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Till Statsrådet och chefen för

Finansdepartementet

Genom beslut den 22 augusti bemyndigade1996 regeringen chefen
Åsbrink,för Finansdepartementet, statsrådet Erik tillsättaatt en

utredning med uppdrag utreda för valutapolitiska frågor.att ansvaret
ÅsbrinkMed stöd bemyndigandet förordnade statsrådet fr.0.m.av

den 2 september 1996 f.d. ställföreträdande generalsekreteraren i
PierreOECD Vinde särskild utredare.som

Som sakkunnig i utredningen förordnades fr.0.m. den 2 september
1996 rådgivaren i Riksbanken Staffan Viotti. Från dagsamma
förordnades hovrättsassessornäven Inger Kalmerbom och departe-
mentssekreteraren Fredrik Nordström biträdaatt expertersom
utredningen. Fredrik Nordström entledigades den 19expertsom
september. Samma dag förordnades departementsrådet Daniel Barr

expert.som
Att sekreterare biträda kommittén förordnades rådmannensom

Ann-Christine Lindeblad fr.0.m. den 9 september 1996, departe-
mentssekreteraren Fredrik Nordström fr.0.m. den 20 september 1996

ekonomenoch i Riksbanken Mikael Apel fr.0.m. den oktober7 1996.
Utredningen får härmed överlämna sitt betänkande.
Utredningsuppdraget därmed slutfört.är

Stockholm den 29 januari 1997.

Pierre Vinde

/ Mikael Apel

Ann-Christine Lindeblad

Fredrik Nordström
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Sammanfattning

Utredarens uppdrag har varit bl.a. bakgrund fördragetatt, mot av om
europeiska unionen EU-fördraget och förhållandena i övriga EU-
länder, föreslå de förändringar i svensk lagstiftning ärsom
nödvändiga för föra för övergripande valutapolitiskaatt över ansvaret
beslut från Riksbanken till regeringen lämna förslag forsamt att att
minska risken for målkonflikt mellan penning- och valutapolitiken.en

Utredaren har hañ utgångspunkt bl.a. Riksbanken kommerattsom
erhålla det i EU-fördraget angivna oberoendetatt och den kommeratt
ha prisstabilitet huvudmål föratt sin verksamhet. Som följdsom en
fördraget kan det för närvarande föreskrivna obligatoriskaav

samrådet mellan regering och Riksbank i penningpolitiska frågor av
vikt inte bestå.större

Utredaren det i EU-fordraget fastställdanoterar prisstabilitets-att
målet för penningpolitiken också blir restriktion för övrig eko-en
nomisk politik, inklusive valutapolitiken.

Utredaren konstaterar vidare de viktigare valutapolitiskaatt
besluten under de 25 åren i sak fattats eller godkäntssenaste av
regeringen de formellaäven besluten tagits riksbanks-om av
fullmäktige. kanDet också konstateras det föratt yttersta ansvaret
valutapolitiken i övriga EU-länder normalt ligger på regeringarna och
i den europeiska valutaunionen på ministerrådet.

dennaMot bakgrund föreslår utredaren i huvudsak

för valutapolitiken också formelltansvaretatt överförs från Riks--
banken till regeringen, dock beslut Sveriges anslutningatt tillom
valutaunionen enligt regeringsformen skall fattas riksdagen;av

till de övergripande frågor bör beslutasatt regeringen hörsom av-
val växelkursregim val centralkurs och bandbreddsamt vidav av
regimer med fast växelkurs;

regeringens beslut i valutapolitiska frågoratt skall på initiativtas-
eller efter samråd med Riksbanken, varvid regeringen inte fårav

åsidosätta det för penningpolitiken fastställda målet, vilket
förutsätts bli prisstabilitet;
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föreslagnaregeringenanmäla tillskallRiksbanken omatt-
måletvalutapolitikenfördaeller den sättervalutapolitiska beslut

skall kunnaanmälningarfara. Sådanapenningpolitiken iför
sekretesslagen;hinderRiksbankenoffentliggöras utan avav

genomförandet denåtgärdervalutapolitiskaövriga samt avatt-
Riksbanken;påskall ankommaalltjämtvalutapolitikenfastställda

valutapolitikenförriktlinjerutfärda allmännafårregeringenatt-
växelkurs;flytandevid

växelkurs-överordnatskallnormaltprisstabilitetsmåletatt vara-
målet samt

då detsituationeruppstå ikanmålkonfliktden extremaatt som-
får lösasföreträdeskall haprisstabilitetsmåletrimligtinte attär

lagriksdagenföreslåmöjlighetregeringens attatt genomgenom
överordnatskalltillfälligtväxelkursmåletföreskriva att vara

prisstabilitetsmålet.

mellan regeringdialogkonstantviktenunderstrykerUtredaren enav
denbibehållautveckla ochi syfteRiksbankoch att omsamsynen

initiativrättbestämmelsernaföreslagnapolitiken.ekonomiska De om
beslutregeringensföreRiksbankensamråd medRiksbanken,för om

offentliggöraRiksbankenförochvalutapolitiska frågor atti rättenom
valutapolitikenfördaellerföreslagnadendensin åsikt attanserom

konflikterförriskenprisstabilitetsmålet bör minimerafaraisätter
valutapolitiken.ochpenning-mellan

deltagande isvensktvidvidareUtredaren ettattnoterar
valutapolitikenbeslutabehörighetenkommer attvalutaunionen att om

företrädsnormaltdär SverigeEkofm-rådettillövergå av
finansministern.

kansituationdenunderstryker utredarenSlutligen att nusom
Sverige deltar iintelängejanuari såden 1999,efter 1förutses
förstärkningkraftiginnebärsammanlagtvalutaunionen, aven

valutapolitisktpenningpolitiskt och ibåde iställningRiksbankens
förhållanden.med tidigarejämförthänseende
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Summary

The mandate of the Commission has been the changesto propose
needed Swedish legislation order transfer the responsibilityto
for major exchange policy decisions from the Central Bank therate
Riksbank the Government. This mandate has been given theto to
Commission in view of the Swedish commitments under the Treaty

Union and relevant legislationEuropean and provisions in otheron
Member TheEU States. Commission has also been asked submitto

proposals which could reduce the risk of conflicts between monetary
and exchange policies.rate

starting point for theA Commission has been, alia, that theinter
Riksbank will become independent accordance with the EU treaty
and that will have price stability its primary objective. Further-as

of the provisions of the theTreaty, presentmore, as a consequence
provision for mandatory Consultation with the Government by the
Riksbank major issues of policy be maintained.monetary cannoton

The Commission that the price stability objective fornotes
policy stipulated the willEU Treaty also becomemonetary a

restriction other of economic policy, including exchangeaspectson
policy.rate

The Commission further that during the the25notes past years
important exchange policy decisions have essentially beenratemore

taken approved by the Government, the formal decisionsor even
have been taken by the Board of Governors of the Riksbank. In
addition, the ultimate responsibility for exchange policy in otherrate

MemberEU States normally with the Government and, therests
European Monetary Union, with the Ministerial Council.

Based the above, the Commision°s proposals include:on

that responsibility for exchange policy be transferred form-rate-
ally from the Riksbank the althoughGovernment, the decisionto
about Swedens participation the union accordancecurrency
with the Constitution be decided by the Swedish parliament;to
that major decisions which should be taken by the Government-
include the choice of exchange regime and, within ñxedrate
exchange regimes, decisions concerning centralrate andrates

ifluctuation bands;
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decisions thethat by Government exchange policy shall berateon-
initiative of aftertaken the Consultation with the Riksbank,oron

and that the its decisions disregardGovernment thenotmay
ofobjective policy, which expected be pricemonetary to

stability;
that the Riksbank shall the whereGovernment proposedreport to-

policy decisionsexchange will conflict implementedrate or
exchange policy conflicts with the objective ofrate monetary
policy. The Riksbank publish such without hindrancereportsmay

Officialof the Secrets Act;
policythat other exchange and the implementationrate measures-

of stipulated exchange policy shall continue be entrustedrate to to
the Riksbank;

formulatethat the Government general orientations formay-
exchange policy under floating exchange regime;rate ratea
that the price stability objective shall normally take precedence-

objective;the exchange rateover
that situations, where deemed unreasonable thatextreme-

shouldprice stability have precedence, the conflict between price
stability and exchange policy will have be byresolvedrate to

legislationspecial enacted by Parliament proposaltemporary on
of the Government.

The Commission the importance of continual dialoguestresses a
thebetween Government and the Riksbank with the aim of develop-

ing and maintaining shared view economic policy. The proposeda on
provisions forconcerning the right the Riksbank initiate exchangeto

policy decisions, about consultations with the Riksbank priorrate to
decisions exchangeGovernment policy questions and aboutrateon

forthe right the Riksbank publish its opinion where considersto
that the proposed implemented exchange policy conflictrateor
with the price stability objective, should minimise the risk for

betweenconflicts and exchange policy.monetary rate
The Commission further that, Sweden participates in thenotes

union, the authority determine exchange policy willto ratecurrency
be transferred the Ecoñn Council, where Sweden normallyto
represented by the Minister of Finance.

Finally the Commission emphasises that the situation which can
be foreseen after 1 January 1999, long Sweden does notnow so as

participate the union, will significant strengthe-currency mean a
ning of the position of the Riksbank of both andrespect monetary
exchange policy compared with the previously prevailingrate
conditions.
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Författningsförslag

Förslag till1

ändring iLag regeringsformenom

regeringsformenHärigenom föreskrivs i fråga om
dels det skall införas paragraf, 9 kap. följande11att en ny av

lydelse,
dels kap.9 § skall ha följande12 lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9kap.
1J§

Regeringen har föransvaret va-
lutapolitiken. Närmare bestäm-
melser meddelas lag.i

l2§

Riksbanken rikets centralbank Riksbankenär rikets centralbankär
med för valuta- och kre- med för penningpolitiken.ansvar ansvar
ditpolitik. Den skall också främja skallDen också främja säkertett

säkert och effektivt och effektivtett betalningsväsende.
betalningsväsende.

Riksbanken myndighet under riksdagen.är
Riksbanken förvaltas åtta fullmäktige. Sju fullmäktige väljesav av

riksdagen. Dessa väljer för tid fem år fullmäktig,en av en som
samtidigt skall chef för Riksbanken. fullmäktigeDe valtsvara som av

Regeringsformen omtryckt 1994:1483
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

fårordförande.inom sig Denneväljerriksdagen utöva annat
BestämmelserRiksbankens ledning.inominneha tjänstuppdrag eller

ledning i övrigtRiksbankensfullmäktige,valriksdagens omavom
riksdagsordningen ochmeddelas iverksamhetdesssamt annanom

lag.
därmed skildansvarsfrihetriksdagenFullmäktig ärvägrarsom

riksdagen får skiljavaltsfullmäktigeuppdrag.från sitt De avsom
fullmäk-ordförande och denuppdragetordföranden från ärsomsom

från hans uppdrag.Riksbankenchef förtig och

januari 1999träder i kraft den 1lagDenna
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Förslag till2

för valutapolitikenLag om ansvar

Härigenom föreskrivs följande.

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

1§

har enligt kap.Regeringen 9
§ regeringsformen11 ansvaret

för valutapolitiken.
skallRegeringen på initiativ

eller efter samråd med Riks-av
banken bestämma det system som
skall gälla för fastställa kro-att

förhållandevärde tilli ut-nans
ländska valutor växelkurssys-

bestämma tillämp-tem samt om
detta Rege-ningen system.av

får därvid åsidosättaringen inte
det för penningpolitiken fastställ-
da målet.

2§

Riksbanken har föransvaret att
löpande genomföra den av rege-

beslutade valutapolitikenringen
och har därvid vidta åt-rätt att
gärder enligt vad föreskrivssom

lagen 1988: 1385 Sverigesi om
riksbank.

lag träder i kraft denDenna januari1 1999



18 örfattningsförslagF SOU 1997:10

3 Förslag till

Lag ändring i lagen 1988:1385om om

Sveriges riksbank

Härigenom föreskrivs 10 och 41 lagenatt 1988:1385 om
Sveriges riksbank skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4§

Riksbanken har enligt kap.9 §12 Riksbanken har enligt 9 kap. §12
regeringsformen för regeringsformen föransvar ansvaret
valuta- och kreditpolitik. Den penningpolitiken. Den skall ock-
skall också främja säkert och så främjaett säkert och effektivtett
effektivt betalningsväsende. betalningsväsende.

10§

Riksbanken skall bestämma det Inom för de regeringenramen av
skall gälla försystem med stöd lagenatt försom av om ansvar

fastställa kronans värde förhål-i val utapolitiken 1900: 000 fatta-
lande till utländska valutor de besluten har Riksbankensamt de
bestämma tillämpningen valutapolitiska uppgifter ochom av rätt
detta system. vidta de åtgärderatt isom anges

denna lag.
Riksbanken skall anmäla till

regeringen växelkurspolitikenom
fara det förisätter penningpoli-

tiken fastställda målet. Riksban-
ken får besluta offentliggöraatt
sådana anmälningar.

41

fullmäktigeAv avgörs Av fullmäktige avgörs
frågor föreskrifter frågor föreskrifterom som om som

riktar sig till enskilda, riktar sig till enskilda,

1 Senastelydelse 1995:969
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

fastställandefråganfastställandefrågan avomavom
andra viktiarbetsordningviktiga-andraarbetsordning samtsamt

RiksbankensfrågorRiksbankensfrågor orga-omorga- reomre
arbetsformer,ochnisationarbetsformer,ochnisation

för be-frågor systemet attom
förhål-värdekronans istämma

valutor,till andralande
för förvalt-riktlinjer3.frågorför förvalt-riktlinjerfrågor omom

de tillgångarningende tillgångarningen som an-avsom an-av
gesi 11i 11ges

internatio-viktigare4.frågorinternatio-viktigarefrågor omom
kreditavtal,nellakreditavtal,nella

ochdiskontofrågorochdiskontofrågor omomomom
och inlåningräntevillkor vidinlåningochvidräntevillkor ut-ut-
stycketförstaenligt 18 §stycketförsta samt§enligt 18 samt

§utlåning enligt 18villkor vid§utlåning enligt 18vidvillkor
stycket,andrastycket,andra

viktigare rekom-frågorviktigare rekom-frågor omom
till ellermendationertill eller överens-mendationer överens-

kreditinstitut,medkommelserkreditinstitut,medkommelser
kassakrav ochfrågorkassakrav och sär-frågor sär- omom

kassakrav inteavgiftinte skildkassakravavgift närskild när
uppfylls,uppfylls,

räntevillkor påfrågorräntevillkor påfrågor sta-sta- omom
konto,konto, tenstens

förvärv aktierfrågorförvärv aktierfrågor10. avomavom
andelar enligtoch 24enligt 24andelareller

frågor ackord,ackord, viktigare10.frågorviktigare11 omom. ellernedsättningeller avskrivning,nedsättningavskrivning,
fordran,eftergifteftergift fordran, avav

upprättandeupprättande frågor11.frågor12. avomavom
beslutpersonalforteckning,beslutpersonalforteckning, omom

tillsätt-i §tillsätt- 37i 37 § samtsamt avses omsomomavsessom
riksbanks-riksbanks- ande tjänstertjänsterande somavsomav

avdelningschef ellerdirektör,avdelningschef ellerdirektör,
regionchef,regionchef,

skiljande frånfrån frågorskiljande 12.frågor13. an-an- omom
provanställ-provanställ- anställninganställning änän nannan

frånfrån ning eller skiljandeskiljandeellerning om upp-om upp-
disciplinansvar,disciplinansvar, drag ellerellerdrag omom

åtalsanmälan, avstängning elleravstängning elleråtalsanmälan,
läkarundersökning,läkarundersökning,
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

frågor vilken14. vilkenpersonal frågor13. personalom om
och vilka uppdragstagare och vilka uppdragstagaresom som
skall åläggas anmälningsskyldig- skall åläggas anmälningsskyldig-
het enligt 38 § andra stycket, het enligt § andra stycket,38

övriga frågor enligt15. den- övriga frågor enligt14. den-som som
eller lag skall eller lag skallavgöras avgörasna annan na annan
fullmäktige, fullmäktige,samt samtav av
frågor fullmäktige16. finner frågor fullmäktige15. finnersom som

vikt eller riks- vikt eller riks-större störrevara av som vara av som
bankschefen hänskjuter till full- bankschefen hänskjuter till full-
mäktige. mäktige.

Ärenden inte skall fullmäktige riks-avgöras avgörssom av av
bankschefen. denI mån sådana ärenden inte det slag deär attav
behöver riksbankschefen, får de tjänste-prövas avgörasav av annan

enligt vad i arbetsordningen eller i särskilda beslut.man som anges

lag träder i kraftDenna den januari1 1999
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Förslag till4

1980:100ändring i sekretesslagenLag om

sekretesslagenföreskrivs kap. 1980:100Härigenom 1 3 §att
följande lydelse.skall ha

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

3kap.
1§

Riksgäldskontoretgäller hos regeringen, Riksbanken ochSekretess
finanspolitik, penningpolitikuppgift angår rikets centralaför som

beslutade ellervalutapolitik, det syftet medeller kan antas attom
föruppgiften röjs. uppgift,förutsedda åtgärder motverkas Harom

lämnats tillsekretess gäller enligt vad harvilken sagts, annannu
myndighet, gäller sekretessen också hos myndigheten.den

vad förstaTrots isägssom
Riksbanken offentlig-stycket får

enligt vaduppgiftergöra som
föreskrivs § andra stycket10i
lagen 1988:1385 Sverigesom
riksbank.

fråga uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tioI om
år.

lag träder i kraft den 1 januari 1999Denna

Lagen omtryckt 1992:1474
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Utredningsuppdraget1

till uppdragetBakgrund1.1

ihar förändratsvalutapolitikenpenning- ochförFörutsättningarna
tidigareåren. Denunder de 10-15avseendenflera senaste

valutamarknademaochbedrevs kredit-regleringspolitik påsom
handhar efterRegleringarnaeffektivitet.successivt sinförlorade

ochpåverkarvia marknadernastyrmedelmed räntorersatts som
internationellavspeglar i hög gradutvecklingvalutakurser. Denna en

oregleradesåledes idag påvalutapolitiken bedrivsochtrend. Penning-
förföremålekonomiska politikendär denfinansiella marknader är en

internationelldet skettParallellt harkontinuerlig utvärdering. en
penning-långsiktigt perspektiv ii riktningutveckling mot ett mer

centralbankemashar varit ökadel i dennapolitiken. En attprocess
oberoende.

januari innebarträdde i kraft i 1989,riksbankslagen,Den somnya
kredit-riksdagen föransvarigt underRiksbankens rollatt organsom

lagen harrenodlades. Genompreciserades ochvalutapolitikoch
innebärExempelvissjälvständig ställning.Riksbanken getts en mer

ordförande inte längreriksbanksñxllmäktigesden utsesatt av reger-
mandatperiod inte längreriksbankschefensochingen att samman-

riksbankslagen,Enligt förarbetena tillriksdagens.faller med prop.
självklarhet riksbanks-dock1986/87:l43 40, attenanges soms.

policyfrågor skallställningstagande ifullmäktiges överensstämma
till denförarbetenaekonomiska politiken i övrigt.med den I nu-

fåruttalas det354regeringsformen prop. 1973:90varande atts.
kredit- och penningpolitikliksom hittills, denförutsättas att, som

regeringensamordnas inom för denRiksbanken bedriver ramen av
intepolitiken. denna bakgrund ansågs detförda ekonomiska Mot

riksbankslagen dåändamålsenligt slå fast Verksamhetsmål iatt ett
ekonomiska politiken förutsågs kunna ändrasmålen för den över

det den nuvarande lag-Enligt 1986/872143 finns itiden. prop.
varigenom regeringen och riksdagensstiftningen flera olika sätt

majoritet kan påverka Riksbankens verksamhet. finns delsDet ett
Riksbanken inför viktigare penningpolitiskalagstadgat krav på att
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beslut skall samråda med regeringen statsråd, dels möj-utsettav en
lighet för riksdagen lämna preciserade anvisningar iatt t.ex.
penningpolitiska frågor. Dessutom fullmäktiges parlamentariskager
sammansättning riksdagsmajoriteten majoritet i riksbanksfull-en
mäktige.

De decenniemas ekonomiska forskning har i kombinationsenaste
med praktiska erfarenheter lett fram till slutsatsen oberoendeatt en
centralbank med klart angivet mål kan bidra till trovärdighetenett att
för möjligheten uppfylla detta mål ökar. likartatEttatt synsätt var
också utgångspunkt i direktiven till Riksbanksutredningen. dessaIen

regeringen:angav

finnsDet starka skäl talar för penning- ochattsom
valutapolitiken inte bör användas för kortsiktig stabiliserings-
politik. Penning- och valutapolitiken bör istället inriktas på
långsiktiga mål såsom begränsning inflationstalden och/ellerav

fast växelkurs.en

tankarDessa har utgjort grund för den institutionellaäven utfonn-
ningen den Ekonomiska och unionen, EMU, ochmonetäraav av
stadgan för det europeiska centralbankssystemet, ECBS. Den
europeiska centralbanken, ECB, kommer få hög gradatt en av
oberoende och klart angivet prisstabilitetsmål.ett För möjliggöraatt

penningpolitik fastställer EU-fördraget medlems-en attgemensam
ländernas centralbankslagstiftning skall harmoniseras och dege
nationella centralbankerna och oberoende,större framförett ansvar
allt vid utformningen penningpolitiken. Sveriges EU-inträde harav
därför förändrat förutsättningarna för penning- och valutapolitiken
och möjligheterna samordna dessa politikområdenatt med den övriga
ekonomiska politiken. I och med Riksbanken kommer delta iatt att
ECBS Sverige deltar i valutaunionen elleroavsett inte finns detom
anledning Riksbankensatt över ansvarsområde och formerna förse
samordning.

Ministerrådet kommer ha för euro-områdets valutapoli-att ansvar
tiska beslut icke EU-länder initiativrättengentemot förbe-ärmen
hållen ochECB kommissionen. Beslut rörande växelkursrelationer
mellan och EU-valutor står utanför valutaunionen kommereuron som
dock fattas i ordningatt innefattar central-ävenen annan som
bankerna. Enligt EU-fördraget skall medlemsländerna behandla
valutapolitiken fråga intresse. För närvarandegemensamtsom en av
sker valutasamarbetet inom för det Europeiska monetäraramen

EMS.systemet,
I övriga EU-länder det regeringamaär i huvudsak har detsom

för valutapolitiskayttersta frågor.ansvaret Genom dessa frågoratt
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representerade kan detbehandlas i där regeringarnaEU-organ är vara
ansvarsfördelningen på detändamålsenligt den svenskaöveratt se

valutapolitiska området.

Utredningsdirektiven1.2

skall utredningendirektiven, återfinns i bilagaEnligt som

lagändringar krävsgrundlagsändringar och övrigaföreslå de som-
valutapolitiskaövergripanderegeringen förför ansvaretatt ge

beslut,
valutapolitiska frågor inationella förkartlägga hur det ansvaret-

centralbank i andra EU-fördelat mellan regering ochdetalj är
centralbankrelationerna mellan regering ochländer och hur är

frågorutformade i dessa länder i valutapolitiska samt
Riksbanken börmellan regeringen ochföreslå hur relationerna-
förslag i syftedet gäller valutapolitiken och lämnautformas attnär

och valutapoli-för målkonflikt mellan penning-minska risken en
tiken.

det inte utredningensDirektiven tydliga i det avseendetär äratt
överförauppgift klargöra huruvida det lämpligtprimära äratt att

för övergripande valutapolitiska beslut från Riksbanken tillansvaret
regeringen. Frågeställningen dock svår undvika då utredningenär att
samtidigt har fastställa gränsdragningen mellan dessa övergripandeatt
beslut övriga valutapolitiska beslut.och

fleraframgår direktiven frågan skall belysasDet attav ur
pespektiv. direktiven valutapolitikens vikt bland övrigaI nämns

därför belysa samspeletekonomiska politikområden. viktigtDet är att
och möjligheternamellan valutapolitik och övrig ekonomisk politik

samordna dessa politikområden. valet ansvarsfördelningIatt av
mellan regeringen och Riksbanken måste de fördelar hög gradsom en

samordning medför och de fördelar kan uppnås attav som genom
varandra.delegera begränsat till Riksbanken vägasett motansvar

Utformningen beslutsprocessen påverkar möjligheter undvikaattav
målkonflikter.

dimension direktiven belyser den juridis-En ärannan som
ka/statsvetenskapliga. Avtal växelkurssystem kan mellan-utgöraom
statliga överenskommelser. har betydelse för rollfördelningenDetta
mellan regering, riksdag och Riksbanken. Regeringsformen reglerar
denna rollfördelning. Frågor växelkurssamarbeterörsom som
grundar sig på överenskommelser med eller mellanfolkligstatannan
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organisation kan falla under olika paragrafer. kap.I 9 12 § regerings-
formen det Riksbanken för valuta- ochatt äranges som ansvarar
kreditpolitik. Samtidigt 10 kap. § regeringsforrnen1 detatt äranger
regeringen behörig ingå överenskommelse medär att statsom annan
eller mellanfolklig organisation.

En tredje aspekt direktiven belyser Sveriges medlem-är attsom
skap i EU påverkar ansvarsfördelningen för penning- och valutapoli-
tiken. tidigareSom kommer del de valutapolitiskanämnts storen av
besluten fattas i där Sverige företräds finansministern.att organ av
Ansvarsfördelningen och de inhemska beslutsprocesserna bör vara
ändamålsenligt utformade för inte Sveriges förhandlingspositionatt
inom EU-samarbetet skall försvåras.

Utredningens1.3 arbete

Utredningen inledde sitt arbete i september Under1996. förstaett
skede inhämtades uppgifter det nationella för valutapoli-ansvaretom
tiska frågor i övriga EU-länder. uppgifterDessa har inhämtats genom

utredningen besökt centralbanker och finansdepartement i Finland,att
Danmark, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Belgien och Nederlän-
derna. Information övriga EU-länders lagstiftning och hurom om
denna tillämpas inhämtades via de svenska ambassadema.

Utredningen har också besökt kommissionen och ministerrådets
sekretariat i Bryssel och Europeiska Institutet,Monetära iEMI,
Frankfurt för inhämta synpunkter på och tolkningaratt EU-av
fördraget och stadgan för ECBS. Vidare har utredningen hañ
överläggningar med i Bank for International Settlements,experter
BIS, i Basel och i OECD.

På tidigt stadium gjordes genomgångett ansvarsfördelning-en av
i den svenska lagstiftningen och den historiska bakgrunden tillen

denna. dettaI sammanhang inhämtades material huräven om
beslutsprocesserna i praktiken vid tidigare viktiga valutapoli-sett ut
tiska beslut intervjuer med nyckelpersoner varit eller ärgenom som
verksamma inom Riksbanken, regeringen och regeringskansliet.
Utredningen har också tagit del fullmäktiges protokoll ochav
regeringens pressmeddelanden.

Utredningen har inhämtat erfarenheter och synpunkter från
företrädare för Riksbanken, däribland riksbankschefen och riksbanks-
fullmäktiges ordförande, tidigare riksbankschefer och finansministrar,

företrädare för riksdagspartierna.samt Därutöver har rad intervjueren
i Sverige och utomlands genomförts med med bred kunskap,personer
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både praktisk och teoretisk, inom såväl penning- och valutapolitik
övrig ekonomisk politik.som

detUtvecklingen på penning- och valutapolitiska området inom
och konsekvenserna härav har redovisats i rad offentligaEU en

därfördokument. Utredningen har inte funnit anledning närmareatt
diskutera alla aspekter inom detta område, valt koncentrerautan att
framställningen till de delar utvecklingen inom EU ärsomav av
relevans för ansvarsfördelningen rörande valutapolitiken.

Sveriges deltagande i innebär Riksbanken kommerEU att att
del då detta innebär detECBS Detutgöra upprättas. atten av

verksamhetsmålet för Riksbanken bör detsammaövergripande vara
för dvs. prisstabilitet, detta inte traktats-ECBS, även är ettsom om

innan valutaunionen.mässigt krav Sverige deltar i
Utredningen har utgångspunkt för sitt arbete antagit attsom

Sverige bundet EU-fördraget och bl.a. de krav det ställer påär av som
Riksbankens oberoende. frågor ligger visserligen utanförDessa

uppdrag de mindre förutredningens har inte desto betydelsemen
frågan hur för valutapolitiken bör fördelas. dettaIansvaretom

därförbetänkande har utredningen förutsatt de övriga lagändringaratt
rörande Riksbanken följer deltagande iSveriges EUsom av genom-
förs i samband med förändring för valutapolitiskaansvareten av
frågor.

Utredningen har haft fem sammanträden.

Betänkandets disposition1.4

kapitel förhållanden,Svenska beskrivs den nuvarande ansvarsför-I
delningen rörande valutapolitiska beslut. redovisas aktuellaHär även
utredningar och förarbeten. Vidare redovisas riksdagens och rege-
ringens uttalanden i frågan under de Slutligenåren.senaste presen-

de viktigare valutapolitiska besluten efter beskriv-1970 ochteras en
ning hur den faktiska beslutsprocessen gått till.av

kapitel MålkonflikterI och trovärdighetsproblem, redovisas
samspelet mellan penning- och valutapolitik och svårigheterna att

dessa. Problemställningama kring målkonflikter belyses ochseparera
trovärdighetsproblematiken beskrivs.

kapitelI Utländska förhållanden, redovisar utredningen hur
ansvarsfördelningen mellan regering och centralbank utformad iär
övriga EU-länder. Avslutningsvis sammanfattas de olika utform-
ningar beslutsordningen länderna valt.av som

kapitelI Europeiska valutapolitiska samarbete,unionens
beskrivs det nuvarande samarbetet inom EMS. EMS kommer att
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valutaunionen för de länder bedöms klara deersättas av som
villkoren förnödvändiga ingå i denna. Bakgrunden till ochatt

innebörden beskrivs i avsnitt länderEMU 5.2. inte deltarDeav som
i valutaunionen kommer kunna knyta sina valutor till iatt etteuron

kallas ERM 2 och kommer det nuvarandeersättasystem attsom som
övergripande karaktärsdragen för iERM. De ERM 2 presenteras

avsnitt Slutligen analyseras EU-fördraget och dess olika5.3. tolk-
ningar bakgrund de konsekvenser dessa kan ha för fördel-mot av
ningen för valutapolitiken i Sverige.ansvaretav

Övervägandenkapitel och förslag, redovisar utredaren sinaI
slutsatser och förslag. Avsikten kapitlet skall kunna läsasär att
fristående varför del materialet de tidigare kapitlen återfinnsiaven

här. beskrivs hur den reella beslutsprocessen gestaltat sigFörstäven
decennierna.de Sedan redovisas de restriktionersenaste som

finnerutredaren avgörande för förslaget. Därefter följer utredarens
slutsatser och förslag. Kapitlet avslutas med genomgången av
lämplig utformning lagregleringen.av

Kapitel innehåller örfattningsförslag med kommentarer.7 F
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Svenska förhållanden2

Nuvarande ordning2.1

Inledning2.1.1

världens äldstaRiksbank grundades år ochSveriges 1668 är
Palmstruchska bankencentralbank. har sitt i den s.k.Den ursprung

dengrundades Alltsedan Riksbankens tillkomst harår 1657.som
självständighet och oberoendevarit underställd riksdagen. Bankens

ställning regeringsmakten har i många sammanhanggentemot
framhållits och bankens konstitutionella ställning vid fleraäven om
tillfällen varit föremål för diskussion och överväganden har det vid i

varje tillfälle uttalats och bedömts det krävs starka skälsettstort att
för förändra förhållande bestått i år.300överatt ett som

nuvarande riksbankslagen riksbankslagDen 1988 års-
tillkom efter1988:1385, förslag Statsskuldspolitiskasom av

kommittén SOU Riksbanken och Riksgäldskontoret1986:22 -
innebär Riksbankens oberoende och ställning har stärkts ytterligareatt

bl.a.något, regeringen fråntagits ordföranderättenatt att utsegenom
riksbanksfullmäktige.i riksbanksfullmäktigeDet är utsernumera som

riksbankschefen och dennes förlängtsmandatperiod har från tilltre
fem vidare riksdagen beslutar ansvarsfrihet förår. Det är som om
fullmäktige, inklusive riksbankschefen, i fråga förvaltningenom av
Riksbanken. Endast riksdagen ansvarsfrihet kanvägrarom en
fullmäktig skiljas från sitt uppdrag. Riksbankschefen kan därutöver

helst skiljas från sitt uppdrag beslut de ledamöternär som genom av
i fullmäktige valts riksdagen. Riksbanksutredningen har i sittsom av
betänkande, SOU Riksbanken1993:20 och prisstabiliteten, föreslagit
förändringar i bl.a. berörda avseenden, syñande till ytterligareattnu
stärka Riksbankens ställning och öka dess oberoende.

