanpolitik. Det än
rörlighet.arbetskrañenslöneflexibilitetochpris- samtsåsomnismer

tillflera källormedföraandra sidanhävdas å atti sigValutaunionen
förminskasannolikhetenExempelvisavskaffas.störningar anses

valutakurs-spekulationerföljdtillräntehöjningarkraftiga omav
förändringar.

tänkasdetkanvalutauniondelta iinteväljerSverigeOm att en
marknadsaktörer.bedömsriskerna störrefinansiellade avatt som

växelkursenkvarvill habaravi intetolkaskanDet ensomomsom
bedrivaavsiktförockså haranpassningsmekanism, att enutan

den i EMUmedintepolitik överensekonomisk stämmersom
politikekonomisksådanbedömermarknadenOmangivna. meren

detlägesådantI ärspekulationer.drabbasvi ettriskfylld kan av
förväntningarkompenseraförvidtasmåsteåtgärder attmöjligt att

slag.dettaav
uppnåförSverige kanvad göra attKommittén bör överväga en

dendelta iskulle monetäravimöjligtutvecklingbraså omsom
ekonominsstärkeråtgärdergällaexempelviskanunionen. Det som

vad SverigeocksåbörKommittén övervägaanpassningsförmåga.
väljervimöjligtutvecklingså brauppnåförkan omgöra att somen
gällaexempelviskanunionen. Detdendelta i monetärainteatt

prisstabilitet.ochför valuta-förtroendetstärkeråtgärder som
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Vilken växelkursarrangemangtyp lämpligt mellan de länderav vore
deltar i unionen och de deltarintesom som

På det här stadiet det högstär oklart vilka länder kommer attsom
delta respektive inte delta i den tredje Det rimligtetappen. attsynes

del länder inteanta kommeratt klara konvergenskraven.en att
Vidare kan länder Danmark och Storbritannien kommasom att

utanför destanna klararäven konvergenskraven. Detta pekar påom
behovet växelkursarrangemangatt ett mellan de länder omfattassom

den valutan och de behållerav singemensamma nationellasom
valuta. Kommittén bör analysera hur dylika växelkursarrangemang
skulle kunna utformas.

Kommitténs arbete skall inriktas på bred ochatt allsidigge en
belysning de redovisade frågeställningarna.av Internationella
studier och erfarenheter skall tillvaratas.

Kommittén skall vidare beakta regeringens direktiv redovisaattom
regionalpolitiska konsekvenser dir. 1993:50.

Kommittén bör redovisa resultatet sitt arbete i sin helhet foreav
utgången oktober 1996.av

Finansdepartementet
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