För redogörelse för Riksbankens historik och för dessnärmareen
nuvarande ställning, organisation och funktioner kan hänvisas bl.a.
till Statsskuldspolitiska kommitténs och Riksbanksutredningens ovan
nämnda betänkanden. Vidare kan hänvisas till Tillsynsutredningens



Svenska förhållanden30 SOU 1997:10

betänkande SOU 1991:2 Finansiell tillsyn. Nedan kommer endast
kortfattat beröras de bestämmelser centrala det gälleratt är närsom
valutakompetensen och uppgiñema följer med denna.som

för penning- och valutapolitiken2.1.2 Ansvaret

kap. § regeringsformen Riksbanken rikets central-I 9 12 ärattanges
bank med för valuta- och kreditpolitik. erinran detEn attansvar om

Riksbanken har det formella i dessa frågor återfinnsär ansvaretsom
lagrummeni § riksbankslagen. båda också Riksbanken4 I attanges

skall främja säkert och effektivt betalningsväsende. Någonett
uttrycklig bestämmelse målet för Riksbankens penning-som anger
och valutapolitiska verksamhet finns inte. Riksbanksutred-däremot
ningen har föreslagit bestämmelse införssådanatt ett nytten som
andra stycke i 4 § med lydelsen Målet för Riksbankens verksamhet
skall penningvärdet.värnaattvara

§ riksbankslagen stadgas Riksbanken skall bestämma detI 10 att
skall gälla för fastställa kronans värde i förhållande tillsystem attsom

utländska valutor bestämma tillämpningen dettasamt system.om av
§ första stycket framgårAv 41 3 sådana frågor skall avgörasattp av

fullmäktige i Riksbanken. Riksbanken fattar beslutInnan störreav
penningpolitisk vikt skall dock enligt § samråd ske med det42
statsråd regeringen bestämmer, vanligtvis finansministern.som
Endast samråd inte kan komma till stånd och det finns synnerligaom
skäl får Riksbanken besluta samråd.utan

kap. regeringsformenAv 10 1 § framgår överenskommelseatt
med eller med mellanfolklig organisation ingåsstatannan av
regeringen. Växelkurssamarbete grundar sig på överens-som
kommelse med kan alltså falla under både denna bestäm-statannan
melse och kap.9 12 § regeringsformen. Riksbanksutredningen
föreslog det förhållandet det regeringen ingår avtal medatt äratt som

och mellanfolklig organisation skulle framgåstat ävenannan av
riksbankslagen så det inte uppkommer tveksamhetnågon i dennaatt
fråga. Utredningen föreslog sådan bestämmelse införsatt etten som

andra stycke i 10 § riksbankslagen se SOU 1993:20 32.nytt s.
Riksbankens övriga uppgifter och befogenheter såvitt avser

valutapolitiken framgår 11-16, 22 och 22b riksbankslagen.av
9 § RiksbankensI övergripande uppgift följa utvecklingenattanges

på valuta- och kreditrnarknaderna vidta erforderligasamt
penningpolitiska åtgärder. har emellertidDet alltid varit underförstått

samordning sker så det inte konflikteruppstår i förhållandeatt atten
till den regeringen förda finanspolitiken, vilket motiverats med attav
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det regeringen har för den övergripande ekonomiskaär ansvaretsom
politiken bl.a. förslagse med till regeringsform och riksdags-prop.
ordning 1973:90 Enligt354. vad framgått krav påär etts. ovan
samråd inför viktigare penningpolitiska beslut lagfåst i 42 §numera
riksbankslagen.

framgårAv l 1 § det ankommer Riksbankenpå i valutapoli-att att
tiskt syfte hålla tillgångar i utländsk valuta, utländska fordringar och
guld. regleras alltsåHär Riksbankens uppgift hålla och förvaltaatt
valutareserven. § vissa befogenheterI 12 Riksbankens näranges av
det gäller denna förvaltning. Vad regleras köp, försäljning ochärsom
förmedling tillgångar kan ingå i rättigheter ochsamtav som reserven
skyldigheter anknyter till sådana tillgångar. Riksbanken kansom
också i valutapolitiskt syfte skuldebrev i utländsk valutautge egna
för sådana ändamål i 1 § andra stycket lagen 1988:1387som anges

upplåning, nämligen för tillgodose Riksbankens behovstatens attom
valutareserv.av

§ Riksbankens13 roll i det internationella finansiellaanger
samarbetet. Sålunda får Riksbanken utländsk kredit och kreditta upp
i utländsk valuta, bevilja kredit till centralbank och Internatio-annan
nella valutafonden, bevilja kredit inom för verksamheten i BISramen

bevilja kredit för för medelfristigtEU:s finansiellt stöd.samt system
När det gäller krediter till andra internationella fmansorgan som
Sverige medlem i slutande avtal med centralbankär samt änav annan

långsiktiga låneåtaganden krävs riksdagens medgivande. Efterom
sådant medgivande får Riksbanken också medel tillskjutaav egna
insatskapital i Internationella valutafonden. Riksbanken fårAtt
förvärva de särskilda dragningsrätter tillkommer Sverigesom genom
deltagandet i Internationella valutafonden och det åligger Riksban-att
ken fullgöra de skyldigheter följer Sveriges deltagande iatt som av

framgår 14 Vidare följer § Riksbanken fårsystemet 15 attav av
verka förbindelseorgan i förhållande till internationella finans-som

Sverige medlem 16 § reglerar Riksbankens befogen-ärorgan som
het och insättningar i valuta eller guld från andrata göraatt emot

mellanstatliga och bankinrättningar ingå avtalstater, samtorgan om
skyldigheter och rättigheter anknyter till insättningar. 22 §som anger
bl.a. Riksbankens från kreditinstitut och andra företag underrätt att
Finansinspektionens tillsyn erhålla uppgifter för kunna följaatt
utvecklingen bl.a. valutamarknaden.på Slutligen reglerar 22b §
frågor valutahandelstillstånd.om

gällandeDen lydelsen 4 10 § och fick42 § sin utformningav
1988 och grundades på Statsskuldspolitiska kommitténs förslag. sittI
betänkande SOU 1986:22 anförde kommittén i fråga valutapoliti-om
ken bl.a. följande.
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Valutapolitiken kan kortfattat beskrivas regler ochsom
syftar till växelkursen för kronan.åtgärder Näratt styra ensom

metod väljs för bestämma värdet den svenska valutan ipåatt
förhållande till andra valutor innebär detta deäven att en av

förutsättningarna för kreditpolitiken och kanskeviktigaste ges
för den samlade ekonomiska politiken. Valutapolitiken iäven

mening kan i huvudsak delas i uppgifter hängervid som
med bestämma värdet den svenska valutan,att attsamman av

delta internationellt valutasamar-förvalta valutareserven, iatt
hantera valutaregleringsfrågor.bete samt att

ordningen för bestämma värdet på den svenska valutanfrågaI attom
eller regeringen,diskuterade kommittén vilket Riksbankenorgan,

vunnitsskulle fatta beslut. uttalades den erfarenhetDet att somsom
rådande ordningenSverige inte anledning ändra deni att somgav

fattar beslut den valutaregim skallinnebär Riksbankenatt somom
avvikelse dengälla beslut riktvärde och tillåten inomsamt om

Därefter konstaterade kommitténrådande regimen. ävenatt om
Riksbanken skall den myndighet i formell mening beslutarvara som

nämnda frågor måste besluten i vidare sammanhang främsti ettses
med hänsyn till den betydelse växelkursförändring harstora som en

ekonomiska politiken fannför den i Kommittén dennastort. mot
det efterbakgrund nödvändigt besluten fattas samråd medäratt att

regeringen och konstaterade denna ordning har i modern tid.råttatt
Kommitténs förslag innebar alltså kodifiering gällandeendast en av
praxis. Det konstaterades i sammanhanget frågor växelkurs-att om
regim, riktvärdet valutan fårpå och de inom vilka detta värdegränser

alltid frågorvariera bör penningpolitisk vikt ochstörreanses vara av
därför alltid omfattas det samrådsförfarande skrevs i §42av som
riksbankslagen. I propositionen 1986/872143 43 underströks.
föredragande statsrådet betydelsen samrådet fortsättnings-ävenattav
vis kunde ske i fria former, informellt och med flexibilitet. Han
uttalade emellertid också rörande valutakompetensen:

Skulle Sverige framdeles överenskommelseingåstatsom en
valutasystemet med eller internationellstatom en annan en

organisation behöver bestämmelsen denna befogenhetom
ändras. kan däremotDen fortsätta gälla Sverigesatt om
riksbank träffat överenskommelser valutasystem med andraom
centralbanker. Beslut på detta område i allmänhet sådantutgör
viktigare penningpolitiskt beslut skall föregås samrådsom av
med företrädare for regeringen.
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Riksbanken har detförhållanden alltså sådanaNuvarande är att
och självständigtför beslut rörande valutapolitikenformella ansvaret
växelkurssystem,viktiga frågor, frågorfattar besluten i t.ex. ommen

det i praktikenskyldighet samråda med regeringen. Hurhar atten
förhållit sig diskuteras i avsnitt 2.3.

valutapolitiken ingick intefördelningen förFrågan ansvaretom av
och utredningeni Riksbanksutredningens uppdraguttryckligen

konstateradefrågan ingående. Utredningendiskuterade inte attmera
för växelkurspolitik ochhar det fulla formellaRiksbanken ansvaret

heller i praktiken tordeväxelkursregim anförde det intesamt att vara
det regeringen harbeskriva förhållandena såkorrekt ärattatt som

växelkursförändring, dvs. beslut devalveringhuvudansvaret för omen
enighet det denrevalvering, det verkar rådaoch atttrots att varom

huvudansvaret för devalveringentillträdande regeringen hadesom
därvid till beslutet 1992 låtaUtredningen hänvisade1982. attatt

praktiken.fattades Riksbanken både formellt och ikronan flyta av
från trovärdighets-Utredningen anförde därtill sin mening detattsom

heller lämpligt regeringen har huvudansvaretsynpunkt inte attvore
valutapolitiken vidför växelkursförändringar detta liksomattutan

borde ligga Riksbankens kompetensområde,flytande växelkurs inom
inte bara formellt i praktiken. Utredningen anförde vidareutan även

för fårRiksbankens växelkursregimen kon-att ansvar ses som en
sekvens beslutanderätten beträffande växelkurspolitiken och detattav
inte dra någon klar skiljelinje mellan växelkursregimgår ochatt
växelkurspolitik. Samtidigt uttalade dock utredningen det kanatt

gällande beslut växelkursregim har räckviddgöras att om en som
sträcker sig vad kan ligga i för Riksbankenmålutöver ett attsom
försvara penningvärdet. Utredningen underströk i sammanhanget att

sådant ställningstagande kan beröra mellanstatliga förbindelser därett
andra regeringar och exempel härpå valuta-är motparter angav som
samarbetet inom och denEG planerade valutaunionen. Utredningen
uttalade detta frågor för regering och riksdag jfräratt ovan
beträffande utredningens förslag till förtydligande i detta avseende

bestämmelse i riksbankslagen.genom en
några remissyttrandena Riksbanksutredningens betän-I överav

kande frågan för valutapolitiken Riksbanks-togs ansvaretom upp.
fullmäktige delade utredningens synpunkter och tillade i fråga om
internationella överenskommelser utredningens förslag inteatt
hindrar Riksbanken, liksom hittills, ingår avtal bl.a. växelkurs-att om

med andra centralbanker och detta kan ha betydelse försystem att stor
Riksbankens möjlighet uppfylla prisstabilitetsmålet och därmedatt
för Riksbankens trovärdighet i den inhemska politiken. Fullmäktige
ansåg därför det fanns starka skäl regeringen skulle åläggasatt att en

2 17-0154
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skyldighet samråda med Riksbanken införatt eventuella inter-
nationella överenskommelser växelkurssystem så pris-attom
stabilitetsmålet blir erforderligt beaktat. Ledamöterna Allan Larsson
och Birgitta Johansson reserverade sig och anförde Riksbankenatt
har så stark ställning framtida medlemskap iatt EG innebäretten att
befogenheter det gäller internationellanär överenskommelser om
valutaregim måste föras från Riksbankenöver till regeringen.

LO avstyrkte på samtliga punkter utredningens förslag attom
överlåta hela för penning- och valutapolitikenansvaret på frånen
regering och riksdag självständig Riksbank och detta skulleattangav
innebära vissa ekonomiskatt politiktyper i framtiden skulle bliav
omöjlig genomföra det skulle finnasatt även stöd hos riksdags-om en
majoritet eftersom de nödvändiga instrumenten skulle saknas.

TCO anförde inte kundeatt arbetsfördelningaccepteraman en
mellan regering och Riksbank Riksbanken exklusiv rätt attsom ger
besluta valutapolitiken, inte minst därför det i demokratisktattom ett
land måste möjligt för befolkningen på något utkrävaatt sättvara

den beslutar ekonomisk-politiska åtgärderansvar av som om av
avgörande betydelse för individerna. TCO uttalade det endastatt är
i undantagsfall centralbanker oinskränkt makt valuta-översom ges
politiken och föreslog regeringen och Riksbankenatt gemensamt
skulle fastställa för bestämma kronanssystem värde i förhållandeatt
till utländska valutor det för valutapolitikenatt yttersta ansvaretmen
skulle ligga hos regeringen. Vidare skulle regeringen och Riksbanken

bestämma riktlinjerna förgemensamt tillämpningen växelkurs-av
medan Riksbankensystemet självständigt skulle handha vårdnaden

kronans värde i det dagliga arbetet.om
Lars Wohlin anförde bl.a.: kanDet inte rimligt berövaattvara en

regering med bred parlamentarisk bas varje inflytande penning-över
och valutapolitiken. Detta gäller framför allt vid strategiska valuta-
politiska beslut. En regering politiskt ansvarig förär den ekonomiska
politik förs. felinriktadEn penning- och valutapolitik kan fåsom stora
skadeverkningar på ekonomin för vilka regeringen får bära det
politiska En oberoende riksbanksfullmäktigeansvaret. behöver dock
inte något för konsekvensernata sin politik. Lars Wohlinansvar av
anförde också beslutet devalveringatt 1977 då Sverige samtidigtom
lämnade det s.k. ormsamarbetet fundamental del denvar en av
borgerliga regeringens politik för häva kostnadskrisenatt skapatssom
1973-1976 beslutet devalveringsamt att 1982 föranlettom attvar av
den nytillträdande regeringen eller mindre offentligt deklareratmer

önskan devalvering.storen om en
Svenska Fondhandlareföreningen anförde i sitt yttrande att

Riksbanken fortsättningsvisäven borde ha den centrala rollen och det
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för valutapolitikens utformning ochavgörande penning- ochansvaret
genomförande.

betänkandeEMU-utredningens nyligen avgivna SOU 1996:158I
frågan ansvarsfördelningen rörande valuta-diskuteras144 oms.

Utredningens Riksbanken liksom tidigare börpolitiken. slutsats är att
anförsför penning- valutapolitiken. betänkandetsåväl Isomansvara

följ ande:

valutapolitiken till regering-överföra förAtt störreett ansvar
Riksbankens möjligheter själv-skapar oklarhet atten om

detta gäller särskilt valetständigt bedriva penningpolitiken av
inomväxelkursregim och fastställandet centralkurser t.ex.av
ställersärskilt olyckligt i läge då viERM. Det ett ossvore

utanför och därför riskerarden unionen mötamonetära att
oñaallvarliga trovärdighetsproblem. denna oklarhetAtt som-

finnskritiseras i den internationella diskussionen på området -
länder och i Maastrichtfördraget kan inte någoti andra utgöra

skäl införa den också i Sverige.att

Regeringens och riksdagens uttalanden2.2

1995 1996-

Riksbanksfullmäktiges förslag angående långsiktiga internationella
låneåtaganden, 1994/95.RB2

Inför anslutning tillSveriges föreslog riksbanksfullmäktigeEU att
riksdagen skulle lämna sitt medgivande för Riksbanken ingåatt
långsiktiga internationella låneåtaganden i samband med Sveriges
anslutning till och från februariEMS avtalet den 9 1970 om upp-
rättande kortfristigt stöd. Fullmäktige föreslog vidareett monetärtav

Riksbankens möjligheter bevilja krediter till centralbankeratt att utan
riksdagen behöver höras skulle förtydligas i riksbankslagen.att
Enligt skrivelsen skulle svenskt EMS-deltagande innebäraett att

Riksbanken vidare höra riksdagen skulle kunna ställningutan att ta
till eventuellt ERM-deltagande.ett

F inansutskottets betänkande, 994/95:F1 U6i

Utskottet poängterade värdet fördjupat penning- och valutapoli-ettav
tiskt samarbete med andra länder. Utskottet delade fullmäktiges
uppfattning Riksbanken borde ansluta sig fullt till det regelverkatt ut



förhållanden SOU 1997:1036 Svenska

sinsemellan.EG-ländemas centralbanker upprätthåller Utskottetsom
anförde vidare deltagande i inte innebar låne-EMS någotatt ett

Riksbanken till dettaåtagande och sålunda får ansluta sig avtalatt
riksdagens hörande. deltagande i skulle dock innebäraEtt ERMutan

ömsesidigt under vissa villkor ställabl.a. åtagandeett att
förfogande.interventionskrediter till de deltagande centralbankernas

förutsätter ERM-medlemskap avtalet kortfristigtDärutöver attett om
stöd gäller för alla deltagande centralbanker.monetärt

förUtskottet tillstyrkte riksdagen skulle lämna sitt medgivandeatt
Riksbanken ingå de låneåtaganden knutna till EMS-avtaletäratt som

avtalet kortfristigt stöd:och monetärtom

får därigenom möjlighet i framtid ochFullmäktige att en
tillsedan obalanserna i den svenska ekonomin anslutarättats

till växelkursmekanismen detta då bedömskronan ERM om
lämpligt.

Med anledning motion från vänsterpartiet Fi26 yrkade attav en som
beslut deltagande i borde fattas riksdagen, inteERMett om av av

det ekono-riksbanksfullmäktige, då påverkar inriktningen denav
miska politiken i övrigt, anförde utskottet fullmäktiges förslag inteatt

fråga.gällde denna Enligt utskottet berörde inte förslaget valuta-
politiska beslut. Utskottet erinrade vidare det klart framgårattom av

regeringsformen Riksbanken9 kap. 12 § och § riksbankslagen10 att
för och utformar valutapolitiken. har, enligt utskottet,Dettaansvarar

hävd varit Riksbankens uppgift och de gällande bestämmelsernaav
har antagits riksdagen i bred politisk enighet prop. 1986/87: 43,1av

1988/89:FiU4,bet. rskr. 30. Utskottet inte någon anledning tillsåg
ändring bestämmelserna. Utskottet konstaterade också detattav
föreslagna medgivandet för Riksbanken, all delegering,liksom annan

villkorligtgivetvis och kunde komma Med detomprövas.attvar
anförda avstyrkte utskottet motionen.

Riksbanksfullmäktiges skrivelse till riksdagen, Dnr 95-1 792-DIR

Riksbankens fullmäktige har i skrivelse, daterad den oktober19en
till riksdagens finansutskott1995, begärt riksdagen i uppdragatt ger

till regeringen genomföra lagstiftningen rörandeatt översynen av
Riksbanken bl.a. angånde för valutapolitiska frågor:ansvaret

Vid det svenska regelverket kan skillnadernaöversynen av
mellan den svenska traditionen och den präglar ECB:ssom
regler aktualisera diskussion ansvarsfördelningen nären om
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sådanFullmäktige finnergäller valutapolitiken.det att en
understryka viktennaturlig, villdiskussion attär avmen
utformas sådantframgentansvarsfördelningen sättettäven

penning-måletRiksbankens möjligheter uppnå värnaattattatt
värdet bevaras.

1995/9625Tillväxtpropositionen,

Sverige harhar i tillväxtpropositionen konstateratRegeringen att en
det gällerflertalet övriga EU-länderordning närän ansvars-annan

avseende valutapolitiken.fördelningen

beslutskompetens kanländerna iSådana skillnader mellan
Valetandra länder inomSveriges samarbete med EU.försvåra

valutasamarbete medfrågor rörandeväxelkursregim ochav
inomcentralkurserländer, inklusive fastställandeandra av

politiken.ekonomiska Motcentrala frågor inom denERM, är
för dessadärför naturligtbakgrund detdenna ansvaretattvore

ligger hos regeringen.frågor

betänkande, 1995/96:F1U1inansutskottetsF

redogjorde för fullmäktiges begäran och inne-Finansutskottet om
Utskottet konstaterade dethållet i regeringens tillväxtproposition. att

enligt motioner från folkpartiet kristdemokraterna fannsoch ett
explicit stöd för överflyttning valutapolitisk beslutskompetensen av
till regeringen. Utskottet konstaterade regeringen förklarat sinatt

förbereda motiverade deavsikt de ändringar äratt av nyasom
förut-förutsättningarna för penning- och valutapolitiken. Utskottet

vidare regeringen skulle komma eftersträva bred ochattsatte att en
stabil parlamentarisk grund det brukligt vid beslutpå sätt är somsom

ytterligareberör regeringsformen. Utskottet anförde någotatt
ställningstagande från riksdagens sida till Riksbankens skrivelse och
yrkandena därför motiverad.i motionerna inte syntes vara

Finansutskottet konstaterade vidare utgångspunkten i förslagenatt
fråni motionerna moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna och

i skrivelsen från Riksbankens fullmäktige varit Sverige kommeratt att
delta i valutaunionen.
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Vårpropositionen, 995/96:I 150

vårpropositionenI anförde regeringen återigen det finns skälatt att se
ansvarsfördelningen beträffande valutapolitikenöver bakgrundmot
det i Sverige Riksbanken beslutar växelkursregimenatt ärav som om

medan motsvarande beslutskompetens ligger hos regeringen i övriga
EU-länder. Regeringen noterade också detta uppmärksammatsatt av
riksbanksfullmäktige, i sin skrivelse till riksdagens finansutskottsom
begärt den svenska lagstiftningen rörande Riksbanken.översynen av

inansutskottetsF betänkande, 1995/96:F1U10

Finansutskottet noterade regeringen i vårpropositionenatt
1995/96: 150 ansåg det fanns anledning ansvarsfördel-att överatt se
ningen beträffande valutapolitiken mellan regeringen och Riks-
banken.

motionI från miljöpartiet Fi81 framfördes avgörandeatten
förändringar i den valutapolitiska regimen eventuellt.ex.som en
anslutning till bordeERM beslutas regeringen i stället förav av
Riksbanken. Riksdagen, eller riksdagspartierna, måste, enligt
motionärerna, inflytande sådana beslut. Motionenett stort överges
avstyrktes utskottet.av

Finansutskottet såg inte anledning föregripa regeringens arbeteatt
med förändra lagstiftningen Riksbanken. Utskottet utgickatt ifrånom

regeringen, detpå brukligt vid förändringaratt sätt berörärsom som
regeringsforrnen, skulle eftersträva bred och stabil parlamentarisken
grund för sina förslag.

Viktiga2.3 valutapolitiska beslut 1970- 1 996

försökaFör få bild hur rollfördelningen mellanatt regeringenen av
och Riksbanken vid viktiga valutapolitiska beslutsett harut
information från olika källor inhämtats. huvudsakligaDen källan har
varit s.k. särskilda protokoll från riksbanksñillmäktiges
sammanträden. Kompletterande information har inhämtats från
berörda från regeringens pressmeddelanden.samt Depersoner
förändringar i valutakurser och växelkurssystem genomförtssom
under perioden 1970-1996 framgår nedanstående tabell. Det ärav

ingenvärt de nedanståendeatt notera att händelserna föranlettav
regeringsbeslut.
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Växelkursjusteringar och förändringar i växelkurssystem
1970-1996.

FörändringDatum

Devalvering guld1971-12-21 med och revalvering med1% mot
US-dollar.7,49% mot

Devalvering guld1973-02-16 med 5,01% och SDRmot samt
revalvering med US-dollar.5,55% mot

1973-03-19 Anslutning till EG:s valutakurssystem, den s.k.
valutaormen, bildades i 1972.som mars
Devalvering med belgiska francs och1976-10-18 1% BEFmot
nederländska gulden NLG och med 3% tyskamot
mark DEM revalvering med danska3%samt mot
kronor DKK.
Devalvering1977-04-04 med danska kronor och3% DKKmot
norska kronor och med tyska markNOK 6% mot
DEM, nederländska gulden NLG och belgiska
francs BEF.

1977-08-29 Utträde valutaormsystemet. värdeKronansur
uttrycks effektiv kurs gentemot vägtettsom en
genomsnitt de för utrikeshandeln viktigaste15av
valutorna, den s.k. valutakorgen. devalverasKronan
samtidigt med 10% valutorna i korgen.gentemotca

1981-09-14 Devalvering med valutakorgen.10% gentemot
1982-10-08 Devalvering med 16% valutakorgen.gentemot
1991-05-17 Knytning till den europeiska valutaenheten ecu.

riktvärdeKronans fastställs så nivån utlandetsatt mot
valutor hålls oförändrad.
Övergång1992-1 till1-19 rörlig växelkurs.

Källa: Kredit- och Valutamarknaden riksbank,1992, Sveriges
27-28.s.
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faktiska beslutsprocesserna vid viktiga2.3.1 De

valutapolitiska beslut 1970-1996

Devalvering och revalvering den december21 1971

förhandlingar fördes mellan länder denDe G10-gruppens 17-18som
december vid Smithsonian Washington resulterade1971 Institution i

beslut skriva ned dollarn guldet. Sveriges vid-i Förett att mot
kommande beslutades devalvering guld medSEK moten av

och revalvering med Frånl USD 7,49procent mot procent.en
riksbanksñJll-mäktiges särskilda protokoll från den 20 december 1971

Åsbrinkriksbankschefenframgår erinrade ändringatt attom en av
förutom beslut fullmäktige i Sverigeskronkursen och medett av

medlemskap i Valutafonden, för vilket huvudman,regeringen var
krävde regeringens godkännande. sådant godkännandeEttäven

enligt protokollet föreligga i med de kontakteransågs och som
förevarit. protokollet framgår inte explicit företrädare förAv att

G10-förhandlingarna, bekräftatsregeringen deltagit i vilket dock har
vid samtal med berörda presskommunikén tillI TT sägs attpersoner.
fullmäktige i Riksbanken, sedan samråd med regeringen ägt rum,
beslutat växelkursförändringen.om

Devalvering och revalvering den februariI 6 9 731

protokoll från riksbanksfullmäktigesAv sammanträde den 14extra
Åsbrinkfebruari framgår riksbankschefen1973 på förmiddagenatt

informerade bakgrunden till devalveringen medUSDom av
10 den februari13 1973 kontakter och överlägg-procent samt om
ningar, därefter mellan de skandinaviska ländernasägtsom rum
finansministrar och centralbankschefer. Något förslag till svenskt
ställningstagande till växelkursförändringar SEK framlades inte påav
förmiddagen, fick anstå i avvaktan indikationerutan grann-om
ländernas politik och överläggningar fortsätt-med regeringen. Vid
ningen sammanträdet på kvällen dag meddelade riksbanks-av samma
chefen det vid regeringssammanträde där han och viceatt ett
riksbankschefen varit närvarande, rått samstämmighet Sverigeattom
borde eftersträva politik från de nordiska ländernasen gemensam
sida, innebärande nedskrivning de nordiska valutorna meden av
ungefär hälñen nedskrivningen visade sigUSD. Det emellertidav av

Danmark och beslutatNorge hålla fast vid sina tidigareatt att
valutapariteter, medan Finland förklarat sig berett följaatt en
eventuell svensk växelkursjustering. Efter det regeringen överlagtatt
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kringuppslutningföreligga allmändetmed partiledarna ansågs en
dollams nedskriv-hälftenskrivas ned medskullelinjen kronanatt av

meduppskrivning SEKRiksbankschefen föreslogning. aven
till dei förhållandenedskrivningochUSD5,55 procent gentemot en

cirkaguldet med 5pariteterbibehöll sinavalutor procent.motsom
förslaget.Fullmäktige godtog

den 1973till valutaormen 19Anslutning mars

riksbanks-framgårprotokoll från den 1973särskilt 15Av attmars
Åsbrink valutamarknaden ochpåredogjorde för händelsernachefen

centralland, medTysklandmedvalutasamarbete inom EG,att ett som
Sverige imenadeinledas.skulle komma Hansannolikhet attattstor

samarbete.sådantval delta ihade någotrealiteten inte än ettannat att
blockets fåinommöjligheterskulle erbjudaanslutningEn att ram

positionvalt, medandet kurslägeför vidmakthållastöd att en
förskullemed sannolikhetutanför blocket störreutsättastörsta oss en

Alterna-valda paritet.vårsvårigheter försvaraoch större attpress
riksbankschefenfritt bedömdeslåta kronan flytativet att somav

i de facto-framåt finge finnamed för tidliktydigt att enossen
kurspolitikden försiktigaoch alltså upphävandeappreciering ett av

Riksbankschefenfebruari.dollardevalveringen denvalde efter 13
träffa uppgörelsefåbegärde fullmäktiges bemyndigande att om

detvilket beviljades. Ideltagande i valutasamarbetet,Sveriges
diskussionerexplicit vilkasärskilda protokollet står inget somom

det tidigare från svenskförts med regeringen. framgår dockDet att
i principtill EG-ländema framförts Sverigesida i Bryssel att var
för svenskförutsättningar och villkorintresserat utrönaatt enav

förutses komma blisamarbete, kanmedverkan i det monetära som
ivalutabörserna,organiserat inom viktigareEG. De stängtssom

valutamarknadema,grund instabiliteten påbörjan på avav mars
sammanträde i fullmäktigedenöppnade igen 19 1973. Nästamars

anslutning tilldå beslut EG:shölls den dvs.20 1973, ommars
valutakurssystem redan tagits.

revalvering den oktoberDevalvering och 18 1976

protokoll framgår riksbanks-riksbanksfullmäktiges särskildaAv att
chefen Wickman redogjorde för resultaten överläggningar iav

centralbankschefer i de iFrankfurt mellan finansministrar och
ormsamarbetet deltagande länderna. underströk de framför-Han att
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handlade växelkursjusteringarna inte syftade till kompenseraatt
kostnadsutvecklingens konkurrenseffekter skapa trovärdig-utan att en
het i kursrelationema kunde återställa stabiliteten valutamark-som
naden.

Enligt uppgift från dåvarande statssekreteraren Lars Wohlin
initierades kursjusteringen från tysk sida och i sig inte svensktettvar
önskemål. Fullmäktige beslutade fastställa de valutakursema.att nya

Devalvering den april 19774

riksbanksfullmäktigesAv särskilda protokoll framgår riksbanks-att
chefen Nordlander redogjorde för sammanträde mellan de iett
ormsamarbetet deltagande ländernas finansministrar och central-
bankschefer på svensk begäran hållits i Bryssel där frånsom man
svensk sida föreslagit nedjustering den svenska kronan. Enligten av
dåvarande statssekreteraren Wohlin hadeLars detta initierats från
regeringens sida. Resultatet överläggningarna hade blivit attav man

nedskrivning DKK och medNOK 3 ochenats SEKprocentom en av
med 6 Riksbankschefen anförde han under de gångnaprocent. att
månaderna vid flera tillfällen haft överläggningar med ledamöter av
regeringen obalanserna i den svenska ekonomin och det ochstoraom
växande underskottet i betalningsbalansen. påpekadeHan han däratt
framhållit dessa problem främst måste lösas internaatt genom
åtstramningsåtgärder, syftande till hålla tillbaka konsumtions-att
ökningen, led i allmän åtstramningatt bordeettmen man som en
räkna med viss nedjustering den svenska kronan. Fullmäktigeen av
beslutade bifalla det framlagda förslaget växelkursjatt usteringar.om
Ledamoten Sträng reserverade sig med följande motivering, i vilken
ledamöterna Nilsson och Wärnberg instämde:

Den negativa effekt i form intern prisstegring följer påav som
svensk devalvering kan allvarligt rubba den ekonomiskaen

utvecklingen i vårt land. devalveringEn framstår som en
tillfällig nödlösning i måste angripas meden process som
andra medel, i första hand stark finanspolitik och stramen
budgetpolitik.

Devalvering och utträde valutaormen den 29 1977augustiur

Av särskilt protokoll från riksbanksfullmäktiges den 28 augustimöte
1977 framgår riksbankschefen Nordlanderatt förklarade han hadeatt
för avsikt föreslå fullmäktige beslutaatt dels effektivatt om en
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depreciering den svenska kronan med 10 dels Sverigeprocent, attav
skulle lämna samarbetet i den s.k. valutaormen och kursutveck-att
lingen i stället skulle valutakursindex omfattande destyras ettgenom
för Sveriges Utrikeshandel femton viktigaste länderna. viktigasteDet
skälet den tidens försvagning konkurrens-senasteuppgavs vara av
kraften inom det svenska näringslivet. Enligt uppgift från dåvarande
statssekreteraren WohlinLars initierades detta beslut regeringen.av
Enligt fullmäktiges protokoll hade regeringen och riksbanksledningen
kommit uppfattningentill relativt kraftigen devalveringatt ettvar
nödvändigt inslag i det ekonomisk-politiska regeringenprogram som

initiera underavsåg hösten. Anledningen till beslutatatt attman
lämna ormsamarbetet det bakgrund tidigaremotattuppgavs vara av
erfarenheter bedömts omöjligt inom ormsamarbetets nåatt ram

Återigenöverenskommelse så betydande devalvering.om en
underströks problemen inte kunde lösas enbart deval-att genom en
vering måste kompletteras med kraftiga ñnanspolitiska åtgärderutan
och återhållsam lönepolitik. Utformningen det valutakursindexen av

skedde enligt uppgift i samråd mellan finansdepar-ersattesom ormen
Ävenoch Riksbanken. denna gång reserverade sig ledamö-tementet

Nilsson, Sträng och Wärnberg, främst med motiveringenterna att
regeringen inte lämnat någon garanti för ekonomiskstramareen
politik enligt deras mening förasmåste för devalveringenattsom
skulle få åsyftad verkan.

Devalvering den september14 1981

särskiltAv protokoll från riksbanksfullmäktiges framgårmöte att
riksbankschefen Wohlin föreslog devalvering den svenskaen av
kronan med 10 vilken motiverades i förhållandevisprocent en
detaljerad beskrivning problemen i den svenska ekonomin. Detav
konstaterades bland devalveringarna under 1977 inteannat att
inneburit fullständigt återställande den svenska konkurrens-ett av
kraften. Riksbankschefen föreslog också fullmäktige riksbanks-att
chefen under kommande år, beslut i fullmäktige, skulle fåutan nytt

skriva kronan med 4 Motiveringenrätt att procent. attupp var
inflationsimpulser från utlandet på så skulle kunna dämpas desätt om
internationella prisstegringarna blev högre Fullmäktigeän väntat.
beslutade i enlighet med riksbankschefens förslag. Ledamot Hernelius
anförde i särskilt yttrande han godtog förslagetett under förut-att
sättning nedskrivningen kombinerades medatt kraftfull ekono-en
misk politik. Ledamöterna Sträng, Peterson och Lundblad anförde
tillika i särskilt yttrande bland devalveringenett inte skulleannat att
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komma tillräcklig stimulans till industriell expansion. Deatt ge
framförde därför också krav räntesänkning onödigtpå utanen

Ävendröjsmål. det inte framgår protokollet, har det vidom av
samtal med dåvarande riksbankschefen Wohlin framkommit att
devalveringen föregicks överläggningar med företrädare förav
regeringen under hand samtyckte till åtgärden innan densom
underställdes fullmäktige.

Devalvering den oktober8 1982

riksbanksfullmäktiges särskilda protokoll framgår avgåendeAv att
riksbankschefen Wohlin tillträdande regeringenanmälde denatt
önskade del dess ekonomiska politik devalvera denatt som en av

kronan med föreslog därför fullmäktigesvenska 16 procent. Han att
förskulle besluta motsvarande förändring riktvärdet Riksban-om av

valutakursindex, vilket bifölls. Hemelius reserveradekens Ledamot
sig med bland den vid det här laget rutinmässiganärmastannat

nedskrivningen med garantier förinvändningen inte kombineratsatt
tillräckligt politik. Riksbankschefen Wohlin ledamöter-stram samten
Eriksson och särskilt yttrande där de hävdadeJonasson ettna avgav

uppfattningen, också delades avgåendeden regeringen, attsom av
den kvarvarande majoriteten i riksbanksfullmäktige bör hindra en
nytillträdande regering, kommer kunna förfoga överattsom egen
majoritet i fullmäktige, genomföra sin ekonomiska politik.att
Eftersom närvarande ñillmäktigeledamöter enligt då gällande
bankoreglementet inte kunde frånavstå röstade de därförrösta,att
till förslaget devalveringen. anförde dock samtidigt dettaDe attom

föruttryck vår uppfattning rimlig konstitutionell praxisär ett om en
och inte för vår bedömning åtgärden sådan.av som

Anknytning till den 1 7 1991majecu

Enligt riksbanksfullmäktiges särskilda frånprotokoll den 8 maj 1991
framgår riksbankschefen Dennis redogjorde för innehållet iatt en
diskussionpromemoria rörande växelkurspolitiken och Sveriges
närmande till EG. Efter diskussionen beslöt fullmäktige knytaatt
kronan till och delegera till riksbankschefen vidta nöd-att attecu
vändiga åtgärder för verkställighet beslutet. Dessa åtgärderav
innefattade uppenbarligen besluta den exakta tidpunkten föräven att
knytningen, vilken lämnats i promemorian. protokolletöppen sägs
ingenting vilka kontakter med regeringen förekommit. Avom som
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samtal med dåvarande riksbankschefen Dennis har det dock framgått
föregicksbeslutet samråd med finansministern Larssonatt av som

samtyckte till den Riksbanken föreslagna åtgärden.av

Övergång till rörlig växelkurs den november19 1992

fullmäktiges protokoll framgår riksbankschefen DennisAv att
redogjorde för dagens omfattande valutaflöden och gjorde bedöm-
ningen det inte möjligt med hjälp ytterligare margi-att attvar av en
nalräntehöjning med framgång vända dessa. meddelade hanHan att
under dagen hållit statsministern finansministern fortlöpandeoch

fullmäktigeinformerade utvecklingen. föreslog beslutaHan att attom
låta kronans växelkurs med omedelbar verkan flyta. Efter riks-att
bankschefen ytterligare gång samtalat med statsministern ochen

beslöt fullmäktige riksbankschefensfinansministern i enlighet med
förslag.

Sammanfattande bedömning2.3.2

enbart med hjälpDet svårt vad skrivits i riksbanksfull-är att av som
mäktiges protokoll få fullständig bild rollfördelningenhuren av
mellan regeringen och Riksbanken i praktiken vid viktigasett ut
valutapolitiska beslut. riksbanksfullmäktigesFörutom protokoll har
utredningen inte hittat några andra skriftliga källor än ett par press-
meddelanden från regeringen följt på några de beskrivnasom av ovan
åtgärderna. Regeringens roll i de valutapolitiska besluten har inte

preciserats i dessa pressmeddelanden däremot beskrivsnärmare men
de ekonomisk-politiska åtgärder regeringen vidtagit i samband med
besluten. Utredningen har inte heller kunnat finna några regerings-
beslut i anslutning till ovanstående valutapolitiska beslut. Det
framgår de intervjuer utredningen genomfört med inblandadeav som

överläggningar också förekommit detta inteatt ävenpersoner om
alltid tagits riksbanksfullmäktigesi protokoll.upp

Under den period Sverige ingick i WoodssystemetBrettonsom
därefteroch i valutaormen 1973-77 det helt klart växelkurs-är att

justeringar förhandlades fram tillsammans med övriga deltagande
länder, med företrädare för både regeringen och Riksbanken vid
förhandlingsbordet. faktumDet växelkursjusteringar måsteatt
förhandlas fram i samråd med andra länder och endast accepterades

ingen bedömdes möjlig, gjorde de institutionellautväg attom annan
förhållandena under denna period måste motstånds-anses vara mer
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kraftiga devalveringar de förhållanden rådde vid demot än som
ensidiga devalveringama i augusti 1977 1981 och 1982.samt

Vid devalveringen förefaller1982 det speciellt tydligt regering-att
haft den pådrivande rollen. Den avgående riksbankschefensen

motivering accepterandet devalveringen bordeatt ettav ses som
uttryck för rimlig konstitutionell praxis bör noteras.

Beslutet i november 1992 låta kronan flyta fattades visserligenatt
formellt riksbanksfullmäktige efter samråd med regeringen iav men
realiteten åtgärden framtvingad marknadskraftema.var av

Riksbanken har självständigt administerat den flytande växel-
kursen sedan november 1992. Varken regeringen eller riksdagen har

några riktlinjer allmänna önskemål och bedömningargett änannat om
lämplig riktning för växelkursutvecklingen.
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Målkonflikter3 och

trovärdighetsproblem

lagstiftning behandlarEn hur relationerna mellan regering ochsom
centralbank bör utformas det gäller valutapolitiken måste mednär
nödvändighet ekonomiska aspekter beaktande. dettai Om inteta görs
riskerar hamna i situation där lagstiftningen blir inkonsis-attman en

i den meningen den inte förenlig med grundläggandeärtent att
ekonomiska samband. kan resultera iDetta den defini-närmastatt
tionsmässigt blir omöjlig följa. Syftet med detta kapitelatt är att ge en
förståelse för de målkonflikter kan dåuppstå huvudansvaret försom
valutapolitiken vilar på regeringen och för penningpolitikenansvaret
vilar centralbanken.på framställningenI i enlighet med EU-antas,
fördraget, centralbankens huvudsakliga uppgift upprätthållaatt är att
prisstabilitet, vilket i praktiken liktydigt med hålla infla-attanses
tionen låg nivå. målkonfliktDen således denären som avses som
kan uppstå mellan valutapolitiska beslut och prisstabilitetsmål.ett

inse varförFör målkonflikt kan uppstå behövs kännedomatt en
framförallt två delområden inom nationalekonomin. det förstaFörom

krävs förståelse för de ekonomiska samband mellan penning- ochen
valutapolitik gäller då penning- och valutamarknaderna, såsomsom
idag fallet, avreglerade. Valutapolitiska beslutär kan få direktaär
konsekvenser för möjligheten utforma penningpolitiken i världatt en
med fria kapitalrörelser. regeringEn för valutapolitikensom ansvarar
kan därmed betydande inflytande centralbankensutöva ett över
penningpolitik.

För det andra krävs insikt i det trovärdighetsproblemen som en
prisstabiliseringspolitik kan hamna i på grund det finnsattav en
ständig frestelse för regering och riksdag använda penningpoliti-att
ken för kortsiktigt stimulera ekonomin. Detta trovärdighets-att
problem upphov till inneboende inflationstendens i ekonominger en

prisstabilitetsmål kan bligör svårt eller omöjligtatt ett attsom
upprätthålla. implikationEn delegering penningpolitikenär att en av
till centralbank med hög grad oberoende kan braen en av vara en
metod för penningpolitiken den långsiktiga inriktning krävsge som
för prisstabilitetsmål skall trovärdigt.att ett vara
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Samband3.1 mellan penning- och

valutapolitik

decenniernas internationellaDe utveckling med avregleradesenaste
nationella kapitalmarknader och awecklade valutaregleringar har lett
till vi idag har integrerad global kapitalmarknad där finansielltatt en
kapital mycket snabbt kan flyttas då den förväntade avkastningen på
olika tillgångar förändras. Sverige kan den inhemska kapital-I
marknaden ha varit avreglerad sedan medan1985 de sistaanses

praktisk betydelse i valutaregleringen avskaffades 1989.resterna av
värld med friaI kapitalrörelser finns, till skillnad från i regleratetten

direkt och ofrånkomlig koppling mellan penning- ochsystem, en
valutamarknadema. detta delavsnitt villkorenI genomgånggörs en av
för penningpolitiken under rörlig fastrespektive växelkursregimen en

gränsernaunder förutsättning kapital fritt kan sigatt röra över
Därefter skisseras konflikter kan uppstå mellan valutapolitiskasom
beslut och prisstabilitetsmäl.ett

Penningpolitik3.1.1 under rörlig växelkurs

kapitalDå kan flöda fritt mellan länder måste den riskjusterade
avkastning investerare kan förväntas få i land likaett storsom en vara

den kan erhållas i delEn denna avkastning kanett annat.som som av
förändringar de olika valutornas inbördesutgöras värden. Enav av

implikation detta land kan föra självständigär penning-att ettav en
politik i den meningen det kan förändra beaktandeatt styrräntan utan

utländska förutsatt det sig kunnaräntor, deatt accepteraav anser
förändringar i den nominella växelkursen detta medför.som

växelkursenHur påverkas penningpolitiken kan illustreras i ettav
exempel där Riksbanken bedriva expansiv penningpolitik såantas en

de korta blir lägre de i Tyskland. placerareräntorna För skallatt än att
villiga hålla svenska värdepapper krävs, allt lika,att annat attvara

Detaljeringsgraden i den klassificering rörliga och fasta växelkurser görsav som
i denna framställning tillräcklig för syftet illustreraär de målkonflikter kanatt som
uppkomma I praktiken finns rad olika växelkurssystem med gradskillnader vaden
gäller rörligheten i växelkursen; Sverige och EMU SOU 1996:158 s.53-55.se
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sedantyska värdepapperlikapå dessaavkastningen är stor som
växelkursförändringar.: svenskadenEftersom räntantilltagitshänsyn

apprecieraförväntassvenska kronandenfalli dettamåstelägreär
för-denGivetplaceringsperioden.under attD-markengentemot

endastskedettaoförändrad kanväxelkursenframtidaväntade är
omedelbartde sänktapå räntorna,kronan, ettatt svarsomgenom

förskapasåmycket förtillräckligt utrymmesättdeprecieras att en
dockpenningpolitiken kaniFörändringenappreciering.kommande

påverkas.växelkursenframtidadenförväntningarnatillleda att om
bedöma.då svårareblirkronkurseneffekten på attomedelbaraDen

rörligcentralbanken underframhållaviktigt ävenattDet attär om
denmåsteanvändaaktivtmöjlighet styrräntanharväxelkurs att

växelkurs-depåverkasinflationenhurbeaktandeinaturligtvis ta av
Faktumtill.upphovförändringförändringar styrräntan geravensom

innebärenbartvalutapolitiskt beslut attdockkvarstår ettatt som
pårestriktionernågraflytande inte läggerskallväxelkursen vara

därmedstårinflationen ochpåverkamöjligheterpenningpolitikens att
uppfyllamöjlighetercentralbankens ettkonflikt med attiinteheller

prisstabilitetsmâl.
valutanmöjligtocksådetväxelkurshelt rörlig attärFörutom en
påtagligförpraktikeniflytandebetraktas utsättsofficiellt enmensom

förhållandeiutvecklasbörför hur dess kursriktlinjerstyrning genom
möjligheterpenningpolitikensAnalysen attvalutor.andratill av

väsentligt densammai alltsådantiinflationenpåverka systemär ett
nedan.vilket diskuterasfast,växelkursendå ärsom

växelkursfastPenningpolitik under3.1.2

påländer beromellanränteskillnaderkanrörligväxelkursenOm är
Vidvärden.inbördesi valutornasförändringarförväntningar enom

värden begrän-inbördesvalutornasförändringarväxelkursfast är av
fluktuera Eftersomtillåtsväxelkursenband inom vilketdetsade av

möjligheten försmalt följerförhållandevisofta ettbanddetta attär
i de länderråderdeträntelägehållaland änannatettatt somsom

skullför enkelhetsbegränsad.till Omknuten antarvalutan ärär man
måstehelt fastväxelkursendvs.fluktuationer tillåts äringa attatt -

2 vilka förriskpremierolikaräntedifferenser ocksåpraktiken beror påI typer av
exemplen i detta avsnitt.skull bortses från ienkelhetens

3 heltuppfattasden fasta växelkursennedanståendeI attantas somresonemang
utvecklasharfallet. konsekvenser dettadetta oña inte Detrovärdig. praktikenl är

i avsnitt 3.1.3.
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allt lika,räntan, densammaannat i utlandet. Varje ränteskill-vara som
nad kommer omedelbart utlösa arbitrageverksamhetatt på de
finansiella marknaderna. Om den svenska kronan exempelvis skulle

knuten till D-marken och Sverige försöker hålla lägrevara ett
ränteläge det tyska, skulleän den högre avkastningen i Tyskland få
placerare börja sälja svenska värdepapperatt och köpa tyska. Detta
innebär kronor växlasatt D-mark. Till skillnad frånmot det fall då
växelkursen rörlig utlöser dettaär inte prisfall på kronan. I ställetett
måste Riksbanken, eftersom den förbundit sig hålla fastatt en
växelkurs, köpa kronor till det givna priset. Placerarnas incitament att
växla bort kronor D-mark kommer beståmot så länge det finnsatt en
skillnad i avkastning svenska och tyska tillgångar. Om Riksbanken
försöker hålla kvar det lägre ränteläget kommer därför förr eller

dess innehav D-mark och valutareserven riskeraratt trytasenare av att
Detta tvingar framtömmas. höjning förstyrräntan att stoppaen av

valutautflödet och häva nedåt på kronan. På motsvarande sättpressen
kommer högre ränteläge iett Tysklandän resultera i valuta-att
inflöden inte upphör förrän avkastningsskillnaderna eliminerats.som

Under fast växelkursregim kommer således den inhemskaen
ränteutvecklingen och därmed penningpolitiken låstatt vara av
behovet försvara växelkursen eftersomatt måste till denräntan sättas
nivå där valutaflödena balanserar. Möjligheterna för centralbanken att
med hjälp förändringar försöka uppfyllaräntan pris-av ettav
stabilitetsmål, därför starkt begränsade.är

Det faktum centralbankensatt möjligheter aktivt användaatt
penningpolitiken begränsade vidär fast växelkurs behöveren
emellertid inte innebära minskade möjligheter uppnå prisstabilitet.att

fastEn växelkurs land ellergentemot ett länder med lågen grupp av
inflation betraktas möjligtett uppnå prisstabilitet;sätt attsom man
brukar tala den fasta växelkursenatt s.k. mellanliggandeutgörom ett
mål. Grundtanken prisstabilitetär skallatt kunna uppnås genom
följande stabiliserande mekanism. En högre inflation i utlandetän
kommer vid fasta växelkurser leda till inhemskaatt bliratt varor
dyrare i förhållande till utländska, vilket innebär den realaatt

apprecieras."växelkursen Detta minskar efterfrågan på inhemska
vilket framkallar lägre aktivitetsnivå i sinvaror neden tursom pressar

den inhemska inflationen jämfört med den utländska. Om istället den
inhemska inflationen lägre denär utomlandsän förbättras kon-
kurrensläget, efterfrågan stiger och inflationen ökar. Detta är en
illustration s.k. köpkrañsparitet priset påsägerav ochattsom varor

" Real växelkurs definieras här priset inhemskapå i förhållande tillsom varor
utländska uttryckt i valuta.varor samma
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idetsammasikt måstevaluta på långiuttryckttjänster varasamma
måstereala växelkursenord, denmed andraländer, eller,olika att

konstant därmedfast följerväxelkursennominelladenOm ärvara
frånavvikasikt kaninflationen inte på långinhemskadenockså att

korrigerande mekanismerfaktum deutländska.den Det att som
del itill vissrimligenaktivitetsnivån i ekonominverkar via tas

och lönebild-prissättningsbeteende ii företagensbeaktande redan
sannolikheten förbidra till minskadessutombordeningsprocessen att

Genominflationstakten uppkommer.utländskafrån denavvikelseratt
antal länderland ellervalutan ivalutan tilldenknyta ettatt somegna

restriktionsåledes läggainflation kanlågkännetecknas enmanav en
prisstabilitet.därmed uppnåochinflationsprocesseninhemskadenpå

målkonflikterPotentiella3.1

regel inteväxelkurs irörligframgårdiskussionovanståendeAv att en
med hjälpmöjlighetercentralbankensrestriktioner pålägger några att

ocksåprisstabilitetsmål. harDeteftersträvapenningpolitik ettav
hänvisad tillväxelkursunder fastpenningpolitikenframgått äratt en

och ingenvalutaflödena balanserarsåjustera styrräntan attatt press
dock enbartinnebäruppkommer.valutakursen Detpå attsenare

uppfyllabidra tillaktivtcentralbankens möjligheter ettattatt
möjligheterna uppnåbegränsade, inteprisstabilitetsmål attattär

uppnåsi stället kunnaminskar. Prisstabilitetprisstabilitet i sig antas
tid kanlängreinflationen inte under någonden inhemskaattgenom

trädermekanismerstabiliserandeden utländskaavvika från utan att
ikraft.

dock knappastsvenska erfarenheter kandecenniernasDe senaste
prisstabi-garanti förfast växelkurs alltidtala för är attsägas att enen

ochskisseradesdisciplinerande mekanismlitet uppnås. Den ovansom
utländskainflationen till denden svenskakunnaantogs anpassasom

Fastväxelkurspolitikentillfredsställande.ha fungeratförefaller inte
den svenskaför förhindratillräckligt trovärdighar inte varit attatt

högre nivåsystematiskt legatlönestegringstaktenpris- och änen
reala växelkursenapprecieringen denutlandet. Eftersomi somav

byggdesinte korrigerades,inflationstaktenuppkom den högregenom
blev såi ekonomin till sistsuccessivt spänningar stora attsomupp

inflation.återställas med lägrejämvikt knappast hade kunnat Ien
justeringar denden reala växelkursenstället korrigerades avgenom

5 exempelvisförändringar i den reala växelkursen kan uppkommaLångsiktiga om
utländska.inhemska produktivitetsutvecklingen skiljer sig från denden
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nominella växelkursen, dvs. devalveringar eller, i det senastesom
fallet, kronan tilläts flyta och depreciera.att Ett valutapolitisktgenom
beslut föreskriver växelkursen skall fast, kanatt således isom vara
praktiken förr eller visa sig komma i konflikt med prisstabi-ettsenare
litetsmål den fasta växelkursen inte bedöms trovärdig. Dettaom som
behandlas utförligare i avsnittet penningpolitikens trovärdighets-om
problem nedan.

Ett där växelkursen fastsystem består i praktikenär radav en
komponenter. När beslutar sig för växelkursen skall fastattman vara
måste också ställning till vad valutan skallta knytas till, tillman
vilken kurs detta skall hur mycket kursengöras skall tillåtassamt
variera inom för det fasta växelkurssystemet. ochVartramen ett av
dessa beslut kan ha implikationer för möjligheterna uppnåatt ett
prisstabilitetsmål.

svenskaDen kronan har de decennierna varit knuten tillsenaste
andra valutor rad olika Under periodengenom en arrangemang.
1973-1977 ingick kronan i europeiskt valutasamarbete,ett den s.k.
valutaormen. Mellan 1977 och 1991 kronans kurs knuten till ettvar
genomsnitt de viktigaste handelsparternas valutor, den s.k.av
valutakorgen. Från 1991 och fram till övergången till rörligen
växelkurs i november 1992 kronan knuten till denvar gemensamma
EG-valutan Till skillnad från valutaormssamarbetet innebar bådeecu.
valutakorgen och ecu-anknytningen ensidig utfástelse frånen
Sveriges sida hålla fast växelkurs.att Som vi konstaterat uppkomen

därförproblem det fasta växelkursåtagandetatt inte trovärdigt ochvar
den inhemska pris- ochatt Iönestegringstakten därmed kom att

systematiskt överstiga den utländska. Inflationen kan dock bli hög
den fastaäven växelkursen fullt trovärdig.är Detta kan skeom genom

kronan knyts tillatt exempelvis index valutor för länderett av som
har genomsnittlig hög inflation. Det kan naturligtvis svårten attvara

varför sådant beslut skulle fattas.ett Ett realistiskt exempelse ärmer
det i efterhand visar sigatt länderna i fråga haratt alltför högen

inflationstakt. Det står därför klart valet valutakorg elleratt valutaav
till vilken den valutan skall knytas kan komma i konflikt medegna
prisstabilitetsmålet. Argumentationen kan naturligtvis föras symmet-
riskt. Om prisstabilitetsmålet innefattar nedre för inflationengränsen
kan det visa sig oförenligt med knytning till valutaindexettvara en
för länder med alltför låg inflation.

Även knytning till alltför låg kurs kan ställa till vissaen en
problem. Om kronans ingångskurs i fast växelkursregim alltförären
låg uppstår initialt förmånligt konkurrenslägeett kan läggasom
grunden för höga löneökningar i exportsektorn. Dessa riskerar i sin

bli normgivande förtur att ekonomin, vilketresten kanav vara
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utgångslägetiredanlöneutvecklingensynnerhetproblematiskt, i om
utomlands. Denutvecklingenförhållande tillidämpasskulle behöva

pris- ochdisciplinerande effektförmodadeväxelkursensfasta
såvilketfrån börjanredandärmed reduceratsharlönebildning

måstekursrelationenbestämdatill denledakansmåningom att
heller intenaturligtviskursalltför högknytning till ärEnöverges. en
kan krävakostnadslägerelativtoförmånligtkraftigtoproblematisk. Ett
i kortlöneutvecklingennominella ettdenanpassning somaven

riskerarArbetslöshetensvårgenomförbar. attupplevsperspektiv som
justeringpolitisk tryck påsannolikt starktuppståroch detöka ett en

växelkursrelationen.valdadenav
frånavvikelsehurbeslutimplikationema storVad gäller omav

tillmöjligheternagenerelltgällertillåts, attfastställda kursenden som
awikelsertillåtnavidnaturligtvis ökarstyrning störrepenningpolitisk

kommertillåts, destoavvikelsecentralkursen. Jufrån större mersom
växelkurser. Ettmed rörligaliknapraktikeni ett systemsystemet att

frånavvikelserförhållandevistillåtervalutapolitiskt beslut storasom
försökaaktivtmöjlighetercentralbanken attriktvärdet störreger

avvikelser.småtillåterbeslutprisstabilitetsmåluppnå än ettett som
iavvikelsernatillåtnapå destorlekenuteslutasdock intekanDet att

Små tillåtnaväxelkursen.den fastaförtrovärdighetenpåverkarsig
beslutsamhetsignaleraexempelvis attavvikelser kan stor omen

anpassningsnabbinduceraoch därmedhållas lågskallinflationen en
utomlands.inflationsutvecklingentill

trovårdighetsproblemPenningpolitikens3.2

valutapolitik ipenning- ochmellansambandendiskussionenAv om
möjligheternaframgåttkapitalrörelser har det attvärld med fria atten

beslut. Omvalutapolitiskapåverkasstarkt kanpenningpolitikföra av
inte aktivtpenningpolitikentill följdvalutapolitiken fården förda att

såledeshärfinnsinflationenkontrollerapåinriktaskan att en
centralbankenssidanmellan åkonfliktkälla tillpotentiell ena

sidan regeringensandraoch åupprätthålla prisstabilitetåliggande att
valutapolitiska frågor.beslut i

aktuellaldrig blipraktikennaturligtvis ikonflikt behöversådanEn
prisstabili-förenliga medvalutapolitiska beslut fattasde ärsomom

uppdelningenroll hurspelar då också mindretetsmålet. Det av
centralbankochmellan regeringvalutapolitiken ärföransvaret

förincitamentdet dock finnasolika anledningar kanutformad. Av
kortsiktig expansivbeslutsfattare föraekonomisk-politiska att en

prisstabilitetsmålet. detDettaförenlig medpolitik inte ärärsom
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centrala i de decenniemastemat makroekonomiskasenaste forskning
penningpolitikens trovärdighetsproblem.° Den mycket omfattandeom

litteratur vuxit fram rimlig förklaring till den inter-som ger en
nationella utveckling med stegring inflationen haren av som
observerats under 1970- och 1980-talet. Implikationema trovärdig-av
hetslitteraturen förefaller också väl med denstämma faktiskaöverens
utvecklingen i Sverige.

3.2. 1 Trovärdighetsproblemet

Utgångspunkten i analysen ekonomisk-politiskaär beslutsfattareatt
efter uppnå såvälsträvar låg inflationatt hög sysselsättning.som

Enligt huvudfåran inom modern makroteori har penningpolitiken på
lång sikt ingen påtaglig effekt på den realekonomiska utvecklingen,
sysselsättningen inräknad. En systematiskt expansiv penningpolitik
kommer däremot högre inflationstakt.att På kort sikt finnsge en
emellertid möjlighet expandera den reala ekonominatt med hjälpen

penningpolitik. viktigtEn förklaring till detta mångaav är att
nominella kontrakt ofta slutna för bestämdär period framåt. Enen
expansiv penningpolitik ökar inflationen kommer vid exempelvissom
givna nominella löner resultera i sänkningatt reallönerna. Dettaen av
leder i sin till företagentur anställer fleratt och produktionen ökar. På
kort sikt- således inte på lång sikt- finns därmed konfliktmen en
mellan de båda makropolitiska målen hög sysselsättning och låg
inflation.7

Antag prisstabilitetsmålatt deklarerasett och allmänhetensatt
inflationsförväntningar till detta mål, varvid nominellaanpassas
kontrakt sluts på låga nivåer. Eftersom hög sysselsättningsnivåen
ingår i ekonomisk-politiska beslutsfattares målfunktion kommer det
då föreligga frestelseatt kortsiktigt expanderaatt ekonomin. Enen
expansion kommer visserligen driva inflationen,att eftersomupp men
den i utgångsläget låg kommer kostnadenär ökad inflation attav en
understiga vinsterna ökad sysselsättning. Aktörerna i ekonominav en

" Som huvudreferens brukar Barro, R. Gordon, D. 1983, Rules,anges
Discretion and Reputation Model of Monetary Policy", Journal of Monetarya
Economics 12. Redogörelser på svenska trovärdighetsproblemet finns iav
Riksbanken och prisstabiliteten SOU 1993:20 och Sverige och EMU SOU
1996:158. Framställningen här i hög grad baseradär de bådapå källorna.senare7Teorin penningpolitiken haratt reala effekter kortpå inte lång sikt brukar imen
makroekonomiska läroböcker illustreras med Phillipskurva kortpå sikt lutaren som
negativt och på läng sikt vertikal;är Burda, M.t.ex. Wyplosz, C. 1993,se
Macr0ec0n0mics. A European Text", Oxford University Press, Oxford.
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kortsiktigfrestelse tilldennaemellertid redan i utgångslägetinser att
därför redan frånkommerexpansion föreligger.inflationsdrivande De

detta faktuminflationsförväntningar pågrunda sinabörjan att snarare
faktiskaresultat blir deinflationsmålet.deklarerade Sompå det ettän

de höga löne-förhindraprisökningarna höga. Förlöne- och attatt
tvingassysselsättningenresulterar i nedgång iökningarna stats-en

inflationmed högrebörjan föra politikmakterna redan från änenen
politikenexpansivadeklarerade inflationsmålet. Dendet utgör

förvänt-ekonomiska aktörernasanpassning till dedärmed endast en
sysselsättningenökningåstadkommer inte någonningar och ensav

höghamna på såinflationenkort sikt. slutänden kommerpå I att en
högrepolitik ikostnaden för expansivnivå ännutermeratt aven

sysselsättningsökning. När såvinsteninflation äruppväger enav
kortsiktigt stimulerafinns inte längre några incitamentfallet att

trovärdighetsproblem.inte heller någotekonomin och därmed
sysselsättningeninflationblir således högreSlutresultatet utan atten

högre.för den skull blir
frestelsenfasta växelkurserekonomi medI attmotsvarasöppenen

devalvera.penningpolitik frestelseexpansivbedriva attenaven
upprätthållas kan härprisstabilitet kommerTvivlen på attatt

versionväxelkursåtagandet.med tvivel det fasta Dennaöversättas
väl med dentrovärdighetsproblemet förefaller överensstämmaav

vi tidigaresvenska utvecklingen under perioden 1970-92. Som
under denna tidlåg löne- och prisstegringarna i Sverigekonstaterat

nominella växelkursanpass-systematiskt på nivå gjorde atten som
Devalveringarna motverkade deningar till sist blev oundvikliga.

konkurrenskraftennegativa effekterna på den internationella men
skullebidrog samtidigt till underbygga inflationsprocessenatt man-

devalveringsspiral i den svenskakunna tala inflations- ochom en
löne- och prisbildningen inteekonomin. viktig anledning tillEn att

upprepade utfástel-anpassade sig till den utomlands just deattvar
upprätthållande den fasta växelkur-prisstabilitet och ettserna om av

börinte bedömdes trovärdiga, uppfattning dessutomsen som en som
Intlationsförvänt-befästs alltmer i och med devalvering.ha varje ny

i förväg till ekonomisk-ningarna kom därmed väntatatt ettanpassas
ackommo-politiskt reaktionsmönster där höga pris- och löneökningar

derades nedskrivningar kronan.genom av
trovärdighetsproblemet, vi harbetona härDet är värt att att som

beskrivit det, inte har sin grund i ekonomisk-politiska besluts-att
fattare har för avsikt lura allmänheten avvika från detatt attgenom
deklarerade prisstabilitetsmålet eller den fasta växelkursen välnär
inflationsförväntningarna Problemettill låg nivå. äranpassats en

statsmakterna misslyckas allmänhetenmed övertygaatt attsnarare om
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sina intentioner verkligen upprätthållaatt prisstabilitetsmålet.
Allmänhetens tvivel baseras på det faktum ekonomisk-politiskaatt
beslutsfattare förmodas ha möjlighet och incitament kortsiktigtatt
expandera ekonomin. Därför kan trovärdighetsproblemet sägas vara

konsekvens där ekonomisk-politiskaett beslutsfattaresystemen av
alltid förbehåller sig full frihet kontinuerligt utformaatt penning- och
valutapolitiken på kortpå sikt förefallersättett lämpligtsom men som
i långsiktigt perspektiv tenderarett få negativa effekter.att

Förutom sysselsättningenatt kan ökas, kan det finnastemporärt
andra orsaker till ekonomisk-politiska beslutsfattareatt kan vilja
expandera ekonomin och därmed till trovärdighetsproblem kanatt ett
uppstå. kanMan exempelvis tänka sig statsfinansiellt motiv,ett
såtillvida inflation kan haatt effekt på finanserstatensen gynnsam

skatteskalor otillräckligt infiationsindexeradeär eller den realaom om
bördan nominellt utgivna statsobligationer kan reduceras vidav en

inflation.ökad förklaringDen trovärdighetsproblemet tillsom ger
varför inflationstendenser kan uppkomma förutsätter inte någon form

spel.°politiskt-taktisk Man kan dock tänka sig politiskaävenav rent
incitament till kortsiktig expansiv politik. Enligt teorin för s.k.en
politiska konjunkturcykler kan det exempelvis finnas incitament för
den sittande regeringen före val kortsiktigtatt strax expanderaett
ekonomin för på så öka chansernaatt sätt få i regerings-att stanna
position.

3.2.2 Metoder hantera trovärdighetsproblemetatt

Trovärdighetsproblemet har sin grund i statsmakternas oförmåga att
aktörernaövertyga i ekonomin prisstabilitetsmålet kommeratt att

ligga fast och möjligheten kortsiktigtatt expanderaatt ekonomin när
väl förväntningarna ställts på låg inflation inte kommeren att
utnyttjas. dettaAv följer trovärdighetsproblemetatt minskar
troligare kan gällandegöra avvikelser från detatt långsiktigaman
målet inte kommer ske. Det finns olikaatt metoder försökaatt
åstadkomma detta.

En ytterligare i industrialiserade länder kanske intemen speciellt relevant
förklaring till varför inflationen kan ha positiv effekt på finanser denstatensen är
inflationsskatt, s.k. seignorage, uppkommer allmänhetenspå innehav likvidasom av
medel.
° De ekonomisk-politiska besluten fattasantas upplyst samhällsplanerare medav en
samhällets uppfattning de makroekonomiskagemensamma målen endaom som
ledstjärna.
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betydandeidagdetrådermakroekonomiska forskningendenI en
centralbanktillpenningpolitikendelegeringenighet att enavom en

penning-uppgift försvaramedoberoende ochgrad attmed hög aven
långsiktigadetmetod förbravärdet kan garanteraattenvara

prisstabilitetsmålkrävs förpenningpolitikenperspektiv i ettattsom
såväl teoripågrundasuppfattningtrovärdigt. Dennaskall somvara

naturligtvisOberoendet förutsätter atterfarenheter.praktiska
påverkabeslut kanvalutapolitiskahellerregeringen inte genom

prisstabilitets-uppnåmöjlighetensåpenningpolitiken på attsätt att
medcentralbankoberoendeelimineras. En ettellermålet reduceras

önskemålkortsiktigatillmötesgåbenägenmindretydligt mål blir att
falletsåmedvetnaaktörer ärekonomiska attoch eftersom är om

sig till dengradi högreinflationsförväntningarna attkommer anpassa
lägreuppnådärmed möjligtblirdeklareras. Det attpolitik ensom

vadblir lägreskullför densysselsättningen äninflationstakt utan att
varit.skulle haden annars

finnsteorinenligtframhållas detsammanhangi dettabör attDet
prisstabilitetsmåletsidan hur högtåutbytesforhållande mellanett ena

penningpoli-användamöjlighetenandra sidanoch åprioriteras att
Ävenekonomin.kan drabbastörningarmotverkaförtiken att omsom

leder till lägreprisstabilitetsmål inteprioriteringhög ett enaven
fluktua-tillden därför ledasysselsättning kangenomsnittlig större

det finnsdettabrukar beskrivasysselsättningen. Mantioner i attsom
flexibilitet. Oftaochtrovärdighetutbytesförhållande mellanett

läggacentralbank kommersjälvständiguttrycks farhågor for attatt en
avvägningrimliginflationsbekämpningen. Hurvidför viktstor en

penning-skall åstadkommasflexibilitettrovärdighet ochmellan när
centralbank harsjälvständigdelegerats tillpolitiken ägnats storten

införa s.k.metod föreslagitsforskningen.i En är att enutrymme som
centralbankentillåtersituationeri attundantagsklausul extremasom

ändraoch regeringeninflationsbekämpningen attavkallge
då kunnaskullenormallägenpenningpolitiken. Iinriktningen på man

delegeringåstadkommaskanlåga inflationdenuppnå engenomsom
tydligtmedcentralbanksjälvständigtillpenningpolitiken ettenav

och medflexibilitet ivissSamtidigt behålls attprisstabilitetsmål. en
konjunktur-prioriteramöjlighetharsituationeri attextremaman

detta ska fungerainflationsbekämpning. FörframförStabilisering att
regelsystemutformakanbetydelseavgörandedet ettattär manav

missbrukas såinte påundantagsklausulen sätt attgaranterar attsom
penning-kontinuerligtmindrefor elleranvändsden styraatt mer
penning-delegeringensådana garantier intepolitiken. Utan avger
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politiken till centralbanken några trovärdighetsvinster och därmed
uppnås inte heller någon inflation.genomsnittligt lägre

Ett försöka ökasätt trovärdighetenatt för prisstabilitetsmålett är,
tidigare berörts, knyta växelkursen tillatt land ellersom antalett ett

länder med låg inflation. Här finns rad kanen arrangemang som
förväntas ha olika implikationer för graden trovärdighet. denIav ena
änden spektrat finns deklarationer ensidiga bindningar denav om av

valutan till andra valutor. Trovärdigheten i sådantegna ett arrange-
helt beroendeär vilken tillit till landetsmang beslut-sättsav som

samhet och förmåga uppfylla åtagandet.att Här naturligtvis gradenär
oberoende för centralbanken viktig komponent. högreav En graden
trovärdighet ensidigtän åtagande börett kunna uppnåsav ettgenom

deltagande i någon form internationellt valutasamarbete därav ett
enskilt land inte på hand har möjlighet genomföra deval-attegen
veringar och där fler länder åtar sig försvara den fasta växelkursen.att
Sveriges knytning till valutakorgen och den teoretiska ärecun
exempel på ensidigt åtagandeett medan deltagandet i valutaormen är
exempel på internationellt valutasamarbete.ett Mot bakgrund deav
svenska erfarenheterna det uppenbartär trovärdigheten varkenatt i en
ensidig knytning eller deltagande i valutasamarbete alltidett är
tillräcklig för fast växelkursatt skall kunna upprätthållas. Atten
deltagande i internationellt valutasamarbeteett inte någonutgör
garanti för uppnå tillräckligatt trovärdighet understryks också av
valutaoron under hösten 1992 resulterade i bandbredden inomattsom
ERM-systemet vidgades.avsevärt I den andra änden trovärdighets-av
spektrumet återfinns där växelkurserna oåterkalleligenarrangemang
fixeras valutaatt införs. Eftersom detgenom sannolikten gemensam
både politiskt och ekonomiskt mycket svårt förär enskilt landett att "
återinföra den nationella valutan sedan den gång avskaffats, kanen

övergång till valuta uppfattasen i deten gemensam ett närmastesom
beslut.irreversibelt Detta innebär vid svenskt deltagandeatt iett

valutaunionen kan den disciplinerande effekten den inhemska pris-
och löneutvecklingen förväntas starkare vidavsevärt deänvara

° För utförligare diskussion avvägningen mellanen trovärdighet och flexibilitetom
andra exempelsamt på metoder hantera dennaatt penningpolitikennär delegerats

till självständig centralbank, Sverige ochen EMU SOU 1996:158.se
" En valuta kan införasgemensam att stater myntunion ellerupprättargenom en en

union. Skillnadenmonetär mellan myntunion och union deen monetär är atten
ingående i detstaterna fallet förutom införasenare att valuta ävenen gemensam
upprättar centralbank. Under myntunionenen gemensam mellan Danmark, Norge
och Sverige 1873-1924 fanns både danska, norska och svenska kronor. Ett sådant

innebär naturligtvis det blir lättarearrangemang att återinföra den inhemskaatt
valutan.
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svenska inflationen kommertidigare växelkursarrangemangen. Den
tidigare till den inomsannolikt därmed lättare EU. Detän att anpassas

självständigfaktum Riksbanken förlorar möjligheten bedrivaattatt en
prisstabilitetssyn-penningpolitik behöver därmed inte negativtvara ur

punkt.
väljer försöka lägga grunden till utvecklingsigVare att enman

växelkurs obero-med prisstabilitet under rörligatt ge engenom en
ende centralbank i uppgift upprätthålla prisstabilitetsmål ellerettatt

betona sådanaknyta växelkursen, det viktigtäratt att attgenom
åtgärder bör delar i samlad strategi. viktigEnses som en annan
komponent den finanspolitik bedrivs konsistent medär äratt som
prisstabilitetsmålet. och ökande budgetunderskott riskerarStora

inflation till slut kanexempelvis leda till situation där högreatt en en
framstå lockande möjlighet minska statsskulden. Det ärattsom en
vidare vikt arbetsmarknadens funktionssätt förbättras så attattav
lönebildningsprocessen för konsistentblir tillräckligt flexibel att vara
med prisstabilitet och full sysselsättning. dåligt fungerandeEn
lönebildning arbetslöshet blir högkan kostnaden igöra att termer av
under anpassningsperiod, vilket i sin kan leda till pris-attturen
stabilitetspolitiken börjar ifrågasättas.

Även2 här konflikt mellanuppstår trovärdighet och flexibilitet i den meningenen
möjligheten störningar drabbar enbart Sverige med nominellaatt att möta som

växelkursförändringar elimineras. Denna konflikt huvudtema i Sverige ochär ett
EMU SOU 1996:158.
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förhållandenUtländska4

Allmänt4.1

centralbankslagstiftning framgårEU-ländemasgenomgångVid aven
eller mindrebehöver genomföraprincip alla länderdet i störreatt

förenlig med EU-för lagstiftningen skall kunnaförändringar att anses
kommit relativt långtECBS-stadgan. Vissa länder harfördraget och

vilka Sverige fårmedan andra länder, tillsitt reformarbetei även
några konkretainför parlamenteträknas, inteännu presenterat

uppgifter.centralbankens oberoende ochlagförslag avseende
explicit hur för valuta-EU-fördraget fastställer inte ansvaret

nationell nivå. Därmed det osäkertpolitiken skall utformat på ärvara
genomföra föränd-utsträckning EU-länderna kommeri vilken att

område. Idag varierar de nationella regleringarnaringar på detta
Vissa länderansvarsfördelningen betydligt mellan länderna.rörande

helt lagstiftning området medan den i andra ländersaknar pånästan
relativt utförlig.är

LuxemburgBelgien och4.2

före-lag valutanBelgien 1988 års KonungenI attanger om m.m.
francen.bestämmelser växelkursen för den belgiskaskriver om

Tillämpningsföreskrifter har dock aldrig utfärdats.
fattar i växelkursfrågor på förslagEnligt lagen beslutKonungen

finansministern dessförinnan skall ha rådgjort med central-somav
och diskuterat ärendet i regeringssammanträde. Därefter skallbanken

beslut meddelas parlamentet.Konungens
Centralbankens tillyttrande finansministern kan publiceras av

banken.
års lagstiftning med det1988 obligatoriska samrådet med

centralbanken har sin bakgrund i devalveringen den belgiskaav
francen 1982 då regeringen fattade sitt beslut förvägiutan att
konsultera centralbanken.



62 Utländska förhållanden SOU 1997: O1

Man Belgiens deltagande i de facto harERM tagitatt överanser
behovet tillämpningsföreskrifter för 1988 års lag och ERM-attav
bestämmelsema tillfyllest. Sedan 1982 har Belgienär fast växel-en
kurs den tyska marken ankare för den ekonomiska politiken.mot som

kanDet också Belgien sedan 1922 har myntunionnoteras att en
med Luxemburg. valutafrågorI har Luxemburg fört politiksamma

Belgien. årsFöre 1982 devalvering konsulterade den belgiskasom
regeringen således den luxemburgiska regeringen. Inför tredje

håller det luxemburgiskaEMU institutetetappen påmonetära attav
förvandlas till verklig centralbank kommer ingåatten som som en
fullvärdig medlem i ECBS.

4.3 Danmark

Förhållandena i Danmark präglas bl.a. lagen Danmarksattav om
Nationalbank från 1936 och fortfarande baseradär på guldmyntfoten.

har inteLagen ändrats sedan 1939. Istället det praxis utveck-är som
lats. Enligt 1964 års valutalag lov valutaforhold skallm.v.om
Nationalbanken, så länge den inte inlöser sedlar i guld, i valutafrågor
följa den kungliga bankokommissariens ekonomiministerns anvis-
ningar 2 § andra stycket. Riktlinjerna för valutapolitiken fastställs
efter förhandling med Nationalbanken. Frågan valutaregim,om
centralkurser och bandbredder beslutas sålunda regeringen efterav
samråd med Nationalbanken. Ekonomiministem ansvarigt statsråd.är
Viktigare valutapolitiska beslut offentliggörs emellertid genom en
kommuniké från statsministern.

Nationalbanken har inte något prisstabilitetsmål sinutan ser som
penningpolitiska uppgift försvara den regeringen beslutadeatt av
valutakursen med dess indirekta effekter på prisnivån. Prisstabiliteten

i första hand uppgift för den samlade ekonomiska poli-ses som en
tiken.

Regeringen och Nationalbanken har samarbete. Utövernäraett
eller mindre dagliga informella kontakter finns det samrådsorganmer

både på tjänstemannanivå och statsrådsnivå. tjänstemannanivåPå
ligger ordförandeskapet hos ekonomiministeriet och på statsrådsnivå
hos statsministern. Samrådsorganet på statsrådsnivå består utöver av
statsministern och chefen för Nationalbanken, ekonomiministern,av
flnansministem, utrikesministern och industriministem. De bådetäta
formella och informella kontakterna mellan Nationalbanken och
regeringen/regeringskansliet har lett till bred enighet råderatt en om
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valutapolitiken. omfattarDenna också brett spektrumettsamsyn av
de politiska partierna.

Finland4.4

FinlandI det enligt myntlagen regeringen beslutar markensär som om
värde 4 §. också regeringenDet beslutarexterna är som om

bandbredden för marken. Regeringens handlingsutrymme emeller-är
tid starkt begränsat eftersom den endast kan på initiativagera av
Finlands Bank och dessutom enbart kan, ändringar, ellerutan anta
förkasta bankens förslag 5 §. banken beslutas framställningarI till
regeringen bankfullmäktige förslagpå direktionen. Bankfull-av av
mäktige har full frihet modifiera direktionens förslag.att

Förhållandena i Finland speciella eftersomnågot inte baraär
bankfullmäktige politiskt utsedda också del bankensär utan en av
direktion kommer från politiken eller har någon slags politisk
bakgrund. har ända tillsDet helt nyligen förekommit direktions-att
medlemmar varit tjänstlediga för ledamöter regeringen.att vara av
Således har banden mellan den politiska sfären och Finlands Bank
varit starkare vad vanligt i flertalet övriga europeiskaän ärsom
centralbanker.

Inför planerasEMU begränsa bankfullmäktigesetapp tre attav
till övervakning och beslutanderätt i administrativa frågor ochansvar

klarare direktionen från den politiska sfären.att avgränsa Tanken är
direktionen i framtiden skall bankens beslutandeatt ivara organ

penning- och valutapolitiska frågor.
Traditionellt har det funnits få verkliga motsättningar mellan Finlands
Bank och regeringen. Inte heller mellan penningpolitiken och

Åsikts-valutapolitiken har några egentliga motsättningar förelegat.
skillnader har i allmänhet jämnats överläggningar tillsut genom en

ståndpunkt uppnåtts. Sålunda dröjde Finlands ERM-gemensam
anslutning tills enighet förutsättningarna uppnåtts mellan bankenom
och regeringen.

Handläggningen den finska markens ERM-anslutning inomav
EU:s Monetära kommitté har emellertid visat den finska besluts-att

tungrodd och kan behöva modifieras.är Stegen förärprocessen
närvarande följande:

1 Direktionen föreslår bankfullmäktige centralkurs meden -
vissa förhandlingsmarginaler för anslutningen till ERM.-
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Bankfullmäktige2 sammanträder och beslutar Finlandsom
Banks förslag.

3 Fullmäktige lämnar förslag till regeringen har förkastaattsom
eller förslaget i dess helhet.anta

4 Regeringen underrättar berörda EU-instanser sitt beslut.om
5 kommitténMonetära sammanträder och diskuterar den

föreslagna centralkursen. Skulle kommittén inte acceptera
kursen inom de i förhandlingsmandatet angivna marginalerna
måste i Finland börja från början.processen om

6 Efter beslut Ecofin-ministrarEU:s och centralbankscheferav
måste sedan beslutet den överenskomna centralkursenom

direktionen dess förslag till bankfullmäktige.antas av som
7 Bankfullmäktige sammanträder och lämnar förslag till rege-

ringen.
8 Regeringen sammanträder och fastställer centralkursen.

Denna omständliga ledde till överenskommelsen kom tillattprocess
allmänhetens kännedom innan regeringen formellt beslutat denom
centralkurs skulle gälla för den finska marken inom ERM.som

Efter det Finland inträtt i harERM för fastställandeatt processen
och ändringar i centralkursen för ERM-valutor förenklats. Deav

finska i kommitténMonetära och ministernivåpårepresentanterna
i sådana lägen behövliga handlingsmarginaler i ERM:sges nu

multilaterala beslutsprocess. skerDet fullmäktiges beslutattgenom
utformas så finansministeriets i Monetära kommitténatt representant
finansministern på rådsnivå, inom givna marginaler, har befogenhet

besluta ändringar i den finska markensatt och andra valutorsom
Överenskommelsencentralkurs eller fluktuationsband. bekräftas

därefter beslut i finansministeriet 4 § 3 mom..genom

4.5 Frankrike

FrankrikeI den franska centralbankslagen regeringenattanger
beslutar växelkursregim och centralkurser för francen. Inomom

for de riktlinjer finansministern implementerarramen som anges av
centralbanken självständigt växelkurspolitiken. För närvarande utgörs
dessa riktlinjer Frankrikes deltagande i ERM. Det centralbankenärav

för räkning förvaltar valutareservenstatens och försom som svarar
eventuella interventioner på valutamarknaden.

Behovet samråd och koordineringnära politiken understryksav av
både från finansministeriet och centralbanken. Regelbundna över-
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sker mellan finansministern ochläggningar, i princip varje vecka,
finansavdelning Directioncentralbankschefen. Finansdepartementets

valutamarknadema ochdu följer kontinuerligt situationen påTrésor
har samråd med centralbanken.näraett

politiska aspekterna ifinansdepartementet pekas på deFrån även
i G7-samarbetet.valutafrågorna bl.a. tagit sig uttrycksom

Grekland4.6

centralbankensgrekiska centralbankslagen från fastställerDen 1928
kontrollera utestående mängduppgifter. Enligt lagen skall banken

explicitutlåningen. fastställer ingetsedlar och Lagenmynt samt
skall bidra tillpenningpolitiskt mål för centralbanken bankenutan

mål, meduppfyllandet regeringens allmänna makroekonomiskaav
förknippade inflation, produktionsnivåtonvikt på dem medärsom

och valutapolitik.
fastställer riktlinjer för valutapolitiken efter konsulta-Regeringen

tioner med centralbanken. Centralbanken har självständigtett ansvar
inom de riktlinjer regeringen fastställer implementeraatt som

valutapolitiken, inklusive beslut valutainterventioner. 1995om
annonserades explicit for förstaväxelkursmålett gentemot ecun

Målet utformadesgången. glidande centralkurs motsom en ecun.
Drachman skulle tillåtas deprecieras försvagningenmot ecun men
skulle mindre inflationsskillnaden mellan Grekland och dessänvara
viktigaste handelsparter.

Irland4.7

irländska centralbankens ställningDen och uppgifter regleras genom
de centralbankslagarna från 1942, 1971 respektive 1989.tre

Centralbankens roll och uppgifter fastställs i central-1942 års
bankslag. Banken skall vidta de åtgärder från tid tillsom annan
bedöms nödvändiga för valutans integritet ochvärnaattsom genom

kontrollera krediter verka för medborgarnas välfärd. Finansminis-att
har möjlighet begära centralbanken inför viktiga besluttern att att

skall rådgöra med honom/henne.
1989 års centralbankslag fastställer valutapolitiken beslutasatt av

regeringen efter konsultationer med centralbanken. Finansministern
har besluta och ändra växelkursregim ochrätten genomföraatt attom

3 17-0154
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specifika växelkursjusteringar. Finansministerns beslut skall offentlig-
göras.

Centralbanken har självständigt besluta valutainterventioneratt om
och implementeringen valutapolitiken inom deav ramar som
fastställts finansministern. närvarande dessaFör utgörsav ramar av
medlemskapet i ERM.

Italien4.8

italienska centralbankslagstiñningenDen består flera olika delarav
olika lagar, den äldsta från regleras1910. Därutöverärav varav

verksamheten föreskrifter bankens styrelse utfärdat.genom som egen
finns inteDet något Verksamhetsmål i centralbankslagstiftningen eller

fori stadgan dItalia.Banca Enligt lag från har1992 banken fullen
frihet fastställa den officiella referensräntan.att

Enligt föreskrifterna för fmansministeriets verksamhet har
finansministem för fastställa den ekonomiska politiken iattansvar
allmänhet, inklusive penning- och valutapolitiken. Enligt praxis
utarbetar centralbanken riktlinjer for penningpolitiken vilka fastställs

finansministern.av
Vad kompetensfördelningen rörande valutapolitiska frågoravser
regelverket knapphändigt. Någon explicit kompetensfördelningär

tycks inte finnas varför regeringen bedöms ha den beslutande-yttersta
praktiken harI regeringen det sista ordeträtten. centralban-även om

kens tekniska kompetens tycks denna inflytande. Genomett stortge
centralbanken vanligtvis utformar förslag till riktlinjer föratt

penningpolitiken får den inflytande på valutapolitiken.även ett stort
Centralbanken har självständigt implementera valutapolitikenrätt att
inom de regeringen lagt fast. Inför beslut viktstörreramar som av
sker enligt praxis långtgående konsultationer, någon formellmen
ordning for konsultationer eller löpande samordning finns inte.

upprättades1947 interrninisteriell kommitté för krediter ochen
sparande utgjorde den högsta auktoriteten på det penning- ochsom
valutapolitiska området. Kommitténs betydelse tycks dock ha minskat
betydligt och tillmäts den inte viktnågon vid valutapolitiskanumera
beslut.
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Nederländerna4.9

växelkurslag beslutNederländerna fattas enligt 1978 årsI om
förslag finansministern. måsteväxelkursregim i konselj på Denneav

Nederlandschefrån centralbanken,emellertid först inhämta yttrande
för kännedom tillsammansKonseljbeslutet delges parlamentetBank.

yttrande.med bankens
FörordningNederländerna har sedan deltagit i ERM.starten om

utfärdas också i konselj.gällande växelkurser inom DenERM senast
ändrad 1996.förordningen från För-gällande 1979,är senast

bandbredder för icentralkurser och ERMordningen fastställer
den tyskabandbredddeltagande valutor, dvs. på :t2,25 % moten

valutor.marken och % övrigai15 mot
tillfälligt upphäva dessa kurserFinansministern har befogenhet att

valutamarknadema skulle kräva det.läget påom
samråd med central-också, efter föreskrivetFinansministern kan

direktiv vilken växelkurspolitik banken börbanken, dennage om
Skulle sådana direktivbedriva valutor inte deltar i ERM.mot som

anmäla dettaföljas enligt bankens mening, skall bankeninte kunna
till finansministem.

centralbankschefen sker ocksåSamråd mellan finansministern och
kontinuerligt och informellt. träffas finansministern och central-Bl.a.
bankschefen lunch två gånger i månaden.över en

Beslutanderätten i valutafrågor otvetydigt hosligger således
regeringen yttrande från centralbanken erfordras innanettmen
regeringen sitt beslut. Yttrandet offentliggörs samtidigt medtar
beslutet. praktiken sker samrådet ofta informellt och centralbankensI
yttrande formuleras då efter det beslutet i realiteten redan tagits,att

i kommittén.Monetärat.ex.
fasta växelkursen marken ankaret iDen den tyska denärmot

ekonomiska politiken och detta har inte ifrågasätts mycket länge.

Portugal4.10

portugisiskaDen centralbankslagen från 1990. revideradesLagenär
1995 och 1996 till följd kraven EU-fördraget.i Fördragets krav påav
oberoende för centralbanken låg bakom ändring denäven en av
portugisiska konstitutionen 1995. nuvarande lagstiftningenDen
innebär regeringen inte har någon möjlighet banken vidatt att styra
utformningen penningpolitiken. Centralbankens Verksamhetsmålav
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bibehålla prisstabilitet med beaktande regeringens allmännaär att av
ekonomiska politik.

Regeringen för valutapolitiska frågor, centralbankenansvarar men
har skyldighet samarbeta vid fastställandet valutapolitiken ochatt av

självständigt för implementeringen densamma. Central-ansvarar av
banken skall dessutom förvalta Portugals valutareserv och besluta om
riktlinjer för interventionema artikel 32.

Spanien4.1 1

Spanien införde centralbankslag i delar innebar1994 storaen ny som
anpassning till EU-fördraget avseende centralbankens oberoende.en

Centralbanken har självständigt utforma och implemen-ett attansvar
penningpolitiken med prisstabilitet det primära målet. Utantera som

åsidosätta detta mål skall penningpolitiken stödja regeringensatt
allmänna ekonomiska politik.

Centralbankslagen innehåller tydlig kompetensfördelningen
rörande såväl penning- valutapolitik. Enligt artikel lagen11 isom om
den spanska centralbankens självständighet det regeringenär som,
efter ha konsulterat centralbanken, fastställer växelkurssystemetatt
och centralkursen för Beslutet måste i överensstämmel-pesetan. vara

med prisstabilitetsmålet. Inom för det växelkurssystemse ramen
regeringen beslutat, och de internationella åtaganden detta medför,
har centralbanken självständigt implementera valutapolitiken.att
Banken skall för detta ändamål hålla förvaltaoch valutareserv.en

4.12 Storbritannien

StorbritannienI ligger makten penning- och valutapolitiken iöver
finansdepartementet. Enligt 1946 års lag Bank of England harom
departementet direktivrätt banken The Treasury has theöver power
of directive the Bank of England. Enligt års valutalag-1949over
stiftning Exchange Equalization Account Act det ocksåär
finansdepartementet och kontrollerar valutareserven.äger Det ärsom
således helt klart beslut såväl växelkursregimatt om som om
centralkurser och bandbredder vid fast växelkurs ankommer på
finansministern.

Bank of England enbart ombud för finansdeparte-agerar som
både i penning- och valutapolitiska frågor.mentet I praktiken har

emellertid banken det operativa inom för finans-ansvaret ramen av
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eller valuta-räntenivåbeträffandedirektivangivnaministern t.ex.
interventioner.

fastautgjorde den1990-1992deltog i ERMStorbritannienNär
penningpolitiskacentralbankensbegränsningväxelkursen aven

fastställda kursen. Närdenskulle försvarabankeneftersomagerande
har bankenflytande växelkurs störreåter harStorbritannien enennu

rörelsefrihet.
finansdepartementets/ministemspåverkarEnglandofBank

instrumentinflationsrapportBankensolika utgör ettagerande sätt.
inflations-bedömningsinoffentligtbankenvilket avangergenom

Inför depenningpolitiken.fördatill denförhållandeiutvecklingen
centralbanks-ochfinansministernmellanöverläggningamamånatliga

enligtpenningpolitikenhurunderlagbankenchefen lämnar ett om
överläggningarfrån dessaProtokollenutvecklas.uppfattning bördess

blir,Härigenomsammanträdet.efterveckorcirkaoffentliggörs sex
finansministernsochcentralbankschefenstidsfördröjning,vissmed

meningsmot-sådanaoffentliga. Dååsiktsskillnadereventuella
offentliggörandetmarknadseffekterha negativasättningar kan utgör

vid överlägg-mellanåstadkommamedel för parternaattett samsynen
öppenhetled iocksåOffentliggörandetningarna. ettutgör en

trovärdighet.penningpolitikensökartransparency som

Tyskland4.13

uppgiftBundesbank, tillcentralbanken,Tyskland har värnaattI
del 3.Bundesbank,über die Deutschepenningvärdet Gesetz art
detvärde,D-markens internatolkas även externaDetta omsom

indirekt berörs.värdet
finnsvalutapolitikenförlagregleringexplicitNågon ansvaretav

regeringens.därförråder enighetdet ärinte, ansvaretattommen
Vidväxelkursregim.för valfinansministernSåledes har avansvar

penningpolitisk betydelsefrågoröverläggningarregeringens om av
Bundes-regeringen inbjudaskallvalutapolitiska beslut räknasdit

Bundesbankhardock Däremotbanks chef rösträtt.närvara, utanatt
valutapolitiken, inklusivedagliga utförandetför det avansvar

växelkursregim och denvalområdet mellanvalutainterventioner. I av
paritetsändringar inom ERM,bl.a. vad gällerlöpande politiken,

och regeringen. Någramellan Bundesbankkonsensuseftersträvas
tid.under långmotsättningar har inte observeratsnämnvärda

D-markinväxlingskursen för östmark 1990Frågan mot varom
mellan Bundesbank ochföremål för motsättningarbekantsom
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regeringen. Detta emellertid inte ha varit valutapolitiskanses utanen
inrikespolitisk fråga.en
För Bundesbank prisstabiliteten,är det lagfästa måletnämnts,som

och redan i slutet på 1970-talet den dåvarande centralbanks-angav
chefen Emminger banken inte avsåg interveneraatt på valuta-att
marknaden prisstabiliteten i fara.sattesom

framträdandeDet draget i det tyskamest oberoendesystemet av-
ansvarsfördelningen således prisstabilitetenär för allaatt parter-

ankaret kring vilket övrig ekonomiskutgör politik utformas.

Österrike4.14

ÖsterrikeI regleras förhållandena 1984 års centralbankslagav
Nationalbankgesetz. dessI kapitel artikel 2.3 National-attanges
banken med alla tillgängliga medel skall försvara den österrikiska
schillingens inre värde och dess värde i förhållande till stabila
utländska valutor. Några bestämmelser reglerar regeringenssom
medverkan i valutapolitiska beslut finns inte bankenutan anses
självständigt hantera både penning- och valutapolitik.

I praktiken har den österrikiska schillingen sedan Bretton
Woodssystemets sammanbrott varit knuten till D-marken, först via en
valutakorg dominerad marken och sedan 1981 direkt. Dettaav
bestämdes på sin tid på politisk nivå i samråd med Nationalbanken.
Formellt det ensidig österrikiskär koppling bestämd National-en av
banken den föregicksäven överläggningar med Bundesbank.om av
Kopplingen till D-marken har utgjort ankaret i Nationalbankens
politik.

ÖsterrikesVid inträde i beslötsEU schillingen skulle ingåatt i
ERM. beslutDetta fattades Nationalbanken efter samråd medav
regeringen.

Österrikes framtida deltagande i valutaunionen redan haanses
beslutats parlamentet i och med dess ratificering EU-fördraget.av av

4.15 Sammanfattande bedömning

Av ovanstående kartläggning framgår det regleringenatt ansvaretav
för valutapolitiska frågor skiljer sig relativt kraftigt mellan
länderna. Vissa länder har explicit och tydlig ansvarsfördelningen
medan andra länders lagstiftning knappt berör frågan. Med undantag

Österrikeför Sverige och har dock regeringarna i EU-länderna det
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valutapolitiska beslut, såsomövergripandeföransvaretyttersta
förutformningväxelkursregim ochfastställande attsystemavav

värde.valutansfastställa
växelkursregim, central-åtskillnad mellan valformellNågon av

harinte i lagstiftningarna. Däremotbandbredderochkurser görs
för imple-självständigtflesta falli decentralbankema attett ansvar

lagt fast.regeringarnaefter de riktlinjervalutapolitikenmentera som
centralbanker inomregeringar ochrelationerna mellanVad gäller

och omgivandelands traditionrespektivekaraktäriseras dessaEU av
ivalutapolitiska instrumentenpenning- ochEftersom deregelverk.

praxisEU-ländernade olikaharhuvudsak är genomgemensamma
risken for det skallminimerautformat olikalagstiftningoch attsätt att

instrument.bruket dessai syftet medotydlighetuppstå aven
vidinflytandecentralbankemaolikahar påLänderna sätt gett
forminska riskenvalutapolitiska beslut förutformningen attav

mål.valutapolitiska Detpenningpolitiska ochmellankonflikter
inför regeringens beslut.samrådsförfarande skervanligaste är ettatt

reglerade i lag-alltid,ofta, intesamrådsförfarandenDessa är men
kraftigt.innebörd varierar ISamrådsförfarandets reellastiftningen.

centralbankensmedför samrådskravetTysklandexempelvis att
tycksandra länder endastmedan det iinflytande mycketär stort

informationsutbyte.formalisering Ettinnebära sätt attannat geaven
centralbankschefen, i Tysk-inflytandecentralbanken visst är att som

sammanträdendelta vid regeringensland, inbjuds rösträttatt utan om
valutapolitiska frågor.betydelsefullamer

centralbanken möjlighetoch Storbritannien harNederländernaI
rekommendationer bankenefterhand offentliggöra de råd ochiatt ger

rekommendationerna ökaroffentliggöraregeringen. Genom rätten att
till mellanincitamenten parterna.samsyn

centralbankenanvänds i Finland,Ett ärsätt, attannat gesom
Regeringen har därefterinom valutapolitiken.exklusiv förslagsrätt att

centralban-förslaget i dess helhet. På dettaeller förkasta sättanta ges
variantYtterligareken inflytande i beslutsprocessen. är attstortett en
Zeeland, därliknande det i Nyainföra upprättatsett system, som

regeringenskyldighet anmäla detcentralbanken har att om aven
centralbankens verk-valutapolitiska målet striderfastställda mot

målkonflikt antingen detsamhetsmål. uppkommer måsteOm en
förvalutapolitiska målet eller det mål centralbanken fått sinsom

verksamhet ändras.
svårt finna exempel på några motsättningar iDet störreär att

valutapolitiska frågor mellan regering och centralbank bland EU-
dock den ansvarsfördelningenländerna. Frågan institutionellaär om

bidragit till detta. de länder där centralbankema har högre gradI en
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oberoende vid utformningen penningpolitiken har dessa ocksåav av
haft inflytande vid valutapolitiska beslut vilket kan hastörreett
minskat risken för målkonflikter mellan dessa politikområden.

har flertaletDessutom EU-länder historiskt haft valutaregleringar som
förhöjt effektiviteten i den förda valutapolitiken. takt medI de
avregleringar skett inom EU-samarbetet har förutsättningarna försom

bedriva valutapolitik förändrats vilket har medfört kopplingenatt att
mellan penning- och valutapolitik har stärkts.
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unionensEuropeiska5

samarbetevalutapolitiska

växelkursmekanismenEuropeiska5

ERM

Bakgrund5.1.1

resolution innebarrådetEuropeiskadecember 1978I antog ensomen
Europeiska Systemetdet Monetäraöverenskommelse upprättaattom

stabilitet iskapaSyftet med EMS monetärEMS. är att en zon av
EG-ländemassamarbete.grundat påEuropa nära monetärtett

existerande central-tidigarejusterafick i uppdragcentralbanker att
anvisningar och EMS. Iresolutionensbanksavtal enligt upprätta mars

sedanEMS-avtalet. Avtalet harcentralbankemaundertecknade1979
ursprungligaoch 1987, denomgångar, 1985ändrats i tvådess men

delar;oförändrad. Avtalet bestårhuvudsakiinnebörden treär enav
kortfristigför mycketväxelkursmekanism ERM, ett arrangemang

tillskapande och användningregler förfinansiering V STF samt av
ecun.

och förfastställande centralkurserförreglerERM består avav
divergensindikatorfinnsinterventionsmekanismer. Dessutom somen

behov åtgärder.skall signaler avomge
centralkursvaluta hadeltagandeEnligt skall varjeERM en

ochvalutorövriga deltagande ländernasfastställd de motmot ecu,
vikter.EU-valutor med givnaflertaletkorgutgörs av en avsom

centralkurs inomfluktuera kring dennaväxelkurs kanValutans ett
tilli förhållandevaluta når denangivet band. Om gränsenyttre enen

centralbankema intervenera förskall båda berördavaluta de attannan
Interventionsåtagandet obegränsatskall upprätthållas.bandgränsen är

Symmetrin i interven-obligatoriska interventionsgränser.vid dessa
formell då bördan interventionematill viss deltionsplikten är rent av

valuta eftersom detta landsför landet medbetydligtär tyngre svag
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centralbank måste använda sina valutareserver för intervenera.att
Centralbanken i landet med den starkare valutan säljer sin valutaegen
och i fall likviditetenspär värsta i den inhemska ekonomin, såvida
inte interventionen steriliseras centralbanken drarattgenom
likviditeten igen marknadsoperationer.öppnagenom

Från det avtalet upprättades framatt till augusti 1993 devar
normala bandgränserna i2,25 %. De länder inte deltog i densom
europeiska valutaormen i december 1978 fick möjlighet väljaatt
vidare bandgränser, i6 %. Denna möjlighet utnyttjades vissaäven av
länder blev medlemmar i ERM vid tidpunkter. Tankensom senare var
från början dessa vidare bandgränseratt successivt skulle minska i
takt med de ekonomiska förutsättningarnaatt tillät det. Efter spekula-
tionerna ERM-systemet undermot 1992 och 1993 vidgades i stället
bandgränserna i augusti 1993 till för:tl 5 % alla deltagande länders
valutor. Beslutet åtgärd med syftettemporärangavs vara atten
minska påfrestningarna på de utvidgade bandgränsernasystemet, men
gäller fortfarande.

I ERM finns också divergensindikator syftar tillen attsom ge en
indikation på behov åtgärder från den ansvariga myndigheten i detav
land valuta överskridit vissa avvikelsetrösklar uttryckta ivars ecu.
Dessa trösklar fastställda till 3/4-delarär valutans bandgräns iav
förhållande till De också hänsyn tilltar ecu-kursen i sigattecu.
förändras då de valutor ingår i ecu-korgen försvagas.en Närav som
valutan denna tröskel skallpasserat landet i fråga genomföra
interventioner, penningpolitiska åtgärder, förändringar i centralkurser
eller andra ekonomisk-politiska åtgärder. Om det aktuella landet,
beroende speciella omständigheter, inte genomför någon av
ovanstående åtgärder skall förklaring lämnas till övriga länder.en

Sedan har ERM präglatsstarten olika perioder. Tiden mellanav
1979 och 1983 kan betecknas inkörningsperiod för desom en
deltagande länderna. Under denna period det fortfarandevar en
betydande skillnad mellan länderna i inflationstakttermer ochav
budgetunderskott och rad justeringar centralkursernaen av genom-
fördes. Interventioner vid bandgränser relativt omfattande,var
speciellt före centralkursjusteringarna. Under denna period utveckla-
des dollarn dessutom starkt. Mellan 1983 och 1987 fungerade ERM
väl. Medlemsländema genomförde i högre utsträckning interna
ekonomisk-politiska åtgärder och justeringar centralkurserav var
mindre frekventa, dollar.trots Interventionerna mindreen svagare var
omfattande under den föregåendeän perioden och genomfördes i

utsträckningstörre inom bandgränserna vid dessa. deltagandeän De
ländernas ekonomier konvergerade dessutom, med fallande inflations-
differenser, räntenivåer och räntedifferenser. Under perioden mellan
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Basel-inomspänningar ERM.emellertidbyggdesoch 19921987 upp
syftade till förbättraseptember 1987Nyborg-överenskommelsen i att

oförenligatydliggöraföråtgärderfunktionssätt attERM:s genom
förbättra inter-fördiskussioneroch underlättapolicyinriktningar att

ingagenomfördes dockUnder periodenventionsmekanismen.
undantagbandbredder medellercentralkurserförändringar avav

till :t2,25 %. Enbandbredd :E6 %frångickItalien ensom
kommit betraktahadeländernadeltagandede attförklaring attvar

ansträngningarnaförnegativainom ERM attdevalveringar som
inomnormala justeringarförförtroende iställetbygga ett ramenupp

usteringar undveksCentralkursjfastväxelkurssystem.justerbartför ett
förhopp-medackumuleratillätsekonomiska obalanserdärför och att

verkafastväxelkurspolitiken skulleförförtroendetningar attom
kapitalmark-Avregleringenkostnadsstegringarna.dämpande på av

skillnader idärtillochcentralkurserfasta1990,naden inom EU
delERM-ländema, till visspenningpolitiken mellanutformningen av

vissatill obalanserna. Iåterförening, bidrogTysklandsberoende på
lågintlationsländerimed valutor änkunde till ochfall svagarevara

ränteskill-följd bl.a.tillvalutor inom ERMhöginflationsländemas av
EMU-deltagande. Under 1992framtidaförväntningarnader och om

nej i denutlösteskrisgenomgickoch 1993 ettsystemet avsomen
överenskommelsen itilljuni 1992folkomröstningen idanska

iobalanser deunderliggandefokuserade påMarknadenMaastricht.
tillspänningama komekonomier ochdeltagande ländernas ytan.upp

ohållbaraden tillmarknadenFramförallt tycktes notera synes
bedöm-penningpolitiken inteländer därrådde i vissasituation som

växelkurspolitiken.förenlig med den fastades vara

centralkurserjusteringMedlemskap i ERM,5.1.2 av

och bandgränser

Även lagstiftning idel gemenskapensresolutionrådets är en avom
besluttill allaEU-fördraget refererar EMSbemärkelse ochvidare är

medlemskap iutanför EUfattade EU-ramen. Ettrörande EMS
dettamedlemskap idärför automatiskt EMSinnebär inte utanett

EMS-deltagande innebär inte hellerfrivilligt.medlemskap Ettär
ifrågadeltagande i det landetautomatiskt ERM ärutanett som

förväxelkursmekanismen varefter villkorenbeslutar delta iatt
föremål förmedlemskapet, dvs. centralkurs och bandgränser, är

landet i fråga och de övriga deltagandeförhandlingar mellan
länderna. Enligt resolutionen finns det möjlighet för icke EU-även
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länder med starka ekonomiska och finansiella band till deltaEU att
i ERM.

Resolutionen den politiska grunden förutgör EMS. formellaDen
anslutningen sker dock undertecknandet avtal mellanettgenom av

Överenskommelsencentralbankema, EMS-avtalet. skall delges rådet
och EU-kommissionen. EMS-avtalet reglerar dock inte närmare
procedurerna för anslutning deltagare och inte heller förav nya
förändringar centralkurser eller bandgränser. I Europeiska rådetsav
resolution artikel 3.2 fastställs justeringar centralkurser skallatt av

föremål för ömsesidig överenskommelse vilken skall innefattavara en
alla deltagande länder i ERM och kommissionen. Viktigare valuta-
politiska beslut skall dessutom föregås ömsesidiga konsultationerav
mellan ERM-ländema och de EU-länder står utanför.som

Frågor rörande behandlasERM i Monetära kommittén detärsom
EU-organ hanterar ekonomiska och finansiella frågorsom av

intresse. kommitténMonetära består statssekreteraregemensamt av
motsvarande och vice centralbankschefer från medlemsländerna

två från kommissionen. har ingensamt Den formellrepresentanter
beslutanderätt fungerar förberedande instans. Förbere-utan som en
dande diskussioner kan också ske mellan centralbanskcheferna i
EMI:s råd. Enligt stadgama för skall institutionenEMI övervakaäven

funktion.EMS:s F ormella beslut fattas centralbanks-gemensamt av
chefema och Ekoñn-ministrama för frågan ansvariga ekonomi- eller
finansministrar i de olika länderna i procedur involveraren som
kommissionen. Enligt resolutionen det endast de länderär medärsom
i ERM kommissionen deltar i besluten,samt med densom men
nuvarande sammansättningen Monetära kommittén deltar alla EU-av
länder i de förberedande diskussionerna. Enligt EU-fördraget skall
varje medlemsland, fram till den tredje betraktaEMU, sinetappen av
valutapolitik fråga intresse. gällerDettagemensamt ävensom en av
efter valutaunionen för de länderatt inte deltarupprättats isom
denna.

Efter beslut har fattats i ERM-frågor offentliggörsatt kom-en
muniké med standardiserad utformning. Kommunikéema bl.a.anger

beslutet fattat alla EU-ländernasatt är centralbankschefer ochav
ministrar i procedur involverar kommissionen ochen gemensam som
EMI Monetära kommittén konsulterats.samt att innebärDetta
formellt icke ERM-länderatt även står bakom besluten.

Vid justeringar centralkurser och ansökningar medlemskapav om
i ERM det den ansvarige ministernär i respektive land harsom

för framställan delges deatt övriga medlemsländerna ochansvar en
de övriga inblandade institutionerna. Därefter vidtar konsultationer
inom Monetära kommittén vid inkallat Om kommitténett extra möte.
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mandatbegäraolika ländernasde representanterkanenighetuppnår
fastställaälvacentralbankschefer föroch attministrarrespektivehos

nivå ochtill högre avgörslyfts fråganfallöverenskommelsen. I annat
centralbankscheferna.respektivefmans/ekonomiministramaav

landsrespektivemellanAnsvarsfördelning5.1.3

regeringochcentralbank

deltar ilandrespektivefrånregeringarochcentralbankerBåde
fastlagdai besluten. Deochkommitténi Monetäraöverläggningarna

Detansvarsfördelningen öppen.nationelladenlämnarprocedurema
landetsförland självtvarjeför avgörafrågasåledes att somär vemen

deltagandealla deblandenighetprincip krävsidettalan även om
ERM-frågor.ibeslutvid ettrepresentanterna

centralbankerEU-ländersandramedkontakterutredningensAv
tongivande iregeringarnaframgår ärfinansdepartementoch att

utformning.för beslutensavgörandedetoch har ansvaretsamarbetet

unionenochEkonomiska monetära5.2

EMU

regeringskon-särskildatvåtillsättaEG-ländernabeslutade1990 att
gemenskapsinsti-behandla bl.a.till uppgiftfickferenser. Den attena

ochutrikes-förförutsättningarnaroll,tutionernas gemensamen
tillgemenskapskompetensenutvidgningsäkerhetspolitik samt aven

innehållet i ochuppgiften bestämmafickandraområden. Den attnya
ochekonomiskföljande utvecklingenför dentidtabellen mot en

december 1991avslutades iRegeringskonferensemaunion.monetär
fördragenadesMaastrichtmedlemsländerna i ettatt somomgenom

europeisksamarbetet inomfördjupningväsentliginnebar enaven
ochunder 1992länderflertaletratificeradesFördragetunion. av

november 1993.kraft den 1trädde i
politikenekonomiskadenlångtgående integrationenDen mest av

Slutmåletvalutapolitiken.penning- och är över-gälleri EMU en
dettaEU-nivå förtillvalutapolitikenochpenning- attlåtelse av

ochvaluta-därstabilitet inom EUmedområdeskapa monetärsätt ett
marknaden.inre Kompetensendenräntefluktuationer inte längre stör

hosligger kvarpolitikenekonomiskadenövriga delarför av
stärks.samarbetetformerna förmedlemsländerna, men
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Vägen till EMU består reglerastre ietapper EU-fördraget.av som
Dessa innehålleretapper stegvis utökade åtaganden från EU-länder-

sida, däribland krav på anpassning medlemsländernasnas av
nationella lagstiftning, för stärka den ekonomiskaatt konvergensen.

förutsättningEn för valutunionen skall fungeraatt smidigt är att
länderna uppvisar stabilitet och hög grad ekonomisken av
konvergens. För kunna bedömaatt land uppfyller dessaettom
förutsättningar fastställdes konvergenskriterier.

Under den första avslutadesetappen, den januaril 1994,som
skulle medlemsländerna avskaffa valutaregleringar och andra
restriktioner för kapitalrörelser. Den multilaterala övervakningen av
medlemsländernas ekonomiska utveckling stärktes. Medlemsländerna
skulle också konvergensprogrampresentera beskriver hur densom
nationella ekonomiska politiken skall utformas för konvergens-att
kriteriema skall uppnås.

Den andra inleddes denetappen januaril 1994. Vid övergången
till två inrättadesetapp Europeiska institutet,monetära EMI. Detta

har till syfte medverka tillatt skapa de förhållandenorgan att ärsom
nödvändiga för övergången till den tredje EMU.etappen Särskiltav
skall EMI stärka samordningen penningpolitiken i syfteav att
säkerställa prisstabilitet, de förberedelsergöra behövs för attsom

det Europeiskaupprätta centralbankssystemet ECBS, förbereda en
penningpolitik och skapandetgemensam valuta samtav en gemensam

övervaka utveckling.ecuns
Beträffande den allmänna ekonomiska politiken stärks samarbetet

regeringamaatt allmänna riktlinjergenom för medlems-enas om
ländernas och gemenskapens ekonomiska politik. Medlemsländerna
skall också eftersträva undvika alltföratt underskott i destora
offentliga finanserna. Vidare har medlemsländerna också förbundit
sig till gemenskapen elleratt något enskilt medlemsland förbjudnaär

för elleratt åta sig medlemslandsansvara ett finansiellaannat
förpliktelser, den s.k. bail-out-principen.no

Efter den l januari 1994 finansieringär monetär i medlems-
länderna förbjuden, vilket innebär inte får finansieraatt staten
offentliga underskott med medel från centralbanken. Staten får inte
heller särregler eller undantag i lagstiftningengynnas förav finan-
siella institut för på så möjliggöraatt sätt statlig upplåning icke
marknadsmässiga villkor.

Varje medlemsland skall vidare inleda arbetet med att anpassa
lagstiftningen rörande den nationella centralbanken till fördragets
krav. Detta arbete skall avslutat då ECB och ECBSvara upprättas.
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Under tvâ skall vidare rådet fatta beslut vilka länderetapp om som
skall delta i OmedelbartEMU. efter detta beslut fattats skall ECBatt
och ECBS och iEMI likvidation.upprättas sättas

inleds den januariEtapp l då valutorna i länder1999 detre som
deltar i valutaunionen oåterkalleligen låses till den nya gemensamma
valutan, Därefter kommer penningpolitiken ECBatt styraseuro. av
och genomföras i Sedlar och uttryckta i introducerasmynteuro. euro

den januari och skall1 2002 helt de nationella valutornasenast ersätta
den juli1 2002. De låser sina valutor vidsenast stater startensom

tredje delta i den tredje med undantag.sägsetappen etappenav
ländersDessa centralbanker kommer del ECBSatt vara en av men

inte omfattas den penningpolitiken undantasutanav gemensamma
från vissa bestämmelser i EU-fördraget och ECBS-stadgan. Vid

tillövergången utökas också sanktionsmöjligheternaetapp tre mot
länder i valutaunionen inte uppfyller åtagandena rörandesom

Överenskommelsenoffentliga finanser. Dublini i december 1996 om
den s.k. stabilitets- och tillväxtpakten syftar till ytterligare förstärkaatt
dessa sanktionsregler.

Vid förhandlingarna i Maastricht fick Storbritannien särskilden
ställning innebär landet inte bundet åtagandena iatt ärsom av
överenskommelsen beträffande två och EMUetapperna tre av
förutsatt Storbritannien före den januaril 1998 inte anmältatt att
landet gå till den tredje Efteröver överenskom-att etappen. attavser
melsen i Maastricht förkastats i dansk folkomröstning inleddesen
förhandlingar mellan Danmark och de övriga medlemsländerna om
tilläggsbeslut och tolkningar till fördraget för Danmarkatt ävenge en
särställning. överenskommelseEn detta träffades vid ochstats-om
regeringschefemas i Edinburgh decemberimöte 1992 och godkändes
i dansk folkomröstning maji 1993. Avseende EMUetapp treen ny av
innebär överenskommelsen Danmark självt kan bestämma ståatt att
utanför valutaunionen konvergenskriteriema uppfyllda.även ärom
Danmark har redan anmält landet inte delta i valuta-att attavser
unionen.

Förhandlingarna svenskt medlemskap i EU inleddes iettom
februari och1993 avslutades i april Undertecknandet1994. detav

anslutningsavtaletsvenska skedde i juni anslutningsfördraget1994. I
till har SverigeEU åtagit sig följa de krav uppställs i EG-att som
fördraget. fördragetsI artikel 108 föreskrivs:

Senast då ECBS skall varje medlemsstat säkerställaupprättas
dess nationella lagstiftning, inbegripetatt stadgan för dess

nationella centralbank, förenlig med detta fördrag ochär
ECBS-stadgan.
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Rådet skall enligt fördraget, artikel 109j, inför beslutet vilkaom
länder kvalificerar sig för delta i valutaunionen, bedömaattsom om
varje enskilt land uppfyller de nödvändiga villkoren för införandet av

valuta. dessaI nödvändiga villkor ingår, förutomen gemensam
konvergenskriterierna, frågan i vilkenäven utsträckning deom
nationella lagstiftningama förenliga med fördragstextenär och
stadgan för ECBS. Rådets bedömning skall baseras på grundval av

från kommissionen ochrapporter EMI.
Enligt stadgan för Europeiska institutet EMI-stadgan,monetära

artikel skall årligenEMI tillställa rådet behandlarrapporten som
bl.a. de rättsliga förutsättningar de nationella centralbankernasom
måste uppfylla för integreras med ECBS.att EMI:s bedömning
kommer inte bara baseras på jämförelseatt artikel för artikel ien av
fördraget respektive den nationella lagstiftningen också påutan en
helhetsbedömning utformningen lagstiftningen, dess tillämp-av av
ning och den legala omgivningen lagstiftningen central-som om
banken utformad Dessaär skall ligga till grund för rådetsrapporter
beslut övergången till etapp tre.om

EU-fördraget och stadgan för ECBS innehåller vissa uttryckliga
krav på nationell lagstiftning. Dessa gäller

förbud för centralbanken och medlemmar i dess beslutande- organ
begära eller instruktioneratt frånta emot gemenskapinstitutioner

eller gemenskapsorgan, från medlemsländernas regeringar eller
från något artikel 107 EU-fördragetannat och artikel 7organ,
ECBS-stadgan,
krav på fem års mandatperiod för centralbankschefen, artikel 14.2-
ECBS-stadgan,
krav centralbankschefens oavsättlighet, artikel 14.2 andra-
stycket ECB S-stadgan.

Förutom dessa direkta krav under två kan ytterligare kravetapp
komma ställas med hänvisningatt till tolkning EU-tördragetatt en av
och stadgan för ECBS vid handen viss nationell ordningattger en
inte förenlig med fördragetsär eller stadgans anda. Dessa uttryck-
liga krav gäller instruktionsförbudets betydelse för valbarheten till
fullmäktige, mandatperiod för fullmäktige och reglerna för riks-om
bankschefens oavsättlighet skall tillämpasäven för övriga fullmäk-
tige. Dessutom kan frågan uppkomma ECBS verksamhetsmålom

måsteäven avspeglas i verksamhetsmål förett den nationella central-
banken då denna kommer del dettaatt utgöra system.en av

Om Sverige skulle delta i valutaunionen kan ytterligare ändringar
komma bli aktuella i denatt svenska lagstiftningen. Detta gäller t.ex.
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regleringardetaljeradesedlar och mynt samtuträtten att merage
valutapolitiken.ochpenning-verkställandetrörande av

medlemskapsförhandlingarnavidSverigeerinrasbörDet attom
beslutpositivtförutsättervalutaunionendeltagande i ettatt ettangett

riksdagen.av

valutapolitikenförAnsvaret5.2.1

förformellaRiksbankenskonstateratstidigarehar attDet ansvar
övergripandeEU-perspektiv. Detovanligt ivalutapolitiken är ett

regering.landsvanligtvisvalutapolitiken liggerför ettansvaret
avtals-Överenskommelsen deljusetskall iMaastrichti attavses

tillordningarnationellarespektivesinaförtharslutande överparterna
nivån.den gemensamma

EU-rådetdetoch 109.2,EU-fördraget, artikel 109.1 ärEnligt som
valutapolitikEMU-ländernasrörandei frågorbeslutarytterst

får rådetartikel 109.1,Enligt fördraget,tredje land. genomgentemot
kommissionen,ellerECBrekommendationpåbeslut-enhälligt av

överensstämmelseienighetsöka uppnåförha hört ECBefter attatt
Europaparlamentetha hörtoch efterprisstabilitetmåletmed attom

förhållan-iförväxelkurssystemavtalformellaingå/.../ ett ecunom-
får ocksåkvalificerad majoritetland. Medtredjetill valutor ide

och efterkommissionenellerrekommendation ECB attrådet på av
medöverensstämmelseenighet isöka uppnåförha hört ECB att

centralkurser föreller upphävaändraprisstabilitet,målet anta,om
inom växelkurssystemet.ecun

artikel 109.2:Vidare anger

ellerförhållande tilliväxelkurssystemavsaknadI ett enav
beslutfår rådetpunkti tredje land enligt 1valutorflera genom

rekommendationmajoritet, antingenmed kvalificerad av
rekommenda-eller påhörtoch efter ha ECBkommissionen att

ivalutapolitikenriktlinjer förallmännautarbetaECB,tion av
skallriktlinjerallmännatill dessa valutor. Dessaförhållande

upprätthållahuvudmålet för ECBSpåverka ärinte attsom
prisstabilitet.

beslutsrättenministerrådet denhar såledesEnligt fördraget yttersta
land och därigenomtredjevalutapolitiska frågorrörande gentemot

ansvarigapolitisktinflytande från deindirektfinns det ett organen
ingå avtalmöjligheterEkofin-rådetsverksamhet.ECB:s attöver om

kan åtminstonecentralkurserdärvid fastställaväxelkurssystem samt
gäller möjlighetentrovärdighet detpåverkapotentiellt ECB:s attnär
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uppnå prisstabilitetsmålet. Genom valutapolitiska beslut kan utforrn-
ningen ECB:s penningpolitik i princip bindas till vissa riktlinjer.av
Den potentiella målkonflikten mellan ECBS:s prisstabilitetsmål och
de Ekofm-rådet beslutade valutapolitiska målen har minskatsav

rådet endast får fatta beslutatt efter framställan från ECB,genom en
eller framställan sker från kommissionen, efter samråd med ECB.om
Ministerrådet, eller medlemsland, kan enligt fördragetett dock begära

kommissionen lägger framatt förslag. För ytterligareett minskaatt
målkonflikten skall rådet dessutom hänsyn till ECBS:sta
verksamhetsmål vid beslutet.

5.3 ERM2

Enligt EU-fördraget skall EMU inledas denetapp januaritre lav
1999 hur många länderoavsett uppfyller de nödvändigasom
villkoren. Danmark har anmält landet tills vidare inte kommeratt att
delta i EMU och bakgrund situationen imot olika EU-länder idagav
finns det anledning fler länder kommeratt tro att stå utanför EMU,att
åtminstone i första skede.ett

Inom gemenskapen pågår för närvarande arbete medett att
växelkurssystemupprätta skallett ERM efter detersätta attsom

valutaunionen bildats. Det växelkurssystemet, kallat ERM skallnya
möjliggöra knytning valutorna i de länder står utanfören av som
valutaunionen till euron.

Vid Europeiska rådets i Dublin denmöte 13-14 december nådde
EU-länderna överenskommelse, på basis frånen rapportav en
Ekoñn-râdet i sin baserades på bl.a.tur från EMI,som rapporten om
riktlinjerna i det växelkurssystemet. Enligt denna skall ERMnya även

baseras2 på frivilligt deltagande.ett Icke desto mindre attanges
medlemsländer utanför valutaunionen förväntas delta. EMI har

antal principerangett harett varit vägledande för detsom nya
utformning.systemets För det första skall det prisstabilitetsmål som

fördraget för verksamheten i ECB och de nationellaanger
centralbankerna För det andravärnas. skall rolleneuron ges som
ankare i För det tredjesystemet. skall tillräckligtsystemet vara
flexibelt för kunna hänsynatt till olikata strategier och takt i
ländernas ekonomiska konvergens. För det fjärde skall justeringar av
centralkurser ske i god tid så avvikelseratt större kan undvikas. Till
sist skall tillförsäkra kontinuitetsystemet och likabehandling allaav
medlemsländer med avseende på konvergenskriterierna.

Överenskommelsen i Europeiska rådet innebär följande. deFör
deltagande valutorna skall bilaterala centralkurser fastställas gentemot
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dessaKringi systemet.kommer centrumutgöraattsomeuron
bandvidarelativtinomfluktuerakunnaskall valutornacentralkurser

politikekonomiskstabilitetsorienteradnärvarande. Genomforsom
fortsättningsviscentralkursemadockpenningpolitik skall ävenoch

skallinteländernaavsikteninnebärvilket är attfokus, attutgöra
förmöjligtdärutöverskallbandbredden. Dethelautnyttja envara

bilateraliniteravalutaunionenutanförlandi attcentralbank ett en
landetsbandbredd mellansmalaremed ECBöverenskommelse om en

fastställaskommer gemensamtCentralkursemaoch attvaluta euron.
central-ECBländerna,deltagande samti deEkofm-ministrarnaav

eftervalutaunionen,deltar iinte2-länderi de ERMbankschefer som
finansiellaochEkonomiskaupprättadedåmed denkonsultationer

kommissionen.inkluderarprocedurfastställdikommittén somen
utanförstårEU-ländercentralbankschefer i deochMinistrar som

Enligtvid besluten. överens-deltakommer rösträttutanattsystemet
vidcentralkurserna görsjusteringarönskvärtdetkommelsen attär av

ECB,inklusiveideltagandevarför alla systemet,parterbehov
forprocedurkonfidentiell attinitieramöjlighetfåkommer attatt en

centralkursema.gällandedeöverväga
ochcentralbankenberördadenskallbandgränsernaVid de yttre

Dessabandgränsema.upprätthållapå såförintervenera sättECB att
möjlig-medobegränsadeautomatiska ochskallinterventioner vara

Emellertidfinansiering inomkortfristigmycket systemet.tillheter
upphörakunnacentralbankernade nationellaoch attECBkommer

prisstabilitets-medkonfliktikommerdessainterventionernamed om
målet.

bandgränseröverenskommelserbilateralahindrar inteERM 2 om
medmatrisdenutanför valutaunionen,ländermellan två men

finns i detvalutoralla ingåendemellancentralkurserbilaterala som
detingå iinte utankommer systemetnuvarande attsystemet nya

kommer utgöraatt centrum.euron

bedömningSammanfattande5.4

valutapolitiskaansvarsfördelningennationelladenföljdSom avaven
vidSverigesdet klartEU-länder motparteri övrigafrågor attär

för deföreträdareoch ERMinom EMSförhandlingar utgörs av
i debekräftatsharslutsatsregeringar.EU-ländernas Dennaövriga

fmansdepartementochcentralbankerhañ medutredningenkontakter
fastställts ibeslutsordningdenländer. Genomdessai några somav

konsulta-riktlinjer förderådets resolutionEuropeiska närmaresamt
regeringrespektive landsministerrådet antagittioner engessom
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central roll vid det beslutsfattandet. Ett ERM-gemensamma
deltagande tycks inte nödvändigtvis kräva förändring denen av
nuvarande ansvarsfördelningen i Sverige. Däremot kan den framstå

mindre ändamålsenlig eftersom den svenska regeringen intesom har
behörighet övriga regeringar.samma som

Vad gäller svenskt deltagande i valutaunionenett framstår det än
tydligare den nuvarandeatt ansvarsfördelningen kan medföra att
Sveriges förhandlingsposition försvåras. I valutaunionen detär
regeringsrepresentanter i ministerrådet har fatta beslut iattsom
valutapolitiska frågor. Den svenska ansvarsfördelningen skulle
innebära regeringen måste fåatt mandat från Riksbanken för föraatt
Sveriges talan. En sådan ordning kan, förutom den omständlig,att är

medföra Sverigeäven inte kan förhandlaatt lösningar därstörreom
valutapolitik komponent blandutgör flera andra ekonomisk-en
politiska deluppgörelser.

Sveriges deltagande i EU medför andra konsekvenser.även
Genom Riksbanken till följdatt instruktionsförbudet kommer attav
bli förhindrad söka eller instruktioneratt vid utförandetmotta deav
uppgifter stadgan för ECBS och fördraget kan regeringenssom ges av
inflytande vid utformningen valutapolitiken komma minska.attav
Enligt EMI:s uppfattning skall fördraget tolkas så den i 42 §att även
riksbankslagen angivna samrådsskyldigheten strider instruktions-mot
förbudet då den regeringen uttalad möjlighet påverkager atten
Riksbankens beslut se 1986/87:143 40. Om Riksbankenprop. s.
behåller för valutapolitikenansvaret och denna kräver utnyttjande av
ränteinstrumentet kommer valutapolitiken, enligt EMI, falla underatt
ECBS:s kompetensområde och skall därför inte kunna påverkas av
utomstående såsom regeringen. I parallellitet med dettaorgan,

skulle kunna följa valutapolitikenresonemang att även fördesom
till regeringen skulleöver inte Riksbanken skyldig implemen-attvara

valutapolitiktera inte förenlig medär prisstabilitet.en Dettasom
tankesätt har legat till grund vid utformningen ERM där2 harECBav

möjlighet upphöra med interventioneratt i lägeen då prisstabilite-ett
hotad.ten är

Denna tolkning fördraget dock omtvistad.är Det finns deav som
i till EMI hävdarmotsats ministerrådetatt ett beslutat valuta-av
politiskt mål för i förhållande till tredje lands valutaeuron är
överordnat ECB:s prisstabilitetsmål. En sådan tolkning skulle
innebära land inteatt ett deltar i valutaunionen skulle kunna hasom

överordnat valutapolitisktett mål. Frågan valutapolitiskt målettom
fastställts ministerrådet kansom överordnat det i fördragetav vara

angivna prisstabilitetsmålet för ECBS sålunda föremålär för olika
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såkommer,fördragettolkningenslutgiltiga omtolkningar. Den av
EU-domstolen.erfordras, görasatt av

kanministerrådetriktlinjerÄven allmännadei fråga somom
dessahuruvidaosäkerhet ärvissrådervalutapolitikenfastställa för en

tolk-denEnligtinte.ellerbindande för ECB enabetraktaatt som
prisstabilitet ärdetpåtyda ärfördrageti attandan somskulleningen

allmännaochverksamhet attför ECB:småletöverordnadedet
ochbetydelseunderordnaddärmedvalutapolitiken ärförriktlinjer av
denEnligtprisstabilitetsmålet.striderdemåni den motbindandeinte

dåbindanderiktlinjerallmännaministerrådetstolkningen ärandra
meningi denmeningslösskullefalliskrivning annatfördragets vara

inteskrivningenpenningpolitikföraskulleECB omsomatt samma
fanns.
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Överväganden förslagoch6

Utgångspunkter6.1

deföreslåskallutredarenutredningentillDirektiven attanger
förkrävsändringaroch övriga attgrundlagsändringar gesom

valbeslut såsomvalutapolitiskaövergripandeförregeringen ansvaret
Vidareländer.med andravalutasamarbeteochvalutakursregimav

mål-risken förminskasyfteiförslag skall lämnas attatt enanges
ocharbeteoch hurvalutapolitikenpenning- ochmellankonflikt om

gällerdetRiksbankenochregeringenfördelas mellan närskallansvar
Övergripande Detintefrågorvalutapolitiska natur.är angesavsom

ändamålsenligtdetutformas så oavsettbörförslaget ärockså attatt
växelkursregim.val av

jag valtförslag harochövervägandenkapitel med attdettaI
kommitjagtill de slutsatserbakgrundenutförligtförhållandevis ge

beskrivningarförekommerdettill viss delinnebärtill.fram Detta att
kapitel.i tidigarebeskrivsdetaljeratförhållanden ävenmerasomav

kunna läsaskapitel bördettaemellertid ocksåinnebärDet att
fristående.tämligen

ställningnågonutgångspunktförsta ännuhar haftJag attsom en
deltagande i dentill Sverigesoch riksdagregeringtagitsinte av

vidareharJagtredje EMU.ingår i denvalutaunion etappen avsom
avsaknadeni ochmedlemskapet EUifrån Sverige,utgått trotstrotsatt

likvälDanmark har,ochStorbritannienundantagformelltett somav
växelkursregim.fritt väljareell möjlighethar atten

växelkursregim kan antingenSverige fritt valdEn envaraav
tillensidigt knuteneller kursför närvarande,kursflytande enensom

valutorviss korgtillkurs ensidigt knutenellerviss valuta, avenen
multilateraltdeltagande iellerföre den november 1992,19 ettettsom

eller detWoodssystemetBrettonväxelkursarrangemang euro-som
i dendeltagandeellerväxelkursarrangemanget ERMpeiska ett

valutan.gemensamma

1996:158 24 ffoch Sverige SOUSe EMUäven s.
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bedömningEn Sveriges faktiska, politiska handlingsutrymmeav
medlem EU vid valet växelkursregim frågaärsom av av en som

ankommer på regering och riksdag. deltagande iEtt ett annat
multilateralt växelkursarrangemang ERM ERM 2 ellerän en
knytning den svenska kronan till icke EU-valuta bör emellertidav en

Ävenbetraktas mindre realistiskt. ensidig knytning tillsom en euron
deltagande i ERM måste mindre2 sannolik. Iutan anses vara

praktiken möjliga alternativ därför enligt min mening i första handär
flytande växelkurs, anknytning till ellerERM ERM 2 etten
deltagande i valutaunionen.

har andraJag utgångspunkt haft Sverige i övrigtatt ärsom en
bundet EU-fördraget och regeringen därför kommer föreslåatt attav
riksdagen de grundlagsändringar och övriga lagändringar som
erfordras för svensk lag skall fördraget.med Detatt överensstämma
innebär bl.a. huvudmålet för Riksbanken liksom för ECBS iatt -
vilket Riksbanken kommer ingå bör upprätthållaatt attvara-
prisstabilitet. skall bankenHärutöver åsidosätta detta målutan att
stödja den allmänna ekonomiska politiken. innebär vidareDet att
Riksbanken fårinte instruktioner från frånnågon bankenta emot
utomstående instans i penningpolitiska frågor Riksbankenssamt att
ledning därför skall tillförsäkras erforderlig självständighet.

harJag tredje utgångspunkt haft den svenska lag-attsom en
stiftningen i valutapolitiskt hänseende bör ansluta till EU-nära
fördragets och ERM:s ERM 2:s motsvarande regler.

6.1.1 Riksbankens för valutapolitikenansvar -
bestämmelser och praxis

Riksbanken har historiskt haft det lagfasta för valutapoli-ansvaret
tiken. bekräftadesDetta i samband med års riksbankslag1988senast
och ändringar i regeringsformen. Gällande bestämmelser såledesär
regeringsformens kap. första9 12 § stycket, Riksbankenattsom anger

rikets centralbank med för valuta- och kreditpolitik.är Enansvar
hänvisning till nämnda lagrum finns i 4 § riksbankslagen.

Riksbanken har således otvetydigt formellt för valuta-ett ansvar
politiken med den begränsningen det regeringen enligtatt är som

kap.10 regeringsformen ingår avtal med andra och med inter-stater
nationella organisationer, i förekommande fall efter riksdagens
godkännande. sålundaDet regeringen Kungl.Maj:t medvar som
riksdagens bemyndigande beslöt Sveriges anknytning tillom
Internationella valutafonden.



Överväganden 89förslagoch1997:10SOU

det ihandlingsfrihetRiksbankens ärrestriktion påytterligareEn
statsrådmed detsamrådpåkravetangivnariksbankslagen som§42
banken fattarinnanfinansministern,regelbestämmer,regeringen som

viktigareräknatsalltidharvikt. Hitpenningpolitiskbeslut störreav
beslut.valutapolitiska

ändring iingenföreslog1993:20SOURiksbanksutredningen
regerings-iföreslogvalutapolitiken attförRiksbankens menansvar
kunnaskullelagriksdagenskulle geformen att genomanges

Riksbanksutredningenvalutapolitiken.föreskrifterRiksbanken om
lagstiftning.föranlettintehittillsavseendedettahar i

regeringenochRiksbankenmellanansvarsfördelningenHur
endadeeftersomfastställasvårtnågotpraktiken attifungerat är

riksbanksfull-spårakunnatutredningen ärkällorskriftliga som
valuta-regeringsbeslut iellerkonselj-protokoll. Någramäktiges

har1971-1996. Jagunder årenspårasinte kunnatharfrågorpolitiska
medVerkandeZ beslutsprocessenivissakonsulteratocksåemellertid

1971-1996
förreelladetframträder ansvaretär attbild sammantagetDen som

inteåren25deunderfattatsbeslut senastevalutapolitiskade som
formella.med detsammanfallit

förstadetinnebarSmithsonian-överenskommelsen,s.k.Den som
träffades iWoodssystemet,sammanbrottet Brettonisteget av

bl.a. detregeringen,förFöreträdaredecember 1971.iWashington
överläggningarna.deltog iRiksbankenoch förstatsrådet,ansvariga

Sveriges delfördennagodkännandetbehandladefullmäktigeNär av
godkännanderegeringensriksbankschefenerinrade ävenattom

kontaktermed deföreliggaemellertid ansågsvilketkrävdes som
förevarit.

slutligenWoodssystemetbröt Brettonfebruari 1973I samman.
dollarn.revalveringblev bl.a.delSveriges motförKonsekvensen en

behandlats isedan fråganförstfullmäktigefattadesbeslutDetta av
partiledaröver-och efterriksbankschefen,medregeringen, närvaro av

läggningar.
riksbankschefenriksbanksfullmäktigebemyndigade1973I mars

s.k.till denanslutningsvenska kronansdenuppgörelseträffaatt om
Även ochregeringemellertid klarthär det attvalutaormen. är

ormen-sammanträdenahand. Vidhand ihandladeriksbanksledning
Riksbankenförföreträdarestatsrådetansvarigasåväl detdeltog som

delegationsledare.regeringensmed representant som

2Se bilaga 2
3 kapitel 4redogörelse,detaljeradFör semeren
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Devalveringarna den svenska kronan inom ormen bl.a.av mot
den tyska marken i oktober 1976 och i april 1977 föregicks av
överläggningar med iövriga valutasamarbetet deltagande länder.
Riksbanksfullmäktiges beslut innebar endast bekräftelse redanen av
fattade överenskommelser mellan de deltagande regeringarna.

Likaledes det klart regeringenär speladeatt avgörande roll nären
Sverige beslöt åter devalvera och lämnaatt även ormen iatt augusti
1977. Det således i fullmäktiges protokoll en relativtangavs att
kraftig devalvering nödvändigt inslag iett det ekonomisk-var
politiska regeringen avsåg initiera under hösten.attprogram som

Devalveringen hösten 1981 ha initierats riksbankschefensynes av
föregicks överläggningar företrädaremed för regeringenmen av som

under hand godkände åtgärden innan den underställdes fullmäktige.
Tydligast hanteringen devalveringenär hösten 1982. sakIav

beslutades den den tillträdande socialdemokratiska regeringenav men
fullmäktige, med kvarvarande borgerlig majoritet, fattade deten
formella beslutet. Detta framgår explicit fullmäktiges protokoll.av

Övergången från handelsvägd valutakorg till ecu-anknytningen en
beslöts fullmäktige i maj 1991. Detta beslut, syfte ledav ettvars var
i Sveriges närmande till EG också avsåg öka förtroendet förattmen
den fasta växelkursen, föregicks samråd med finansministernav som
godkände den Riksbanken föreslagna omläggningen.av

Beslutet låta kronan flyta i novemberatt 1992 fattades fullmäk-av
tige efter samråd med bl.a. statsministern. l praktiken tvingades detta
beslut emellertid fram marknadskrafterna gjorde fortsattav ettsom
försvar kronkursen omöjligt.av

Av vad beskrivits framstår det enligt min mening klartsom inteatt
bara vid val växelkursregim Bretton Woods, ormen, handels-av

korgindex, ecuindex,vägt flytande kurs också vid beslututan om
revalveringar och devalveringar har regeringen haft ett änom-
växlande dockså betydande och vanligtvis avgörande inflytande på-
Riksbankens valutapolitiska beslut. Endast vid den sedan november
1992 rådande regimen flytandemed växelkurs och inflationsmålett
för penningpolitiken tycks Riksbanken ha verkat påverkan frånutan
regeringen.
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överenskommelsen iKonsekvenserna6.1.2 av

Maastricht

regeringen har formellaeller detRiksbankendetFrågan är somom
beslut har inte hatt avgörandevalutapolitiskaföransvaret en

inträdemed Sveriges i 1988 årssamband EU. Förebetydelse förrän i
fullmäktiges sammansättning,kunde regeringenriksbankslag genom

fullmäktiges ordförande,tillsättarättigheteninklusive utöva ettatt
Ävenpolitik. med 1988 års riks-Riksbankensklart inflytande på

fullmäktige betydandefortfaranderegeringen viabankslag har ett
också varit avsikten enligt vadvilketRiksbanken,inflytande som

1986/872143. Samrådskravet i §42propositionenklart framgår av
tolkats så regeringens samtyckeockså hariksbankslagen tycks att

Riksbankens beslut viktigare valuta-iförutsättning förvarit en
Riksbanken ii enlighet med kravenförstpolitiska frågor. Det närär

skall föreskrivnaden i avtaletför EMUEU-fördraget 2etapp gesav
minfrågan enligt mening ställs på sinsjälvständigheten spets.som

för sin del endastSOU 1993:20 ansågRiksbanksutredningen att
avtal med internationella organisationermellanstatliga avtal eller om

regeringen. övrigt skulle frågorskulle ingås Iväxelkurssystem omav
växelkursförändringar liksom valutapolitiken vidväxelkursregim och

Riksbankensväxelkurs ligga inom kompetensområde, inteflytande
i praktiken.bara formellt ocksåutan

riksbankslagen föreslogs behållasSamrådskravet i §42 men
samråd inte fick eller uppfattasutredningen utgöraatt somangav

valutapolitiska beslut riksbankschef och övrigainstruktioner vilkaom
fullmäktige skulle fatta.

Riksbanksutredningen föreslog också i kap. regerings-9 12 §att
hållen bestämmelseformen intas allmänt riksdagenskulle atten

Riksbanken föreskrifterskulle få penning- ochlaggenom ge om
valutapolitik.

emellertid:Artikel i EU-fördraget107 anger

centralbankernationella och medlemmarDå ECB, av
befogenheterde och fullgör debeslutande organ utövar
haroch skyldigheter tilldelats dem dettauppgifter som genom

skallECBS-stadgan ...de inte.. begära ellerfördrag och ta
medlemsstaternasinstruktioner...frân regeringar elleremot

från något organ.annat

begreppet innefattas enligtI organ EMI parlament/riksdagen.även
artikelDet också i regeringarna förbinder sigatt attanges samma
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respektera denna princip och inte söka påverka centralbankemas
beslutande de fullgör sina uppgifter.närorgan

Enligt artikel i EU-fördraget105 stadgas vidare huvudmålet foratt
ECBS, i vilket Riksbanken kommer ingå från den januari1 1999,att
skall upprätthålla prisstabilitet. stadgasDet vidareatt ECBSattvara

åsidosätta detta mål skall stödja den allmännautan ekonomiskaatt
politiken. Att motsvarande bestämmelse i riksbankslagenta torde
knappast strida föreskriften i artikel Eftersom107. begreppetmot
prisstabilitet inte helt entydigt skulleär också kunna tänka sig attman
riksdagen i lag och inte för närvarande Riksbanken självsom- -
definierade hur begreppet skulle tolkas. Enligt vad företrädare för
EMI, förbereder inrättandet ECB, uppgivit för utredningensom av
skulle redan detta emellertid strida tolkningEMI:s instruk-mot av
tionsförbudet. Företrädare för kommissionen delar denna tolkning.
Centralbanken respektive ECB skulle de enda uttolkarnavara av
prisstabilitetsmålet. Rimligheten i sådan tolkning kan dock enligten
min mening ifrågasättas. Att regeringen eller riksdagen befogen-ge
heter Riksbanken instruktioner iatt penningpolitiska frågorge
härutöver torde självfallet inte möjligt enligt fördraget.vara

börDet emellertid enligt artikel lO9k.3 kommernoteras att
prisstabilitetsmålet inte traktatsmässigt krav föratt Sverigeett såvara
länge valutaunionenfSverige inte deltar i

Enligt EMI och företrädare för kommissionen kan inte heller
samrådskravet i §42 riksbankslagen behållas då detta strider mot
instruktionsförbudet. harDetta uttryckligen i den konvergens-angetts

EMI lämnade i novemberrapport 1996. Varje för Riksbankensom
obligatoriskt samråd med utomstående skulle strida motorgan
självständighetskravet. Däremot skulle enligt företrädare för EMIman
kunna införa för statsråd ellerrätt dennes företrädareetten närvaraatt
med yttranderätt vid fullmäktigesutan rösträtt sammanträden.men
Denna tolkning vad förmotsvarar närvarande gäller i relatio-som

mellan Bundesbank och den tyska regeringen. På motsvarandenerna
kommer Ekofm-rådetssätt ordförande kunna delta iatt utan rösträtt

ECB-rådets sammanträden och där kunna lägga fram förslag.
För del jag det naturligt och nödvändigtatt är medegen menar

någon form regelbundet samråd mellan centralbankenav som
för penningpolitiken och regeringen föransvarar som ansvarar

4Man kan också inkonsistensmellannotera EU-fördraget och stadgan fören ECBS
och ECB. I fördraget klart i artikel lO9k.3 prisstabilitetskravetanges att i artikel
105.1 inte gäller för länder med undantag. I stadgans kap IX artikel 43.1 saknas
motsvarande undantagsbestämmelse för prisstabilitetskravet i stadgans kap.
artikel
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kommerkommittén,del harTill viss Monetärafinanspolitiken. som
sådantfungerathittillsEkofin-kommittén, ettersättasatt somav

iskall utformassamrådEU-nivå. dettaHursamrådsorgan på
fördragetbestämmelserna istrid medkomma iframtiden för inteatt

övriga EU-länder.ocksåinte bara Sverigeberörfråga utanär somen
diskus-behandlas i de fortsattaden kommerutgår ifrånJag attatt

inrättandet ECB.föregårsioner avsom
valutafrågorförlagstadgadeRiksbanken har detOm ansvaret

kommaför kunnafrågor enligt företrädare EMIskulle dessa att
omfattasfrågorECBS-relateradeden sfärinnefattas i avsomav

Äveninstruktioner. detcentralbankenförbudet i artikel 107 att ge
hittillsvarandeuteslutet.skulle då Detobligatoriska samrådet vara

valutafrågoririksbanksfullmäktige och regeringenmellansamspelet
deltar i valuta-Sverigebestå,därmed inte kunnaskulle oavsett om

ellerunionen
valutapolitiska beslut krävspåverkaregeringen skall kunnaFör att

beslutförformellaenligt denna tolkning detsåledes ansvaretatt
överförs till regeringen.

präglarandaförefaller mig i dentolkningDenna somvara
synnerhetoberoende.centralbankernas Ibestämmelserna om manom

ochpenningpolitikenbeslut kan påverkavalutapolitiskabedömer att
föromöjligt enligt fördragetblir för mig uppenbartprisstabiliteten det

underkastadinstruktioner ellerRiksbanken ettattatt ta emot vara
valutapolitiska frågorsamråd med regeringen iobligatoriskt om

Endast i denkvar hos Riksbanken.valutakompetensen ligger
i kapacitet oberoen-utsträckning Riksbanken intesom agerar egen av

för regeringen blir det enligt mincentralbank ombudde utan som
valutapolitiskamöjligt Riksbanken instruktioner imening att ge

frågor.
valutapolitiska beslut börerhåller förOm regeringen ansvaret

Riksbankenartikel i fördraget, kunnaden, i analogi med 109.2 ge
växelkurs.för bankens agerande vid flytandeallmänna riktlinjer

med finansministernvalutaunionen det rådet,Deltar Sverige i är
riktlinjer.sådanaSveriges företrädare, ECBsom som ger

artikel beslutardet rådet enligt 109.1valutaunionen ocksåI är som
utanförmed valuta EU.träffa avtal växelkurssystematt annanom om

central-ändra eller upphävaDärvid beslutar rådet också att anta,om
kurser i sådantett system.

förenligt med fördragetanalogi härmed bör detI attanses
central-val växelkursregim respektiveregeringen beslutar om av om

kurser inom sådan regim.en
emellertidvalutapolitiska frågor borde regeringen,Vid beslut i
fördraget, före beslutåterigen i analogi med bestämmelserna i
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samråda med Riksbanken och i sitt beslut särskilt beakta målet för
penningpolitiken.

6.1.3 Sambandet mellan Valutapolitik och övrig
ekonomisk politik

betydelseAv för bilda sig uppfattningatt hur framtidaen om en
reglering det valutapolitiska bör utformas vidareansvaret ärav
sambandet mellan valutapolitiken och övrig ekonomisk politik, i
synnerhet penningpolitiken.

kapitelI 3 har den ekonomiska teorin och analysenom, av,
sambandet mellan penning- och Valutapolitik redovisats. Som
framgått denna framställning finns direkt samband, bl.a.ettav
eftersom det centrala instrumentetstyrräntan är i båda politik-
områdena. Det också dettaär lett EMU-utredningensynsätt tillsom
uppfattningen Riksbanken bör behållaatt för penning-ansvaret
politiken och valutapolitiken. Enligt vad jag inhämtat har EMU-
utredningen däremot inte jämförbaranärmare förhållandenövervägt
i andra länder eller fullt beaktat innebörden EU-fördragetut i dettaav
hänseende.

EMU-utredningen betonar vikten stabil och trovärdigav en
penningpolitik i situation där Sverige ställer sig utanför valuta-en
unionen. Till denna trovärdighet bidrar oberoende centralbank.en
Utredningen samtidigt medvetenär aldrig kan förlitaatt sigom man
enbart på penningpolitiken det gäller Stabiliseringnär ekonomin.av
Om den övriga politiken finanspolitik, arbetsmarknadspolitik,-
strukturpolitik systematiskt drar i riktning måste penning-en annan-
politiken på sikt vika hur långt centralbankens formellaoavsettge
oberoende drivits. EMU-utredningen har särskilt pekat på de risker

sammanhänger med nuvarande former för lönebildning isom
Sverige, jag delar.ett synsätt som

Likartade synpunkter har för övrigt uttryckts Ekofm-rådetav som
i sin till Europeiska rådet irapport Dublin konstaterade penning-att
politiken inte kan, tillbörligt stöd från finanspolitikenutan och annan
politik, uppnå sitt prisstabilitetsmål och skapa den bestående
konvergens främjar stabila växelkurser.som

En utgångspunkt för övervägandena i det följande jagär, som
tidigare Riksbankennämnt, erhåller denatt självständiga ställning

föreskrivs i EU-fördraget och målet för Riksbankenssom att politik,
liksom för ECBS, i första hand prisstabilitet.är

Vid flytande växelkurs kan Riksbanken, direkt hänsynutan att ta
till växelkursen, fullt använda sina penningpolitiskaut medel, i första
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prisutvecklingen. Penningpolitikenhand för stabiliserareporäntan, att
den medverkar tillkan påverka den flytande växelkursen såockså att

prisutvecklingen.stabiliseraatt
valutadenVid fast kurs för svenska kronan gentemot en annanen

emellertid restriktion påvalutor kan denna kurs blieller korg enav
penningvärdet.Riksbankens möjligheter stabiliseraatt

valde knytaexempel regeringen medvetetEtt attextremt vore om
inflationistisk ekonomi ochhar starktkronan till valuta ensom enen

sådant fall skullekonstant depreciering sin växelkurs. I ettav
Riks-vandra i den svenska ekonomin ochinflationsimpulserna

prisstabilitetsmål ochinte samtidigt kunna försvara sittbanken skulle
växelkursen.upprätthålla den valda

i situation därscenario emellertid mindre sannoliktsådantEtt är en
penning-prisstabilitet mål för Riksbankensstatsmakterna angett som

för den ekonomiskapolitik och därmed också ankareangett ett
allmänhet. i sammanhang med Sveriges medlemskappolitiken i Sett

till och betraktas uteslutet.i detta scenario medEU måste som
kan förmodligen hypotesen regeringenDetsamma sägas attom

skulle centralkurs och band-medvetet eller godtyckligt välja en en
bredd skulle det omöjligt för Riksbanken fullfölja sinagöra attsom
fastlagda penningpolitiska mål.

realistiskt scenario svenska ensidigtden kronanEtt mera vore om
eller inom för anslöts till valuta eller korg valutorERMramen en av
för länder har likartade mål för penningpolitiken, nämligensom
prisstabilitet. sådant fall blir spänningarna mellanI penning- ochett
valutapolitik uppenbarligen mindre framträdande. inflations-Skulle
impulser likväl komma utifrån till följd den valda valuta-av
anknytningen skulle revalvering den svenska kronan kunnaen av
komma skyddai fråga för den svenska ekonomin från dessaatt
impulser. tidigare detta deltagandeSom måste i perspektivnämnts ett
i betraktasERM det realistiska scenariot.mestsom

kan sammanhangetDet i förtjäna erinra och dessERMatt attom
kommande efterföljare ERM 2 grundas på fasta justerbaramen
växelkurser.

Erfarenheten har emellertid visat anknytning till valuta-att en en
korg rimlig prisstabilitetmed Sverige tillämpade under 1980-som-
talet tilloch fram 1992 inte räcker inte hela den ekonomiskaom-
politiken varaktigt mål och åtnjuter nationell ochsträvar mot samma
internationell trovärdighet. alltför finanspolitik ochEn löne-svag
ökningar vida produktivitetsutvecklingen undergrävdeöverstegsom
tilltron till den svenska ekonomin. verkar troligt den före-Det att
stående bankkollapsen med dess uppenbara konsekvenser för
statsfinansema statsgarantin för banksystemet utfärdades i septem--
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ber ytterligare1992 spådde på misstron förmågaSveriges attmot-
stabilisera sin ekonomi. valda växelkurspolitikenDen blev därmed
inte trovärdig. Riksbanken förmådde därför inte dentrots att-
beslutade både penning- och valutapolitik upprätthålla denattom -
fasta växelkursen denna under alltförnär starksattes press.

Enligt min uppfattning således det primära alla de olikaär att
aktörerna påverkar den ekonomiska politiken samverkar ochsom

mål bl.a. bestårsträvar komponenternamot ett gemensamt som av
stabilt penningvärde, full sysselsättning, balans i statsfinanserna och
balans i Sveriges ekonomiska förhållanden till utlandet. Ett sådant
samhällskontrakt präglade situationen under delensenare av

0-talet och under195 1960-talet, period med kanrättaen som
karaktäriseras gyllene år.som

EU-fördragets bestämmelser oberoende för centralbankernaom -
de nationella och syftarECB just till ökad trovärdighet detatt ge-

Överenskommelseni avtalet föreskrivna prisstabilitetsmålet. vid
mellan EU:s och regeringschefer i Dublin i decembermötet stats-

1996 stabilitets- och tillväxtpakt syftar tillsätt attom en samma
ansvarsfull finanspolitik trovärdig.göra en

Vid fast växelkurs det emellertid inte bara valetär central-en av
kurs viktigt också valet detbredden bandär omkringutansom av
centralkursen där valutan tillåts iluktuera. Detta exemplifieras av
händelseutvecklingen under och efter valutakrisen 1992.

Bandbredden inom valutakrisenERM vid 1992 normaltvar
:t2,25 % för vissa deltagare d:6%. tillämpadeSverige ensidigt en
bandbredd ii1,5 % förhållande till Som följd massivaenecun. av
valutaspekulationer tvingades först Storbritannien och sedan bl.a.
Sverige lämna ERM respektive anknytningen tillatt och låtaecun
valutan flyta fritt. För Sveriges del hjälpte två krispakets-varken
uppgörelser mellan regering och opposition, interventionermassiva
eller höjning till för500 %räntan spekulativadeavvärjaatten av
attackerna kronan.mot

syfteI undvika fortsatta spekulationeratt i kvar-de ERMmot
varande valutorna beslutades i början augusti tillfälligt1993 attav
vidga bandbredden inom tillERM il 5 %. beslutetInnebörden ärav

det blivit mycket svårare för valutaspekulatöreratt driva framatt
obegränsade och därför i längden knappast hållbara centralbanks-- -
interventioner vid bandgränsema eftersom de tillåtna fluktuationerna
kring centralkursen blivit så Därmed har det också blivitstora.nu
mindre lönsamt bedriva sådana spekulationer.att

kan ocksåDet Tysklandvärt och Nederländernaatt notera attvara
beslutade bilateralt behålla den bandbreddenatt dettasnävare utan att
lett till spekulativa rörelser de respektive valutorna.mot
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kvarvarandede övriga i ERMemellertidpraktiken harI även
bandbreddenhållit sig inom denhuvudsak hittillsivalutorna snävare

formelladärför detsannolikt justspekulativa attutan angrepp,
mycket bredare.fluktuationsbandet såär

likablivitvalutakrisen hösten 1992undraalltsåkanMan om
fluktuationsbanden iden fickfått de konsekvenserallvarlig och om

varit bredare.från börjanERM
händelserdel från 1992 årsför Sverigeslärdom draEn attannan
eftersomförsvaravalutaanknytning svårareensidig är attär att en

valdaförsvara denförinterveneraSverigeendast attär tvunget att
andrahade ERM-medlem i ERMSverige varitHadekursen.

band-bilateralavid sinaskyldiga interveneravaritmedlemmar att
Å ömsesidigakonstaterasidan kanandrabreddsgränser. attman

italienska lirans kursförsvara denförmåddeinterventionskrav inte
spekulativa attackerna.deinom ERM mot

likartadvaluta/valutakorg medväxelkursVid fast mot enen
uppståändå påfrestningarSveriges kanprisstabilitetspolitik som

påfrest-Exempel på sådanaplötsligt.tiden ellerantingen över mera
heltinteproduktivitetsutvecklingarskiljaktiganingar är t.ex. som

förändringar i svensktstrukturellalönebildningen,återspeglas i
chockeller ekonomiskfrån omvärldennäringsliv skiljer sig ensom

energiför-omläggningplötsligskulle följa t.ex. avav ensom
finnas motverka dessasådana kan behovsituationersörjningen. I att

eller med denoch strukturpolitikmed fmans-störningar inte bara
ochmed hjälp penning-löneutvecklingen ocksånominella utan av

valutapolitiken.
införa valutadelta i valutaunionen ochSkulle Sverige euron som

självständigmöjligheter föraautomatiskt Sverigesupphör att en
för penningpolitiken övergår dåvalutapolitik.penning- och Ansvaret

fattas rådet enligtvalutapolitiska frågortill och beslut iECB av
artikel i EU-fördraget.109

kan uppståsvenska ekonominpå anpassning denkravDe somav
finanspolitiken,med hjälpmåste då genomförasi valutaunion aven

och anpassning lönerna.strukturella reformer aven

förhållandenUtländska6.1.4

och regeringen idagens relationer mellan centralbankenSer tillman
Sverige formellt klar särställning.valutafrågor inom intar IEU en

centralbanken i Sverigeinget medlemsland harannat som en
valutafrågor.grundlagsfäst exklusiv formell beslutanderätt i Den

Sverige Storbritannien där regeringen harytterligheten till ärmotsatta

4 17-0154



Överväganden och förslag SOU 1997:10

det inte bara för valutapolitikenyttersta ansvaret också förutan
penningpolitiken. Storbritannien inte bundet delta iär EMU:satt
tredje hellerInte Storbritannien skyldigtetapp. är Bank ofatt ge
England den självständighet i avtalets artikel 108.som anges

ÖsterrikedeI andra EU-länderna har regeringen detutom- -
för valutapolitiken medanyttersta centralbankenansvaret huvud-

sakligen eller helt har för penningpolitiken. I elleransvaret en annan
form, föreskriven i lag eller inte, medverkar emellertid central-
bankerna vid utformningen valutapolitiken detäven ytterstaav om

Österrikeregeringens. I harär centralbankenansvaret det lagfästa
för valutapolitiken förbundsregeringenansvaret även harmen

medverkat vid de viktiga besluten.
Centralbankens inflytande på regeringens beslut i valutafrågor kan
olika utformning. FinlandI ligger initiativrätten till beslut it.ex.ges

valutapolitiska frågor hos centralbanken. StorbritannienI offentlig-
protokollen från överläggningarna mellangörs finansministern och

centralbankschefen i penning- och valutapolitiska frågor även om
detta sker med viss fördröjning. Härigenom kan centralbanken vid
meningsskiljaktigheter skapa viss på regeringen. En likartaden press
situation råder i Nederländerna där centralbankens yttrande till
regeringen i valutafrågor offentliggörs samtidigt med regeringens
beslut. TysklandI centralbankens prisstabilitetsmålutgör ankareett
också för regeringens ekonomiska politik, inklusive valutapolitiken.
I Frankrike understryker betydelsen regelbundna och tättman av
förekommande institutionaliseradenärmast konsultationer mellan- -
regeringen och centralbanken för skapa och vidmakthållaatt en

rörande valutapolitiken. framhållsDetsamma i Danmark därsamsyn
den fasta växelkurspolitiken ankaret för den ekonomiskaär politiken,
inklusive penningpolitiken.

bildDen framträder i studerar förhållandena istort närsom man
EU-länderna det finnsär samverkan mellanatt nära regering ochen
centralbank. Man håll medvetenär konsekvensernaömse om av en

konflikt och eftersträvaröppen därför utveckla Djupaatt en samsyn.
meningsskiljaktigheter har varit mycket sällsynta. Detta visar också

där självständigatt ett centralbanksystem har föransvareten
penningpolitiken och regeringen för valutapolitiken kanansvaret
fungera tillfredsställande.
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tredje6.1.5 EMU:s etapp

får särskiljavalutaunionen skapatstill situationenSer när manman
olika fall;tre

och dei valutaunionenmellan medlemsländernarelationerna-
valutaunionen från börjandeltar imedlemsländer intesom

benämnda thevardagligt outs,
och icke EU-ländermellan euro-områdetväxelkursavtalformella-

109.1art. samt
EU-länder 109.2.till icke art.övriga relationer-

medlemsländertillväxelkursrelationerna intedet gällerNär som
finnstilldärför inte övergårochdeltar valutaunioneni euronsom

rådet vid sittEmellertid har Europeiskafördraget.inget föreskrivet i
huvuddragen ibeslutatDublin i december 1996i ett nyttmöte om

träda ikommerERMeuropeiskt växelkursarrangemang, attsom
den januari 1999.kraft 1

inte deltarfrivilligt länderi blirDeltagande ERM 2 även om som
ansluta sig till ERM 2valutaunionen förväntasi arrangemanget.

mellan ochfrån bestå kursrelationerskall, till skillnad ERM, euronav
icke deltagande EU-valutorna.de enskilda i valutaunionen Kurs-

justerbara. understryksskall fasta Detrelationerna attvara men
detta syfteskall ske i god tid timelyfashi0n.kursjusteringar in Ia

initiativet till kursjusteringar. Fluktuations-bl.a. ECB rätt att tages
för närvarandebanden skall tämligen breda även omvara som

bandbredderriktpunkten skall centralkursen och formellt snävarevara
band-i särskilda fall. Interventionsskyldigheten vidkan fastställas

blirförblir princip automatisk och obegränsadbreddsgränserna i men
skulle hotas. matris medinte längre absolut prisstabiliteten Någonom

skall intekursrelationer mellan de deltagande valutornabilaterala
bandbredder mellanbilaterala överenskommelserfinnas även omom

möjliga.utanför stående EU-valutor äreuron
väljer delta ideltar i valutaunionenSverige inteOm attmen

förhandlingar centralkurser och bandbredderkommerERM 2 attom
stadium den ekonomiska och finansiellaföras i förberedande iett

Ekotin-kommittén efterträder kommitténkommitté Monetärasom
Beslut och bandbredd kommeri den tredje centralkursetappen. om

finansministrar, ochfattas euroområdets ECB övriga EU-att av
centralbankschefer. EU-länderländers finansministrar och som

varken deltar i valutaunionen eller i kommer saknaERM 2 att rösträtt
vid dessa överläggningar.
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Om Sverige väljer inte delta i 2 kommer övervakningERMatt av
Sveriges växelkurspolitik ändå i Ekofin-kommitténatt äga rum
eftersom valutapolitiken enligt artikel 109m skall betraktas som en
fråga intresse så länge medlemslandet omfattasgemensamtav som av
undantag i den tredje dvs. inte deltarEMU, i valuta-etappen av
unionen. för dennaFormerna övervakning har också diskuterats i
punkt i Ekofin-rådets17 till Europeiska rådet i Dublin.rapport

sig Sverige deltar iVare valutaunionen, i ERM 2 eller kommer
Sveriges ekonomiska politik också granskas enligt procedurernaatt
i artikel 103.

det gäller detNär andra fallet, formella växelkursavtal med icke
U-länder, framgårE det artikel 109.1 rådet enhälligtattav genom

beslut på rekommendation ECB eller kommissionen kan ingåav
formella avtal växelkurssystem för förhållandei tillettom euron
andra valutor. avsaknadenI sådana eller förhållandeavtal i tillav
valutor inte täcks avtalet kommer flytandeattsom av euron vara en
valuta. avtal träffats ankommerHar det rådetpå på rekommenda-att -
tion eller kommissionenECB med kvalificerad majoritet anta,av -
ändra eller upphäva centralkurser för inom växelkurssystemet.euron
Vid sådana beslut skall rådet alltid höra förECB söka nå enighetatt
i enlighet med prisstabilitetsmålet.

Vad slutligen gäller det tredje fallet, dvs. avsaknad formellaav
avtal växelkurssamarbete, får rådet enligt artikel 109.2om genom
beslut med kvalificerad majoritet antingen rekommendation av
kommissionen efter ha hört ECB eller rekommendationpå ECBatt av
utarbeta allmänna riktlinjer för valutapolitiken i förhållande till
valutor i icke EU-länder. åsyftas bl.a.Här avtal den typav som
träffades mellan1985 G7-länderna Plazaöverenskommelsen. Dessa
riktlinjer får emellertid inte påverka prisstabiliteten huvud-ärsom
målet för ECBS. Enligt EMI det, tidigare ECBär nämnts,som som
självständigt bedömer fallet.så ärom

sålundaDet ECB och kommissionen för sigär har densom var
exklusiva lämna rekommendationer till rådetsrätten beslut iatt
valutapolitiska frågor. Emellertid kan rådet eller medlemsstaten
enligt artikel 109d anmoda kommissionen lägga fram rekom-att en
mendation eller förslag i dylika frågor. Kommissionen skallett
behandla sådan begäran och dröjsmål förelägga rådet sinautanen
slutsatser. Genom denna föreskrift har regeringarna tillerkänts vissen
initiativrätt i valutapolitiska frågor.

Rådets beslut i frågor valutapolitik kommer beredas iattom
Ekoñn-kommittén alltså efterträder Monetära kommittén. I densom
sistnämnda kommittén sitter två för varje land, vilkarepresentanter av
normalt företrädare för det ansvariga statsrådetär ekonomi- elleren
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finansministern och företrädare för centralbanken. Ekofin-len
kommittén kommer varje land ha högst två platser eftersomatt men
ECB också erhåller två platser det osäkert den nationellaär ännu om
centralbanken bereds plats i den nationella delegationen för de länder

deltar i valutaunionen.som
På rådsnivå Ekofin-rådet företräds medlemsländerna finans-av

eller ekonomiministrarna. ordförandeECB:s skall emellertid inbjudas
delta i rådets sammanträden rådet behandlar frågoratt när rörsom

mål och uppgifter för ECB. torde innefattaDetta rådets överlägg-
ningar i valutapolitiska frågor.

bild enligtDen min uppfattning framträder valuta-är attsom
politiska frågor klart tillhöra regeringamas kompetensområdeanses

regeringsrepresentanterna begränsas i sitt handlande på fleraattmen
förstaFör det kan beslut endastsätt. på rekommendationtas av

kommissionen eller SkulleECB. initiativet komma från kommis-
sionen måste ECB höras. detFör andra skall enighet eftersträvas med
ECB i överensstämmelse med prisstabilitetsmålet. det tredje krävsFör
enhällighet i rådet för fatta beslut växelkursarrangemangatt ettom
med icke EU-valutor och kvalificerad majoritet för beslutaatt om
centralkurser eller riktlinjer enligt artikel 109.2. skallDet ocksåom

enligt fördragetsECB artikel femtenoteras 108a.2, stycket,att själv
Ävenkan besluta offentliggöra sina rekommendationer och yttranden.

härigenom kan rådets beslut komma påverkas.att

6.2 Slutsatser och förslag

Vilka slutsatser bör då dra för Sveriges del lämpligaman om
institutionella för det valutapolitiska ansvaretarrangemang

förstaEn utgångspunkt enligt min uppfattning detär äratt
önskvärt det råder enighet mellan alla berördaatt aktörer målenom
för den ekonomiska politiken. Råder det inte sådanen samsyn om
målen kan sådan inte på bestående tvingas framett visssätten av en
institutionell lösning. bristI på och samverkan mellan desamsyn
olika politikområdena skulle spänningarna bli så skullestora att man
tvingas antingen de givna målsättningarnaompröva eller de institutio-
nella lösningarna.

förevarandel fall har jag haft förutsättning förattsom samsyn
närvarande råder Riksbanken eller, vidatt svensk anslutningom en
till valutaunionen, ECB självständigt och inblandning skallutan
utföra penningpolitiken med prisstabilitet det primära målet.som
Prisstabilitetsmålet blir då också restriktion inte bara för penning-en
politiken också för övrig ekonomiskutan politik, inklusive valuta-

5 17-0154
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finanspolitik. hävda prisstabilitetsmålet i allapolitik och Att att
skulle alla andra mål för dentänkbara framtida situationer överta

ekonomiska politiken emellertid enligt min mening gå förattvore
långt.

demokratisk kontroll och utkrävandeFrågorna om om av ansvar
självständig Riksbank/ECB enligt min mening mycketärav en

dessa aspekter tillräckligtviktiga. kan starkt ifrågasättasDet ärom
fördraget. kan också dentillgodosedda i det nuvarande Jag notera oro

alltföruttryckts i den europeiska debatten ECBatt getts storomsom
och tanken det skulle behövas starkt politisktsjälvständighet ettatt

inom motvikt till ECB.EU somorgan
utgångspunkt sambandet mellan penning-andraEn är ävenatt om

instrumenten,och valutapolitiken mycket starkt, bl.a. vadär avser
förhållandena i utlandet för dessa två områden kanvisar ansvaretatt

skiljas allvarliga konflikter behöver uppstå. villJagattutan
understryka vikten skapa mekanismer för iemellertid samrådattav

frågor mellan regeringen och Riksbanken förenliga meddessa ärsom
EU-fördraget.

tredje utgångspunkt såväl i övriga EU-länder medEn är att -
Österrikeförundantag närvarande för inom valutaunionen hörsom-

frågor valutapolitiken till regeringarnas ansvarsområde. Valuta-om
politiken komponent i deras allmänna ekonomiska politik. Iär en
vissa länder valutapolitiken också del den ekonomiskases som en av
utrikespolitiken. gäller för övrigt länder utanförDetsamma såsomEU

ochUSA Japan.
denna bakgrund föreslår jag följande lösningMot på det mig

anförtrodda uppdraget.

för och6.2.1 Ansvaret penning- valutapolitiken

Sammanfattning

Riksbanken anförtros för penningpolitiken ochansvaret rege-
ringen för valutapolitiken. Regeringen beslutar såledesansvaret
i övergripande valutapolitiska frågor i den mån det inte ankom-

på riksdagen i enlighet kap.med 10 § regeringsformen. Till2mer
frågor skall beslutas riksdagen hör deltagande i denettsom av
europeiska valutaunionen och införandet valuta iav euron som
Sverige.
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penningpolitiken. Enligtoförändrat ha förRiksbanken skall ansvaret
penningpolitiken i i vilketEU-fördraget skall huvudmålet för ECBS -

träder i kraft deningå tredjeRiksbanken kommer EMU:satt när etapp
Prisstabilitetsmålet dock intejanuari prisstabilitet.l 1999 är ettvara-

Sverige inte deltar i valuta-traktatsmässigt krav för Sverige så länge
prisstabilitet likväl blir detemellertid ifrånunionen. har utgåttJag att

Riksbanken skall ocksåriksdagen fastställda målet för Riksbanken.av
tillförsäkras oberoende penningpolitiska agerande, bl.a.i sitt genom

Ävenfrån utomstående detförbudet instruktioneremotatt ta organ.
införi riksbankslagen föreskrivna samrådet med regeringen42 §

fördragsvidrigt avsnittpenningpolitiska beslut vikt blir sestörreav
6.1.2.

RiksbankenSkulle behörigheten i valutafrågor kvar hosvara
omöjligt för regeringenkommer det därför bli svårt eller attatt rentav

det hittillspåverka bankens beslut i valutapolitiska frågor på sätt som
skett.

förRiksbanken har hittills haft det formella beslut iansvaret
emellertid, framgått bl.a.valutapolitiska frågor. praktiken harI som

avsnitt regeringen de facto under de åren6.1.1, 25senasteav
alla viktiga valutapolitiskaantingen fattat eller i förväg godkänt

beslut. överföra också det formella för valutapolitiskaAtt ansvaret
beslut till regeringen innebär således ingen väsentlig förändring i sak

jämfört med hittillsvarande förhållanden.
regeringen beslutanderätt i valutapolitiska frågorAtt överens-ge

också med vad i allmänhet gäller i övriga EU-länder.stämmer som
valutaunionen träder i kraft den januari kommer beslutNär l 1999

i valutapolitiska frågor enligt artikel fattas Ekofm-rådet där109 att av
Sverige företräds finansministern. också i denna situationDet ärav
naturligt behörigheten delta för Sveriges del i sådana beslutatt att
ligger hos regeringen.

finns enligt min mening ingaDet avgörande skäl för Sverige att
bibehålla från andra EU-länder avvikande institutionell lösning fören
valutapolitikens hantering. torde bibehållandeTvärtom ett av
nuvarande institutionella lösning Riksbanken blir oberoendenär
försvåra den svenska regeringens möjligheter uppträdaatt som en
jämbördig i internationellt mellanstatligt samarbete.part

Regeringens behörighet fatta beslut i valutapolitiska frågoratt
kommer emellertid begränsas regeringsformens bestämmelseratt av
i 10 kap. stadgar2 riksdagens godkännande krävs föratt attsom
regeringen skall kunna ingå bindande internationella överens-
kommelser bl.a. innebär ändring ellerlag vikt. Tillär störresom av av
beslut omfattas denna bestämmelse hör beslut Sverigessom av om
deltagande i den europeiska valutaunionen och införandetom av
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valuta i Sverige. Beslut deltagande i ERM och desseuron som om
efterföljare tordeERM 2 däremot, bl.a. bakgrund finans-mot av
utskottets uttalande i bet. 1994/95 FiU6 se avsnitt 2.2 ovan,
ankomma på regeringen.

Bestämmelser följer detta förslag kan kvarstå oförändradesom av
Sverige skulle välja gå i valutaunionen.attom

Övergripande6.2.2 valutapolitiska frågor

Sammanfattning

övergripande valutapolitiskaDe frågor bör beslutassom av
regeringen val växelkursregim, med den begränsningär av som
följer kap.10 2 § regeringsformen, beslut centralkurssamtav om
och bandbredd vid fast växelkursregim.

val växelkursregimAtt övergripande fråga bör beslutasärav en som
regeringen, med den begränsning följer 10 kap. 2 §av som av

regeringsformen, torde enligt min mening uppenbart. Detta harvara
också varit utgångspunkten för direktiven till utredningen.

Frågan emellertid vilka valutapolitiska frågorär härutöversom
bör ankomma på regeringen.

Av EU-fördragets artikel 109.1 och 109.2 framgår inomatt
valutaunionen hör frågor antagande och ändring centralkurserom av
och bandbredder i regim med fasta växelkurser till minister-om en
rådets ansvarsområde. Detsamma gäller för utfärdande riktlinjerav
till ECB för valutapolitiken vid flytande växelkurs.

Också beslut centralkurser och bandbredder inom ochERM iom
framtiden inom fattasERM 2 vid sammanträden med regeringarnas

huvudtalesmän, biträdda företrädarerepresentanter försom av
centralbankerna.

kan vidareDet konstateras, redovisats bl.a. i avsnittnärmaresom
6.1.1 beslut inte bara växelkursregimatt ocksåutanovan, om om
centralkurser ingångskurs, revalvering, devalvering och bandbredd
hittills de facto har beslutats regeringen.av

Å andra sidan har det anförts regeringen valatt genom av
centralkurs och bandbredd för den svenska kronan eller för i ettannan
växelkursarrangemang deltagande valuta skulle kunna försvåra eller

omöjliggöra för Riksbankenrentav uppnå för penningpolitikenatt ett
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borde dessa beslut ligga påfastställt prisstabilitetsmål. Därför
Riksbanken.

mellankan komma uppståmålkonflikter i framtidenAtt att
mellan penningpolitikvalutapolitiken liksompenningpolitiken och -

möjligtsåvittpolitik uppenbart. Förslagoch är attavserannan som-
ochkonflikter behandlas i det följande avsnitt 6.2.3.sådanabegränsa

6.2.4.
penningpolitikenkonflikter mellanMöjligheten det kan uppståatt

inte tillräckligt skälvalutapolitiken enligt min uppfattningoch attär
lösningeller välja institutionellhittillsvarande praxisändra att somen

därförfrån vad normalt förekommer inom EU. Jagavviker ansersom
bandbredder vidcentralkurser ochregeringen bör fatta beslutatt om

växelkurser.regim med fastaen
valkommer frågorSkulle Sverige delta i valutaunionen avom

liksom frågorcentralkurser och bandbredderväxelkursregim, om
växelkursvalutapolitiken vid flytandeutfárdande riktlinjer för attav
deltagande idär Sverige företräds regeringen. Ettbeslutas i rådet av

sak härdärför inte kräva någon ändring ivalutaunionen torde av
ansvarsfördelningen.bestämmelserföreslagna om

målkonflikter mellanHanteringen6.2.3 av

penning- och valutapolitik

Sammanfattning

Regeringens beslut i valutapolitiska frågor skall på initiativtas av
eller efter samråd med Riksbanken. Vid sådana beslut får

penningpolitiken. Riksbankenregeringen inte åsidosätta målet för
eller fördaskall anmäla till regeringen den föreslagnaom

sådanaväxelkurspolitiken detta mål i fara. Riksbanken får isätter
hinder sekretesslagen offentliggöra sitt yttrande tillfall utan av

regeringen.

bakgrund de möjliga konflikterna mellan penning- ochMot av
valutapolitik viktig fråga hur dessa konflikter kan begränsas ochär en
överbryggas för dessa båda områden ligger på skildanär ansvaret
organ.

EU-fördraget eftersträvas denna konfliktminimeringI attgenom
rådets möjligheter begränsas. Således har kommis-ECB ochatt agera
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sionen den exklusiva förslagsrätten frågori införande regimom av en
med fasta växelkurser, centralkurser och bandbredder vidom en
sådan regim och riktlinjer för valutapolitiken vid flytandeom en
växelkurs. Regeringarna har emellertid möjligheten anmodaatt
kommissionen lägga fram rekommendation eller förslag iatt etten
dylika frågor. fråganNär väl väckts i rådet eller kommis-ECBav
sionen rådet inte bundet till innehållet i sitt beslut i utsträck-är annan
ning rådet skall söka nå enighet med ECB iän överensstämmelseatt
med prisstabilitetsmålet.

lösningEn har valts i Finland där Finlandsännu Bank harsnävare
den exklusiva förslagsrätten i valutapolitiska frågor och regeringen
dessutom endast har möjligheten bankens förslag i dess helhetatt anta

förkastaeller det.
övriga EU-länder förekommerI olika former samrådsmeka-av

nismer för minimera konflikter mellan regeringen och central-att
banken. mekanismerDessa eller mindre institutionaliseradeär mer
jfr kapitel endast4 i nuvarande österrikiska lagstiftningovan men
begränsas regeringens fria till beslut i valutapolitiska frågor.rätt

jag tidigareSom anfört det viktigt samråd kontinuerligt skerär att
mellan regeringen och Riksbanken samspelet mellan penningpoli-om
tik, valutapolitik, finanspolitik och övriga element deni ekonomiska
politiken. Detta bör inte betraktas inskränkning Riks-som en av
bankens självständighet eller obehörig påverkan på Riksbanken.en

gällerDet i stället främja dialog så de olika beslutsfattarnaatt atten
medvetna hur andra aktörerär bedömer situationen och därmedom

såvitt möjligt undviker vidta motstridiga åtgärder. sådanaatt Hur
samordningsmekanismer skall utformas delvis beroende vilkenär av
tolkning EU-fördraget blir bestående. minimumEtt migav som synes

regelbundna sammanträffanden och överläggningaratt ägervara rum
mellan finansministern och riksbanksledningen. Detta bör eftersträvas

i det fall Sverige deltar i valutaunionen.även
harJag föreslå bestämmelseövervägt motsvarande denatt en som

gäller för Bundesbank och ECB, nämligen låta företrädare föratt en
regeringen delta i riksbanksfullmäktiges sammanträden.utan rösträtt

sådanEn bestämmelse skulle tydligen inte strida EU-fördraget.mot
Även sådan skulle kunna underlättanärvaro samspelet mellanom en
regeringen och oberoende Riksbank förefaller mig detta docken
främmande för svensk grundlags- och förvaltningstradition. Det

gäller för riksbankschefenrätten delta i regeringensattsamma
sammanträden i vissa fall.

Vad gäller den potentiella konflikten mellan penning- och
valutapolitiken bör den enligt min uppfattning behandlas följandepå
sätt.
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detinitiativrätttillförsäkrasRiksbankenförsta bör närdetFör
regeringen.beslut ankommervalutapolitiskagäller alla som

initiativ-skall haregeringen ocksåsedanuppkommerFrågan om
regeringen iharjag tidigarefrågor. Somi valutapolitiska nämnträtt

valutapolitiskatillinitiativetantal tillfällen tagitförflutna viddet ett
på dettaanledning ändraingenvikt. Jagbeslut attstörre serav
allagäller i EU-med vadförhållande också överensstämmer somsom

regeringen liksomandra,Således bör, för detFinland.länder utom
sittvalutapolitiska beslut inominitieraRiksbanken kunna ansvars-

område.
medsamrådavid sina beslutregeringendet tredje börFör

fattas i samrådbeslut skalluppkommer dåRiksbanken. Frågan om
skullefattas i samrådbeslutetmed Riksbanken. Omefter samrådeller

tillförsäkradesRiksbankendetta innebära vetorätt motatt rege-en
tillerkännas sådanbörRiksbankenbeslut. interingens Jag att enanser

situationer kan behövaregeringens beslut ieftersom extremavetorätt
ochpenning-denomständigheter gårhänsyn till utöverta renasom

haft sådanpraktiken inteRiksbanken har ivalutapolitiken. vetorätten
sak.regeringen fattat i Detgenomfört de besluti det förflutna utan

förhållande. Någonändra på dettafinns ingen anledning att nu
iinte heller ECB EU-valutapolitiska frågor tillerkännsivetorätt

EU-länderförekommer detta i övrigafördraget och inte heller utom
medbesluta efter samrådregeringen börFinland. såledesJag attanser

det skallemellertid viktigt slå fastRiksbanken. Det är att att vara
information tillinte endastfråga riktigt samråd ochett enom

Riksbanken.
inte kunna åsidosättafjärde regeringen vid sina beslutdet börFör

penningpolitiken. jag tidigareriksdagen fastställt mål för Somett av
prisstabilitet. Regeringen börjag ifrån detta mål blirutgår attangett

vilka valutapolitiskaenighet med Riksbankendärför söka uppnå om
prisstabiliteten.beslut förenliga medärsom

skyldighet till regeringendet femte bör Riksbanken haFör att
eller fördavalutapolitiskt beslut denanmäla föreslagetettom

Riksbankenmålet för penningpolitiken i fara.valutapolitiken sätter
bestämmelserna i sekretesslagenbör i sådana fall hinderutan av

bestämmelse har inspireratsoffentliggöra sitt yttrande.kunna Denna
valutalagstiftningenbestämmelser i den nederländskaliknandeav

förebygga konflikter mellanvisat sig värde för öppnaattvara avsom
centralbank. Bestämmelsen skapar starkt incitamentregering och ett

för denför regeringen komma med Riksbankenöverens utan attatt
skull det helt omöjligt för regeringen föra sin politik själv-göra att
ständigt omständigheterna skulle kräva det.om
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kanDet diskuteras Riksbanken skulle åläggas skyldighet attom en
offentliggöra sina här avsedda yttranden. kan dockDet finnas
situationer där obligatorisk publicering olämplig frånävenen vore
Riksbankens synpunkt. Offentliggörandet torde i stället frågavara en

den oberoende Riksbanken i likhet med ECB enligt artikelsom -
108a.2 själv får ställning till.ta-

Hur målkonflikter mellan prisstabilitetsmålet och den av rege-
ringen fastställda valutapolitiken bör hanteras i praktiken diskuteras

i avsnitt, behandlaräven nästa Riksbankens genomförandesom av
valutapolitiken.

Vid svenskt deltagande i valutaunionen kommerett bestäm-
melserna i artikel 109 bli tillämpliga och beslut i valutapolitiskaatt
frågor kommer fattas i rådet. Initiativrätten kommer dåatt övergåatt
från Riksbanken och regeringen till ECB och kommissionen.
Regeringen kommer medverka vid rådets beslut och bör därvidatt

fortsättningsvis samrådaäven med Riksbanken. Riksbankens
skyldighet anmäla den förda valutapolitikenatt strider motom
prisstabilitetsmålet upphör därvid rimligen gälla och det tordeatt
ankomma på ECB anmäla sådana förhållanden tillatt rådet.

Övriga6.2.4 valutapolitiska frågor

Sammanfattning

Ansvaret för löpande genomföra denatt regeringen beslutadeav
växelkurspolitiken skall åvila Riksbanken därvid får vidtasom
nödvändiga åtgärder. Vid flytande växelkurs får regeringen
emellertid utfärda allmänna riktlinjer beträffande denna.

Inom för den regeringen beslutade valutapolitiken börramen av
Riksbanken liksom hittills självständigt vidta nödvändiga valuta-
politiska åtgärder enligt vad i riksbankslagen.närmaresom anges

kanDetta i vissa situationer innebära krav vidta åtgärder inomatt
penningpolitiken eller valutainterventioner utangenom attsom,
nödvändigtvis i strid med, likväl går vad krävsutövervara som
enbart med hänsyn till prisstabilitetsmålet.

Vid flytande växelkurs bör regeringen i analogi med artikel 109.2
i EU-fördraget kunna utfärda allmänna riktlinjer beträffande växel-
kurspolitiken. Om Riksbanken skulle dessa strider eller skulleattanse
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skallpenningpolitikenförmåletfastställdadetstridakomma motatt
regeringen.tillsituationanmäla sådanRiksbanken en

realistisktmindrebetraktar det atttidigareSomjag nämnt som
växelkursfastväljaskulle attimedlem EUSverige genomensom

korgellerEU-valutatill ickekronanensidigt knyta somenen
Även tillkronanknytningensidigEU-valutor.ickeinkluderade aven

sådantnaturliga isannolik. Detmindre ettbetraktasmåste someuron
ideltagande ERMmin meningenligtläge ettär

väljaförutses,kaninteskäl attregeringen,likvälSkulle som nuav
Riksbanken ocksåbörvalutatillkronanensidigt knyta annanen

kurs,dennavill erinraväxelkursen. Jagvalda attdenförsvara om
medsamrådefterförstregeringenbeslutasbandbredden,liksom av

penningpolitikenförmåletfastställdadetdärvidochRiksbanken att
uteslutetbetraktas attmåsteåsidosättas. Detinte får närmast som

skullerekommendationRiksbankensochmedvetetregeringen mot
skulleinitialtredanbandbredd sättaochväxelkursvälja somenen

mellankonfliktnågonbörutgångslägetfara.i Iprisstabiliteten
uppstå.därför inteväxelkursenochprisstabiliteten

emellertidkanväxelkursenvaldaregeringendenFörsvaret av av
pris-tolkningRiksbankensmedi konflikttiden kommaöver av

tillanmälaRiksbankendå ankommabör attstabilitetsmålet. Det
penning-dehotasskulle kunnaprisstabilitetenregeringen avom

försvaretvalutainterventionerdeellerpolitiska åtgärder avsom
ocksåregeringenläge kansådantkräva. t.ex.skulle Iväxelkursen ett
övrigteller imålkonfliktenkursjustering löserbesluta somenom

prisstabiliteten.stödjaför bättreekonomiska politikenden attanpassa
mellansamverkanibör skelämpliga åtgärderValet nära rege-av

Riksbanken.ochringen
situationer,uteslutasemellertid intekan extremaDet att som nu

behövatillfälligt kanprisstabilitetenuppstå därkaninte kan förutses,
växelkurspolitiken. Jagden fördasig tillellerfå vika sig för anpassa
undantagsklausulföreslådärför allvarligthar övervägt att somen

tillfälligtväxelkursmåletföreskrivaregeringenskulle atträtt attge
anserjag dettidigarejagprisstabilitetsmålet. Som nämntfick överta

situationerframtidaalla tänkbaraprisstabiliteten irimligtinte attvara
sådanekonomiska politiken. Enmål för denandraallaskall överta

berättigad i EU-högstmeningenligt minundantagsklausul, voresom
miss-emellertidriskerarpenningpolitiken,vad attfördraget avser

delför svenskuppgivandeallmäntuppfattas och ett avsomses
den skullerisker förockså finnaskanprisstabilitetsmålet. Det att

föreslåfrånallt avståtthar därförmissbrukas. Jagkunna atttrots
undantagsklausul.sådani lagstiftningeninförande enav
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Skulle i framtiden situationer uppstå där den tänkta undan-
tagsklausulen skulle varit tillämplig får i stället regeringen föreslå
riksdagen tillfällig lagändring prioriterar växelkursmålet föreen som
prisstabilitetsmålet. blirDetta då omständlig denänen mera process
tänkta undantagsklausulen torde andraå sidan tillförsäkra detattmen
finns bred parlamentarisk uppslutning kring beslutet.en

Vid svenskt deltagande börett ERM 2 bestämmelsernai i detta
växelkursarrangemang för svensk del betraktas tillämpnings-som
bestämmelser enligt § andra1 stycket i den föreslagna lagen om

för valutapolitiken.ansvar
Eftersom prisstabilitet blir det överordnade penningpolitiska målet

i valutaunionen kan utgå ifrån ingångskursen och band-attman
bredden för den svenska kronan inom ERM 2 också kommer att
överenskommas så prisstabiliteten i Sverige inte i fara.att Omsätts
den ekonomiska utvecklingen inom ERM-området skulle bli sådan att
prisstabiliteten i Sverige efter hand i fara densätts överens-genom
komna växelkursen bör Riksbanken skyndsamt anmäla detta till
regeringen. blirDet då naturligt för regeringen i god tid initieraatt
konsultationsmekanismen inom ERM i syfte2 få till ståndatt en
erforderlig kursjustering eller bandbreddsändring.

Skulle spänningar uppstå inom ERM innan2 eventuellt erforder-
liga kursjusteringar eller bandbreddsändringar kommit till stånd är
Riksbanken skyldig automatiskt och obegränsat försvaraatt växel-
kursen inom den beslutade bandbredden. Enligt överenskommelsen
i Dublin kommerERM 2 Riksbanken emellertid kunnaom att
upphöra med sina valutainterventioner prisstabiliteten i fara.sättsom

sådantEtt beslut bör emellertid, hänsynmed till regeringens ansvar
för valutapolitiken verkställs Riksbanken, fattas Riks-som av av
banken först efter samråd med regeringen. sådantEtt samråd i
valutapolitiska frågor bör enligt min mening inte strida instruk-mot
tionsförbudet i artikel 107.

Vid svenskt deltagande valutaunionenett kommeri uppgiften att
genomföra valutatransaktioner tillövergå ECB. Riksbanken i sinatt
egenskap nationell centralbank kan komma fortsättningsvis fåattav
vissa för närvarande inte helt fastlagda uppgifter. Bestämmelserna i
den föreslagna lagen för valutapolitiken och i riksbanks-om ansvar
lagen kommer då behöva härtill.att anpassas

Bestämmelserna Riksbankens deltagande i internationelltom
valutasamarbete, bl.a. inom Internationella valutafonden, kan tills
vidare kvarstå oförändrade. Detsamma gäller bestämmelserna om
valutareserven.

Av särskilt intresse därvid bestämmelsernaär valutareserven.om
Enligt 1 l § riksbankslagen ankommer det Riksbanken iatt
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utländskautländsk valuta,tillgångar isyfte hållavalutapolitiskt
deltagande i densvensktVidvalutareserven.guldochfordringar ett

ienligt artikel 30 ECB:sRiksbankenskallvalutaunioneneuropeiska
till ECBvalutareservenmängdöverföra vissstadga somaven

kvarstannabelopp kommeröverskjutandeEventuelltinsatskapital. att
Riksbankensförbehövsdessa inteutsträckningdenRiksbanken. Ii
eller delarhuruvida heladetverksamhet bör övervägasoch ECB:s av

Riks-tillgodoräknasböråterstående valutareservendenvärdet av
detanvändas påriksdag, sättdvs. Sverigeshuvudman, attbankens

ibestämmelsernanaturligtvisDärvid börbestämmer.riksdagen
transak-föreskrivsDäribeaktas.förstadgan ECB attiartikel 31.2

nationella central-kvarstår i devalutareserveri sådanationer som
föröverskriderdetECB närva-godkännasskallbankerna när enav

fastställdinterande gräns.ännu

kommentarAvslutande6.2.5

detföregåendei detredovisatsförslag är attdetInnebörden somav
tillRiksbankenöverförs frånvalutapolitikenförformella ansvaret

väsentligdetta ingenvisat innebärtidigarejagregeringen. Som
ställningRiksbankensförsvagningeller någoni sakförändring av

åren ide 25besluten undervalutapolitiskadeeftersom senaste
regeringen.fattatspraktiken av

denförutses efterkansituationdenkommerTvärtom som nu
valutaunionen,iSverige inte deltarlängejanuari 1999, så att1

i bådeRiksbankens ställningkraftig förstärkninginnebära aven
förhål-jämfört med tidigarehänseendevalutapolitisktochpenning-

landen.
självständigheltblir RiksbankenpenningpolitikengällerdetNär

för riksdagenpolitiken inomutformningenvid ett avramenav
prisstabilitet.bliförutsättspenningpolitiken,mål förfastställt som

flytande växelkurssåväl vidvalutapolitiken kommerBeträffande
växelkursensidigt vald fastnormalt vid2och inom ERM ensom

Växelkurspolitikenöverordnade målet.detprisstabiliteten att vara
Riksbankenprisstabiliteten.underordnasde factodåkommer att

valutapolitiskaregeringensinflytandeocksåtillförsäkras överett stort
hinderinitiativrätt ochbl.a. sinbeslut, rätten att utan avgenom

frågor.valutapolitiskasina yttranden ioffentliggörasekretesslagen
deninte kan förutses,situationer,l extrema angessom nu

riksdagenföreslåmöjligheten för regeringenföreliggande attatt
tillfälligt skallväxelkursmåletbeslutalagstiftningsvägen över-att

enligt min meningmöjlighetordnas prisstabiliteten. Denna utgör en
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rimlig kompromiss mellan å sidan trovärdig penning- ochena en
valutapolitik grundad på prisstabilitet och å den andra det nödvändiga
manöverutrymmet regering och riksdag i demokratisktettsom
samhälle kan behöva för ekonomisk-politiskamötaatt extrema
situationer.

Man borde också kunna självständig Riksbank,anta att meden
prisstabilitet sitt huvudmål, kommer visa rimlig flexibilitetattsom en
vid utformningen sin politik, lyhörd för de övriga målen förav vara
den ekonomiska politiken och aktivt samverka med regering och
riksdag för dessauppnå mål, bl.a.att på sysselsättningens område.

Skulle Sverige välja ansluta sig till valutaunionenatt kommer
frågan eventuella målkonflikter mellan ECB:s prisstabilitetsmålom
och den rådet förda valutapolitiken bli fråga fårattav avgörasen som

EU:s behöriga institutioner.av

6.3 F för lagregleringormerna

6.3.1 Inledning

Enligt vad redogjorts för inärmare avsnitt 2.1 återfinns bestäm-som
melserna valutapolitiken i 9 kap. 12 § regeringsformen och iom

10, 11-16, 22 och 22 b riksbankslagen.
Som framgått avsnitt 6.2 föreslås regeringen skall ha detattav

övergripande för valutapolitiken medanansvaret Riksbanken skall ha
för penningpolitiken föransvaret löpande genomförasamt att den av

regeringen beslutade valutapolitiken. Regeringens beslut i detta
avseende skall fattas initiativ eller efter samråd med Riksbankenav
och regeringen vid varje beslutär skyldig särskilt beakta detatt
fastställda målet för penningpolitiken så detta inte åsidosätts.att Om
Riksbanken den växelkurspolitikatt regeringen för kommer ianser
konflikt med målet för penningpolitiken, skall Riksbanken anmäla
detta till regeringen. Riksbanken föreslås också få offentlig-rätt att

sådanagöra anmälningar hinder bestämmelsenutan i 3 kap. 1 §av
sekretesslagen.

De givna förslagen innebär ändringar måste bådeatt igöras
regeringsformen och i riksbankslagen. Härvid uppkommer frågan om
fördelningen bestämmelser mellan nämnda regelverk.av Det ocksåär
nödvändigt ställning tillatt ta sådana bestämmelser inte börom som
ha sin plats i grundlag kan koncentreras till riksbankslagen eller om
det behövs särskild lag valutapolitik.en om
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förslagvarit deutredningen harutgångspunkt för attEn gessom
sammanhangibehandlasbetänkande kommer störrei detta ettatt

synpunktereller arbetsgruppersutredningarsmed andratillsammans
1993:20.betänkande SOURiksbanksutredningensoch förslag, såsom

detilagtextenbehandling kräversådan överEn att samman-ses
sådanalämnasdärför endastbetänkande kommerdettahanget. I att
sakligaföreslagnaföljddirektlagändringarförslag till är avensom

alltså inte. IntespråkligallmänNågon görsförändringar. översyn
i Riks-beslutsstrukturenframtidadenutredningenheller tar upp
dåfråga intressei och för sigdettabanken, äräven manen avom

ligga iskallvalutakompetensenställning tillochdiskuterar tar var
framtiden.

laggrundlag ochmellanFördelningen6.3.2 annan

skallbestämmelserför huringa reglernaturliga skälfinnsDet av
förarbetenaochlitteraturenoch lag.grundlag Ifördelas mellan annan

kanuttalandenemellertid vissafinnsregeringsformentill gesom
bör ske.sådan fördelninghurbedömningenvidledning enav

huvudupp-anförde1972:15Grundlagsberedningen SOU att
representativaför detgrundernaregeringsforrngiñerna för är att geen

offentligafördelningenoch förparlamentariskaoch systemet av
förvaltningsmyndigheterna,riksdagen, regeringen,mellanfunktioner

uttalade1551973:90och kommunerna. Idomstolarna prop.
bestämmelserdebörutgångspunktendepartementschefen attatt vara

särskilda skyddoch detsärskilda dignitettillerkännas denskallsom
för dendramedför endast börgrundlagförankring i upp ramarnasom

i principochsamhällsverksamhetenochpolitiska aktiviteten att
grundlag.bör slås fast ioch innehåll inteinriktningpolitikens

Holmberg/Stjernquists fastställergrundlagenkonstaterar att
i detoch redaåstadkommer ordningpolitiken,förspelreglerna

fattadeenligt spelreglernalegitimitet deochpolitiska systemet ger
besluten.

beaktandeoch mednämnda uttalandenbakgrundMot avovanav
den bedömningenutredningenfrågan harden dignitet attgörsom

regleras ifortsättningen börvalutapolitiken iför ävenansvaret
paragrafsärskildregeringsformen bör alltså igrundlag. I en

förhardet regeringen§9 kap. ll ansvaretäratt somanges
regeringsformenbehöver inte ivalutapolitiken. Däremot attanges

5 Stjernquist, författning, 9 uppl. 1993 21.Holmberg och Vår s.
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Riksbanken har för löpande genomföra den regeringenattansvar av
beslutade valutapolitiken. Detta och andra detaljerade bestän-mer
melser valutapolitik bör inte belasta regeringsformen börom utan
framgå vanlig lag.av

6.3.3 Fördelningen mellan riksbankslagen och annan
lag

Riksbankslagen innehåller huvudsakligen bestämmelser Rile-om
bankens organisation och uppgifter hur ärenden handläggssamt om
hos Riksbanken. i dennaAtt lag införa bestämmelser regeringensom
uppgifter framstår olämpligt. Någon befintlig lag dirsom annan
sådana bestämmelser skulle kunna finns inte. Utredningenpassa
har därför funnit det lämpligt föreslå lag, variattvara en ny anges
regeringens befogenheter och skyldigheter på valutapolitikens
område.

Det skulle då kunna diskuteras till den lagen föraatt övernya
samtliga de bestämmelser i riksbankslagen reglerar Riksbankenssom
uppgifter och befogenheter löpande karaktär det valutapolitisliaav
området, vilka Riksbanken enligt utredningens förslag skall behålla.
Mot detta talar riksbankslagen innehåller detaljeradeatt även regler

Riksbankens uppgifter på det penningpolitiska området och detom att
finns samband mellan valutapolitiknäraett och penningpolitik.
Riksbankens uppgifter och befogenheter på dessa båda områden bör
därför inte regleras i skilda lagar. Att låta Riksbankens samtliga
uppgifter framgå den lagen och i riksbankslagen endast regleraav nya
Riksbankens organisation framstår inte heller tilltalandeettsom
alternativ.

Den lösning utredningen vill förorda fördelningenär attsom av
kompetensen mellan regeringen och Riksbanken i särskikianges en
lag för valutapolitiken. Regeringens skyldigheter ochom ansvar
befogenheter bör uttömmande i denna lag. sådanEn regleringanges
behöver inte bli särskilt omfattande. Av lagen bör framgå detatt
regeringen på initiativ eller efter samråd med Riksbankensom av
bestämmer vilket växelkurssystem skall gälla och hur detta skallsom

Äventillämpas. regeringens skyldighet då beslut fattas inteatt
åsidosätta det fastställda målet för penningpolitiken bör här.anges
Beträffande Riksbanken bör banken har föratt ansvaret attanges
löpande genomföra den regeringen beslutade valutapolitiken.av
Vidare bör hänvisning till riksbankslagengöras i fråga deen om
valutapolitiska åtgärder Riksbanken får vidta.
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endastriksbankslagenidetlösningen treföreslagnadenMed är
§§.och 41nämligen 10ändras,behöverlagrum som
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Författningsförslag med7

kommentarer

framgått avsnitt har utgångspunkten för utredningen varitSom 6.3av
utredningens förslag behandlas i sammanhang tillsam-ett störreatt

med förslag avgivits andra utredningar/arbetsgrupper,mans som av
bl.a. Riksbanksutredningens förslag. lagförslag lämnas i dettaDe som

utanförslag utformatsbetänkande inte hänsyn till sådana hartar
endast med hänsyn till utredningens uppdrag i förhållande tilltagen
nuvarande reglering. framtida beslutsstrukturen inom Riks-Den
banken berörs alltså inte. heller andra regler eller krav följerInte som

EU-fördraget berörs. Endast i avseende har utredningen lämnatettav
förslag i och för fallersig utanför ställningstagandena rörandeett som

valutakompetensen. Sålunda föreslås ordet kreditpolitik bytsatt ut
penningpolitik jfr kap.9 12 § regeringsformen och kommen-mot
därtill.taren

Förslaget till7.1 lag ändring iom

regeringsformen

9 kap. 11 §
Regeringen har för valutapolitiken. bestäm-Närmareansvaret
melser meddelas lag.i

Bestämmelsen och det regeringen harär äratt ansvaretny anger som
för valutapolitiken. frågaDet det övergripande förär ansvaretom
valutapolitiken medan Riksbanken fortfarande skall föransvara
löpande valutapolitiska åtgärder inom för de valutapolitiskaramen
beslut regeringen fattat. Ansvaret för penningpolitiken skall ligga
kvar hos Riksbanken. Motiven för kompetensfördelningen framgår av
kapitel Innebörden förevarande bestämmelse alltsåär attav
regeringen fattar beslut i övergripande valutapolitiska frågor i den
mån detta inte ankommer på riksdagen i enlighet med kap.10 §2
regeringsformen. Att för valutapolitiken formellt försansvaret över
till regeringen innebär alltså inte någon förändring nuvarandeav

17-01546
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bestämmelser riksdagen i vissa fall skall godkännaatt inter-om
nationella överenskommelser ingås regeringen, dessaävensom av om
skulle innefatta valutapolitiska beslut. det iNär övrigt gäller fördel-
ningen valutakompetensen mellan regeringen och Riksbankenav
framgår denna den särskilda lag för valutapolitikenav om ansvar som
utredningen föreslår.

9 kap. 12 §
Riksbanken rikets centralbank med förär penningpolitiken.ansvar

skallDen också främja säkert och effektivt betalningsväsende.ett
Riksbanken myndighet under riksdagen.är
Riksbanken förvaltas åtta fullmäktige. Sju fullmäktige väljesav
riksdagen. väljer förDessa tid fem år fullmäktig,av en av en som

samtidigt skall chef för Riksbanken. fullmäktigeDe valtsvara som
riksdagen väljer inom sig ordförande. fårDenne utöva annatav

uppdrag eller inneha tjänst inom Riksbankens ledning. Bestäm-
melser riksdagens val fullmäktige, Riksbankens ledningom av om
i övrigt dess verksamhet meddelas i riksdagsordningensamt om
och lag.annan

Fullmäktig riksdagen ansvarsfrihet därmedvägrar skildärsom
från sitt uppdrag. fullmäktigeDe valts riksdagen får skiljasom av
ordföranden från uppdraget ordförande och den ärsom som
fullmäktig och chef för Riksbanken från hans uppdrag.

konsekvensI med för valutapolitiken skallatt ligga inomansvaret
regeringens kompetensområde har i paragrafens första stycke
bestämmelsen Riksbanken har föratt valutapolitikenansvaretom
utgått. Ordet kreditpolitik har bytts penningpolitikut mot av samma
skäl Riksbanksutredningen för sitt förslag i dettasom angav av-
seende, nämligen uttrycket penningpolitikatt efter avregleringen av
kreditmarknaden och enligt internationellt språkbruk är ett mer
adekvat uttryck kreditpolitik. Riksbanksutredningenän har föreslagit
de följdändringar blir aktuella med anledning härav varförsom
sådana, liksom andra ändringar enligt vad inledningsvis intesagts, tas

i detta sammanhang.upp
Hänvisningen till lag i tredje stycket, för närvarandeannan

riksbankslagen, kommer lagenäven förattnu avse om ansvar
valutapolitiken frågai Riksbankens och uppgifter inom detom ansvar
valutapolitiska området.
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Förslaget till lag för7.2 om ansvar

valutapolitiken

och innehåller bestämmelser fördelningenLagen är ny om av
Riksbanken.valutakompetensen mellan regeringen och avsnitt 6.3I

förhar diskuterats alternativa former lagreglering ochnärmare
redogjorts for motiven till den valutapolitiska kompetens-att ange
fördelningen särskild lag for Riksbankens löpandei samt atten
valutapolitiska befogenheter fortfarande skall framgå riksbanks-av
lagen.

1 §
har enligt kap. § regeringsformen för9 11Regeringen ansvaret

valutapolitiken.
skall eller efter samråd med Riks-påRegeringen initiativ av

banken bestämma det skall gälla för fastställasystem attsom
förhållande till utländska valutor växelkurs-kronans värde i

bestämma tillämpningen dettasystem samt system.om av
får därvid åsidosätta det för penningpolitikenRegeringen inte

fastställda målet.

I paragrafens första stycke erinras det regeringenärattom som
för valutapolitiken. Vad detta innebär framgårnärmareansvarar av

andra stycket. det regeringen beslutarDär att äranges som om
växelkurssystem, dvs. Sverige skall ha fast eller rörlig växelkurs.om
Det krävs antingen Riksbanken initierat beslutet eller beslutetatt att
föregåtts samråd med Riksbanken. Bankens initiativrätt ochav
regeringens samrådsskyldighet syftar till i möjliga utsträck-störstaatt
ning undvika målkonflikter mellan penning- och valutapolitiken
se avsnitt 6.2. Vidare det regeringennärmare ärattanges som
beslutar tillämpningen det valts.systemom av som

tillämpningenOrdet hämtat från den nuvarande § i riks-10är
bankslagen enligt motiven prop. l986/87:l43 66 valdes medsom s.
tanke kunna täckapå uppgifter i olika valutakurssystem. ordetIatt
tillämpningen ligger bestämma ensidigt vald fastt.ex. att om
växelkurs valuta eller korg valutor, bestämmagentemot atten av om
anslutning till multilateralt växelkursarrangemang såsom detett
europeiska valutakurssamarbetet, bestämma val centralkursatt om av
och bandbredd, dvs. tillåten awikelse, kring den valda kursen vidav
någon form fast växelkurs beslut centralkurs liksomsamtav om
övriga villkor for valuta deltar i multilateraltetten annan som

Ävenväxelkursarrangemang. andra övergripande valutapolitiska
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beslut inte kan förutses avsedda kunna i ordetär attsom nu rymmas
tillämpningen. det gäller beslutNär deltagande i valutaunionenom

införandeoch valuta i följer emellertidSverigeav euron som av
kap. regeringsformen10 2 § jfr lO kap. § riksdagen måste4 att

godkänna sådant åtagande vilket kan riksdagen beslutarett attses som
efter förslag regeringen måste ha samrått med Riksbanken.av som

redovisats iSom avsnitt bör vid svenskt6.2.4 deltagande iett
bestämmelserna i dettaERM 2 växelkursarrangemang betraktas som

bestämmelser tillämpning växelkurssystemet enligt denna lag.om av
regeringen skall bestämmaAtt tillämpningen det valdaom av

växelkurssystemet innefattar också regeringen vid flytandeatt
växelkurs efter samråd med Riksbanken kan allmänna riktlinjer förge
Riksbankens hantering den flytande kursen jfr artikel 109.2 EU-av
fördraget. Exempel sådana riktlinjer skulle kunna önskemålvara
från regeringens sida minska de kortsiktiga fluktuationerna iatt
växelkursen eller önskvärd växelkursutveckling.att ange en

ligger i sakensDet regeringen inför alla slags valuta-natur att
politiska beslut skall särskilt beakta huvudmålet för penningpolitiken

det längeså uttryckligen i lag,utan änatt attsom, anges anses vara
upprätthålla prisstabilitet. Utgångspunkten i kapitel 6är sagts attsom
riksdagen i lag kommer fastställa mål för penningpolitiken ochatt ett

detta mål blir prisstabilitet. understrykaFör viktenatt att attav
regeringen inte åsidosätter målet för denna del Riksbankensav
verksamhet har det uttryckligen i lagtexten så inte får ske.angetts att

framhållitsSom i kapitel 6 det viktigt det råder mellanär att samsyn
regeringen och Riksbanken. Det underförstått regeringen skallär att
försöka eftersträva uppfattning med Riksbanken detnärgemensamen
gäller lösningen eventuella målkonflikter mellan penning- ochav
valutapolitik. den föreslagnaI 10 § i riksbankslagen har angetts att
Riksbanken skall anmäla till regeringen målkonfliktsådan uppstårom
och banken har också givits offentliggöra sådana anmälningar.rätt att

sådan möjlighet börEn kunna bidra till såväl regeringenatt som
Riksbanken vid meningsskiljaktigheter verkligen siganstränger att
försöka uppnå en samsyn.

Regeringens beslut växelkursregim och växelkurs vidom om en
ensidigt vald fast kurs förutsätts fattas på regeringssammanträde. När
det gäller beslut val centralkurs, bandbredder inomom av m.m. ramen
för multilaterala växelkursarrangemang blir det i praktiken fråga om

förhandling mellan berörda länder där regeringen företräds deten av
ansvariga statsrådet eller den i hans ställe.sattssom
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2 §
för löpande genomföra denRiksbanken har ansvaret att av

därvid vidtabeslutade valutapolitiken och harregeringen rätt att
lagenenligt vad föreskrivs 1988:1385åtgärder i omsom

riksbank.Sveriges

förinom dendet RiksbankenbestämmelsenI äratt ramenanges som,
löpande åtgärdernaregeringen beslutat, skall vidta devalutapolitik

riksbanks-hänvisning har gjorts tillgenomföra politiken.för Enatt
har i dettauppgifter och befogenheter Riksbankenlagen avseende de

bestämmelser föreslås inte. Somändring i dessaavseende. Någon
Riksbankensutredningen valt låtai avsnitt 6.3.3 har attangetts

i lagenkvar i riksbankslagen ochuppgifter och befogenheter stå om
kompetensfördelningen.för valutapolitiken endast angeansvar

ändring i lagenFörslaget till lag7.3 om

riksbank1988:1385 Sverigesom

4 §
förRiksbanken har enligt kap. regeringsformen9 12 § ansvaret

penningpolitiken. skall också främja säkert och effektivtDen ett
betalningsväsende.

Bestämmelsen har ändrats i konsekvens med den föreslagna kompe-
tensfördelningen i fråga valutapolitiken. Vidare har ordetom
kreditpolitik med ordet penningpolitik jfr kommentaren tillersatts

kap. regeringsformen.9 12 §

10 §
för de med stöd lagenInom regeringenramen av av om ansvar

valutapolitiken fattade besluten har Riksbanken deför 1 900. 000
valutapolitiska uppgifter och vidta de åtgärderrätt att som anges

denna lag.i
Riksbanken skall anmäla till växelkurspolitikenregeringen om

fara det för penningpolitiken fastställda målet. Riksbankenisätter
offentliggörafår besluta sådana anmälningar.att

Bestämmelsen, i gällande lydelse det Riksbankenärattsom anger
bestämmer växelkurssystem och tillämpningen därav, har fåttsom om

innehåll med erinran Riksbankens uppgifter ochett nytt en om
befogenheter rörande valutapolitiken. bestämmelser i riksbanks-De
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lagen i första hand 11-16 §§. kortfattadär En redogörelsesom avses
Ävenför innehållet i dessa paragrafer har lämnats i avsnitt 2.1. om

det kan självklart har det uttryckligen Riksbankensangetts attsynas
uppgifter och befogenheter skall ligga inom för denramen av
regeringen beslutade valutapolitiken.

andra stycketI Riksbanken skall anmäla till regeringenattanges
den förda växelkurspolitiken, varmed såväl föreslagnaom avses som

redan beslutade åtgärder, kommer i konflikt med målet för Riksban-
kens penningpolitiska verksamhet, prisstabilitetsmålet. Riksbanken
har därvid offentliggöra sina anmälningar, vilket enligtgetts rätt att
vad i kommentaren till § lagen1 för valuta-sagtssom om ansvar
politiken bör kunna bidra till skapa mellan regeringen ochatt samsyn
Riksbanken. Enligt 3 kap. § sekretesslagen1 gäller sekretess hos
regeringen, Riksbanken och Riksgäldskontoret för uppgift angårsom
rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik, detom
kan syftet med beslutade eller förutsedda åtgärderantas att motverkas

uppgiften röjs. Innehållet i sådana anmälningar Riksbankenom som
skall enligt 10 § riksbankslagen kangöra sådan beskaffenhetvara av

anmälningen faller under nämnda bestämmelse i sekretesslagen.att
När tystnadsplikt följer denna bestämmelse gäller inte frihetenav
enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen att
meddela uppgifter för offentliggörande, den s.k. meddelarfriheten,
hos Riksbanken se 16 kap. §1 sekretesslagen. Förevarande paragraf
innebär undantag från kap.3 sekretesslagen1 §ett såvitt avser
offentliggörande anmälningar målkonflikt. I nämnda lagrumav om
har gjorts hänvisning till förevarande paragraf.en

Riksbankens beslut anmälningar och offentliggörandetom om av
dem bör fattas fullmäktige i Riksbanken i den beslutsstrukturav som
för närvarande gäller. Utredningen har detta iövervägt att ange en
särskild punkt i 41 § riksbankslagen, varvid den utgående punkten 3
skulle kunna användas. Utredningen har emellertid den uppfattningen

sådana anmälningar målkonflikteratt bli offentlig-om som avses
gjorda alltid bör frågor sådan vikt medförstörre attanses vara av som
frågorna skall fullmäktigeavgöras enligt 41 § punkten 15 med denav

Ävenutredningen föreslagna numreringen. andra anmälningar börav
normalt sådan vikt de skall beslutas fullmäktige.attanses vara av av

41 §
fullmäktigeAv avgörs

frågor föreskrifter riktar sig till enskilda,om som
frågan fastställande arbetsordning andra viktigaresamtom av

frågor Riksbankens organisation och arbetsformer,om
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frågor riktlinjer för förvaltningen de tillgångarom av som anges
i 11

frågor viktigare internationella kreditavtal,om
frågor diskonto och räntevillkor vid och inlåningut-om om

enligt första§ stycket villkor vid utlåning enligt §18 18samt
andra stycket,

frågor viktigare rekommendationer till eller överenskom-om
melser kreditinstitut,med

frågor kassakrav och särskild avgift kassakrav intenärom
uppfylls,

frågor räntevillkor på konto,statensom
frågor förvärv aktier enligtoch andelar 24om av

frågor10. viktigare ackord, avskrivning, nedsättning ellerom
eftergift fordran,av

frågor upprättande personalförteckning, beslut11. om av om som
i § tillsättande tjänster riksbanksdirektör,37 samtavses om av som

avdelningschef eller regionchef,
frågor skiljande från anställning12. provanställningänom annan

eller skiljande från uppdrag eller disciplinansvar, åtals-om om
anmälan, avstängning eller läkarundersökning,

frågor vilken personal och vilka uppdragstagare13. skallom som
åläggas anmälningsskyldighet enligt § andra stycket,38

övriga frågor enligt denna14. eller lag skall avgörassom annan av
fullmäktige, samt

frågor fullmäktige15. finner vikt ellerstörresom vara av som
riksbankschefen hänskjuter till fullmäktige.

Ärenden inte skall fullmäktigeavgöras avgörssom av av
riksbankschefen. denI mån sådana ärenden inte det slagär attav
de behöver riksbankschefen, får deprövas avgörasav av annan
tjänsteman enligt vad i arbetsordningen eller i särskildasom anges
beslut.

Paragrafen reglerar beslutar i de ärenden Riksbankenvem som som
skall första stycket vilka frågorI skallavgöra. avgörasanges som av
fullmäktige. Som följd Riksbanken inte längre skall beslutaatten av

växelkurssystem har punkten sådana beslut fattasattom som angav
fullmäktige, utgått och de följande punkterna har numreratsav om.

Som i kommentaren till bör10 § frågor anmälningarangetts om som
skall offentliggöras enligt den paragrafen alltid frågoranses vara av

vikt skall fullmäktigestörre enligt punkten iavgöras 15som av
Ävenförevarande paragraf andra anmälningar bör normalt anses vara

sådan vikt de skall beslutas fullmäktige.attav av
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Förslaget till7.4 lag ändring iom

sekretesslagen 1980: OOl

3 kap. l §
Sekretess gäller hos regeringen, Riksbanken och Riksgäldskon-

för uppgift angår centrala finanspolitik,rikets penning-toret som
politik eller valutapolitik, det kan syftet med beslu-antas attom

förutseddatade eller åtgärder motverkas uppgiften röjs. Harom
uppgiñ, för vilken sekretess gäller enligt vad har lämnatssagts,nu
till myndighet, gäller sekretessen också hos den myndig-annan
heten.

vad första får Riksbanken offentlig-Trots stycketisägssom
uppgifter vadenligt föreskrivs § andra stycket10igöra som

lagen 1 riksbank.988: 385 Sverigesom
fråga uppgift i allmänI handling gäller sekretessen i högst

tio år.

Bestämmelsen reglerar sekretess hänsynmed till rikets centrala
finanspolitik, penningpolitik och valutapolitik, Utredningens förslag
innebär Riksbanken sekretessen skall kunna offentliggöraatt trots
sådana anmälningar Riksbanken skall till regeringen enligtgörasom

§ riksbankslagen.10 erinranEn detta har införts ett nyttom som
andra stycke i förevarande paragraf jfr kap. §l 2 sekretesslagen.
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sakkunnigeyttrandeSärskilt av

ViottiStaffan

tidundercentralbank haroberoenderimligainomEn gränser senare
både blandanhängare,mångakonstruktion fåttkommit bliatt somen

praktiken utredning,uppgift förcentralEnakademiker och somen
gällervadbeslutsrättöverföringmed förslagskall komma avom

oberoendedettahurdärför analyserablirfrågor,valutapolitiska att
utrednings-ocksåframgårförändringar.sådana Detpåverkas avav

valuta-ochpenning-mellanmålkonfliktereventuelladirektiven att
framläggsde förslagochutredaspolitiken måste attnoggrant som

blir såmålkonflikterför sådanariskernakonstruerade såbör attvara
förslagutredningenskanuppfattningminmöjligt. Enligtsmå som

följandedetskall ikriterier.uppfylla dessa Jagfullotillinte sägas
bedömning ochtill dennakommit framvarför jagförredogöra

skulletillfredsställandepåförslag, sättdärefter skissera ettett som
medi linjeskulle liggadetsamtidigtmålkonfliktproblemetlösa som

intentioner.EU-regelverketsochutredningsdirektivensbåde

centralbanksoberoendeTrovärdighet och

berörakortfattatvill jagförslagetdet konkretagår påjagInnan
kommitharoberoendecentralbankernasvarför attfrågan om

seriöst ibeaktasden måsteoch varförviktiguppfattas såsom
valutapolitiskadenförändringarförslagsamband med avom

beslutsordningen.
oberoen-centralbankensför allaUtgångspunkten resonemang om

hasikt endastpenningpolitiken på monetäradet faktumde attär anses
siktpenningpolitik på kortexpansivVisserligen kaneffekter. t.ex. en

sysselsättning,ochaktivitetsnivåinflation ochpåverka både men
underkontraktprivata aktörer ingåtthuvudsak därfördetta sker i att

I till slutsatsenteori och empiri lederdenEn grundlig genomgång attsomav
prisstabilite-Riksbanken ochoberoende, iökatcentralbanken bör görsettges

ten", SOU 1993:20.
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antagandet inflationen skulle liggaatt på lägre nivå vad bliränen som
fallet efter insatsen de penningpolitiska stimulansåtgärderna.av

frånFörsök statsmakternas sida systematiskt tiden utnyttjaatt över
detta s.k. Phillipskurveförhållande kommer misslyckas,att om rnan
utgår från de privata aktörernaatt de överraskatsnoterar att av
politiken och tämligen omgående sitt beteende därefter. Detanpassar
betyder de i framtiden misstänksammat.ex. att är central-motmera
banksdeklarationer låga inflationsmål och garderar sig attom genom

löner och priser efter bedömning sannolikheten föranpassa av
upprepade inflationsdrivande policyåtgärder. Med dessa högre
inflationsförväntningar inbakade i allmänhetens beteende blir
slutresultatet de tillfälligt efterfrågestimulerande penningpolitiskaav
åtgärderna inflationen hamnar påatt högre nivåpermanent utanen
motsvarande effekter på sysselsättningen.

fåFör ned inflationen på denatt ursprungliga låga nivån krävs
policyinsatser kan trovärdigt risken förgöra upprepningarattsom av
de tidigare oförväntade stimulansåtgärderna eliminerats eller
åtminstone väsentligt reducerats. Om det inte finns något annat sätt

åstadkomma denna ökade trovärdighetatt underän attgenom en
längre tid visa beteende och inte avvika från denett gott utlovadeupp
politiken kan det således ganska lång tid åter få nedta inflationen.att
Kortsiktiga vinster eller mindre engångskaraktär, tenderarav mer
därför följas långsiktiga och svårhanterligaatt kostnader i formav av
högre inflation.

Det på tidsynsätt utvecklats vad gäller centralbankenssom senare
roll i den ekonomiska politiken bygger högi grad insikten om
dessa enkla grundläggande mekanismer. Eftersom de instrument
centralbanken förfogar egentligen lämpadeöver förär att värna
betalningsväsendets stabilitet, bör också detta bli centralbankens
huvuduppgift. stabiltEtt penningvärde blir central komponent i etten
sådant och därför börsystem centralbanken möjlighet föraattges en
trovärdig penningpolitik i syfte stabilisera prisnivån. Detta kanatt
åstadkommas dels centralbankenatt tydligt uppdragettgenom attges

till prisstabilitet uppnås, delsatt regelverk skapas detse görsom
möjligt för centralbanken på trovärdigt drivaatt ett anti-sätt en
inflationspolitik.

Detta förutsätter i sin centralbanken kantur att medagera
tillräckligt oberoende i förhållandestort till regeringen. Om regering-

svårigheter kanutan beslutsrättenöverta penningpolitiken,en över
finns risk för denna används i kortsiktigtatt efterfrågestimulerande
syfte på det skisseratssätt Ett regelverk saknar rimligasom ovan. som
garantier sådana ingreppmot dåligt underlag för trovärdigger en
inflationsmålspolitik. Blotta misstanken regeringen i pressadeatt
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inflations-möjligheterlägen kommer utnyttja sig sådana gör attatt av,i Exempelvis kommer överdrivnabyggs i ekonomin.mekanismer
kravuppfattas allvarliga för dem driver dessalönekrav inte såatt som

regeringen kommerändå räknar med i slutänden attattom man
ackommoderande inflationspolitikcentralbanken tilloch tvinga omen

gjorts i Sverigehotas. negativa erfarenhetersysselsättningen De som
ackommo-länder under och 1980-talen sådanoch i andra 1970- av en

för den ekonomiskadationspolitik viktigt skäl tillär vägarett att nya
politiken prövas.nu

sådant Riks-krävs således regelverkVad är är attett somsom
praktiken sådantbara på också ibanken inte ettpapperet utan ges

trovärdig.inflationspolitik kan upplevasoberoendemått att somenav
svenska marknaden har denerfarenheter aktörerna på denMed de av

sådantackommodationspolitiken regelverkettidigare måste attvara
oberoendehög. Ambitionematrovärdigheten blir mycket om en

skall tydligt ochpenningpolitik med prisstabilitet mål såsom vara
skall ifrågasätta statsmakternasentydigt formulerade ingen behövaatt

gäller följa dem.allvar detnär att

förslagUtredningens

ligga linje medviktiga i utredningen kan iTvå sägaspassager som
ovanstående följande.ärresonemang

prisstabilitetsmålet normalt skall överordnat växelkursCG att vara-
målet samt

situationer dåden målkonflikt kan uppstå i detextremaatt som-
rimligt prisstabilitetsmålet skall ha företräde får lösasinte är att

regeringen föreslår riksdagen lag före-attatt genomgenom
växelkursmålet tillfälligt skall överordnatskriva att vara

prisstabilitetsmålet. s 12

kan förutses, densituationer, inteI extrema angessom nu
föreliggande möjligheten för regeringen föreslå riksdagenatt

lagstiñningsvägen besluta växelkursmålet tillfälligt skallatt att
överordnas prisstabiliteten. möjlighet enligt minDenna utgör

rimligmening kompromiss mellan å sidan trovärdigen ena en
och valutapolitikpenning- grundad på prisstabilitet och å den

andra det nödvändiga regering ochmanöverutrymme som
riksdag i demokratiskt samhälle kan behöva förett mötaatt

ekonomisk-politiska situationer. s l 11-1 12extrema
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En läsning dessa stycken borde enligt min meningnoggrann av ge
anledning till följande tolkning.

Normalt Riksbankens prisstabilitetsmål överordnat, vilketär bör
betyda Riksbanken kan klargöra för regeringen valutapolitiskaatt att
beslut denna vill fatta enligt Riksbanken äventyrarsom men som
prisstabilitetsmålet inte kommer implementeras. Om regeringenatt
inte Riksbankens faktiska vad gäller de valutapolitiskaaccepterar veto
åtgärderna, kan den till riksdagen och begära ändring i Riksbanks-
lagen. sådanEn ändring kan innebära prisstabilitetsmålet tillfälligtatt

spel och med något mål för Riksbanken.sätts ersätts Närannatur
och om riksdagen antagit sådan lag, kan regeringenen ny genom-
driva sina valutapolitiska åtgärder, inte förr. Att regeringenmen
måste gå lagstiftningsvägen via riksdagen borde detgarantera att
endast vid situationer denna åtgärd tillgrips.är Ettextrema som
regelverk, har denna karaktär skulle enligt min mening innebärasom

rimlig avvägning mellan trovärdighetsskapande oberoende ochen
Riksbankenförankring i riksdagen för

Det problemet emellertid det utredningen föreslagnaärstora att av
lagkomplexet inte istår överensstämmelse med de angivnaovan
citaten från betänkandet. Det nämligen regeringen möjlighet attger

lagändringar genomdriva valutapolitiska beslutäven utan enligtsom
Riksbankens bedömning står i strid med prisstabilitetsmålet.

framgårDetta vid studium § och1 § i denett närmare 2av
föreslagna lagen för valutapolitiken 10 § i lagensamtom ansvar om
Sveriges riksbank.

Enligt utredningens förslag skall i§ lagenl förom ansvar
valutapolitiken följandepåut sätt.se

§ Regeringen1 har enligt 9 kap. § regeringsformen11
för valutapolitiken.ansvaret

Regeringen skall på initiativ eller efter samråd medav
Riksbanken bestämma det skall gälla försystem attsom
fastställa kronans värde förhållandei till utländska valutor
växelkurssystem bestämma tillämpningen dettasamt om av

Regeringen får därvid inte åsidosätta det försystem. penning-
politiken fastställda målet.

Vid tolkning denna paragraf kan först regeringennoteras atten av
skall fatta beslut rörande växelkurssystemet och dess tillämpning
efter samråd med Riksbanken. Vad detta tänkt innebäraär att
framgår klart följande från betänkandet.av passus

2 skulleDet väl i överensstämmelsemed och förslagen ivara resonemangen
Riksbanksutredningen SOU 1993:20.
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samråd elleriskall fattasbeslutetdåuppkommerFrågan om
samrådfattas ibeslutetRiksbanken. Omsamråd medefter

tillförsäkradesRiksbanken vetorättinnebäraskulle detta att en
beslut. s 107regeringensmot

valutapolitiska beslutregeringensRiksbankenförNågon motvetorätt
Riksbanken behövermedsamrådEfterfinnas.således inteskulle

informeraskallregeringeninnebäraintedärför än attstort mer
dessainteregeringenDock fårbeslut.sådanaRiksbanken genomom

målet.fastställda Dettapenningpolitikendet föråsidosättabeslut
idet knappastRiksbanken,betryggande för ärkanske låtakan men

regeringendet avgörnämligenInnebördenpraktiken. ärattär omsom
eller inte. Iåsidosättasmålet kanpenningpolitiskadet enanses

bedömningarolikaRiksbankenochregeringen görsituation då av
detvalutapolitisk åtgärdprisstabiliteten ärförkonsekvenserna enav

regeringenblirFöljdenföreträde.hartolkning attregeringens som
inflationsriskernabedömning änhävdaatt avannanengenom

valutapolitiskaimplementerabankentvingaRiksbanken kan att
enligtmål dendetbedömningenligt bankensåtgärder äventyrarsom

tydligtframgår 2sig tilldelat.fått Dettariksbankslagen av

dengenomföralöpandeförharRiksbanken attansvaret av
därvidoch harvalutapolitikenbeslutade rättregeringen att

1988:1385i lagenföreskrivsenligt vadåtgärdervidta som
riksbank.Sverigesom

riksbanks-iparagraf 10 §föreslårutredningenbörDet attnoteras en
yttrandehaRiksbanken skallinnebärlagen rätt ettattatt avgesom

därtill efter vissåtgärder ochvalutapolitiskaregeringensangående en
emellertid detinteändrardetta yttrande.offentliggöra Dettatid att

infla-tolkningengällerföreträde vadharregeringenfaktum att av
tionsriskerna.

detförslag,utredningensmeningenligt minblirSlutsatsen att om
framtidadenangåendesignalerskulle felaktigagenomfördes, ge

påpekatEMU-utredningeninflationspolitiken. bl.a. ärSomsvenska
stabiliseringspolitikframgångsrikförgrundförutsättningama enen av

den nuvarandeutanför EMUSverige väljer ståi läge där attattett
förstärktmed ytterligareinflationsmålspolitiken fortsätter trovär-

åren byggtunder deVisserligen har Riksbankendighet. senaste upp
med ochpenningpolitiken, 1970-förtroendekapital vad gällerett men

förbör akta sigekonomiska politik i minnel980-talens attatt troman
Erfarenheterna visar detdefinitivt cementerad.den politiken attärnya

allmänhetoch bredaremycket för finansmarknadeninte krävs att en
förapessimistisk möjligheternaskall till påövergå att enen mera syn
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långsiktigt hållbar inflationspolitik. Att genomföra förändringarvad
gäller valutapolitiken enligt utredningens förslag skulle innebän ett
risktagande Sverige inte bör kosta sig i dag. Det svårtärsom ett se

detta risktagande kan kompenserasatt några väsentliga vinst:r.av

Ett alternativt förslag

Vad då den egentliga orsakenär till regeringen med utredningensatt
förslag kan Riksbankens inflationspolitiksätta spel Det detärur
faktum regeringen har fatta beslut inteatt bararätt att valom av
växelkurssystem fast eller rörlig växelkurs etc också iutan nera
operativa ärenden val centralkurs och bandbredd. Det härärsom av
det viktigt inse penning-är och valutapolitikenatt att sidortvåär av

mynt.samma
det följandeI skisseras lagförslag regeringenett detsom ger

övergripande för valutapolitikenansvaret Riksbanl.ensutan att
uppdrag driva konsekvent och trovärdig inflationsmålspoiitikatt en
äventyras.

Regeringsformen

kap.9 §ll

Regeringen och Riksbanken har för valutapolitiken.ansvaret
Närmare bestämmelser meddelas i lag.

9kap.12§ j

Riksbanken lrikets centralbank.är Banken har föransvaret
penningpolitiken. Banken har vidare för valutapolitiken iansvar
den utsträckning följer lagen för valuta-som av om ansvar
politiken.
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för valutapolitikenLagen ansvarom

§1

regeringsformen§enligt kap 11och Riksbanken har 9Regeringen
valutapolitiken.föransvaret

2§

Riksbankenefter samråd medskall initiativ ellerRegeringen på av
för fastställa kronansskall gälladetbestämma attsystem som

växelkurssystem.förhållande till utländska valutorvärde i

3§

samråd med regeringeninitiativ eller efterRiksbanken skall på av
växelkurssystem regeringentillämpningen detbeslutfatta om av

penningpolitiska målskall ske detbestämt. Detta attutan som
Riksbanken åsidosätts.fastställts för

Riksbankslagen

§4

förförsta stycketRiksbanken har enligt kap §9 12 ansvar
följerBankens för valutapolitikenpenningpolitiken. avansvar

skall också främjaför valutapolitiken. Bankenlagen ettansvarom
betalningsväsende.säkert och effektivt

kommentarKort

kap § regeringen ochRegeringsformen fastläggs således i 9 11I att
denför valutapolitiken. IRiksbanken har ett gemensamt ansvar

vad gäller valuta-följande paragrafen Riksbankensattanges ansvar
särskild lag kallad lagpolitiken specificeras inärmare om ansvaren

valutapolitiken.för
regeringenlagen för valutapolitiken2 § iI attangesom ansvar
växelkurs-efter samråd med Riksbanken har fatta besluträtt att om

beslutsordningen vänds det gäller3 § klargörsI närattsystemet.
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tillämpningen det bestämtväxelkurssystem regeringen Medav
denna ordning fyller inte den i 10 § andra stycket riksbankslagen
föreslagna regeln möjligheterna för Riksbanken anmälaattom att
prisstabilitetsmålet i fara någon funktion.sätts Denna regel, liksom
följdändringen i sekretesslagen, behövs därför inte med mitt förslag.

Riksbanken skall samråda med regeringen dessa beslut,om men
den andra meningen i 3 § markerar prisstabilitetsmålet överord-att är

och därför inte får åsidosättas. Riksbankennat har tolkningsföreträde
det gäller bedömningennär huruvida valutapolitiska åtgärderav

rörande centralkurs och bandbredd i överensstämmelseär med
prisstabilitetsmålet.

3 Det bör här anmärkas det oña torde förutsättasatt beslut central-att ett t.ex.om
kurs och bandbredd skall förhandlas fram bilateralt eller multilateralt. Den av
mig föreslagna ordningen innebär Riksbankens beslutatt regeringen befogen-ger
het inom Riksbankenatt angiven ingå sådanaöverenskommelser.en av ram
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Kommittédirektiv

valutapolitiskaförUtredning ansvaretom

frågor

1996:65Dir.

augusti 1996regeringssammanträde den 22vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

utreda frågoruppdragmedtillkallasutredare attsärskild omEn
valutapolitiken.föransvaret

skallUtredaren

krävslagändringarövrigaochgrundlagsändringarföreslå de som-
valutapolitiskaövergripandeförregeringenfor ansvaretatt ge

beslut,
frågor ivalutapolitiskaförnationelladethur ansvaretkartlägga-

centralbank i andra EU-ochregeringmellanfördelatdetalj är
centralbankochregering ärmellanrelationernahurländer och

frågorvalutapolitiskaländer i samtdessautformade i
Riksbanken börochregeringenmellanrelationernaföreslå hur-

syfteförslag ilämnaochvalutapolitiken attgällerdetutformas när
valuta-ochpenning-mellanmålkonfliktförriskenminska en

politiken.

vid utgångensitt arbeteredovisaskall senastUtredaren av
månad 1996.december



134 Kommittédirektiv SOU 1997:10

Bakgrund

I 9 kap. 12 § regeringsformen Riksbanken riketsatt äranges
centralbank med för valuta- och kreditpolitik. Därav följeransvar att
Riksbanken beslutar växelkursregimen och Riksbanken kanom att
ingå avtal med andra centralbanker växelkurssamarbete. Enligtom

kap.10 1 § regeringsformen det regeringenär behörig ingåär attsom
överenskommelse med eller mellanfolkligstat organisation.annan
Växelkurssamarbete grundar sig på överenskommelse medsom annan

eller mellanfolkligstat organisation kan därmed komma fallaatt även
under sistnämnda paragraf.

Riksbanksfullmäktige har i skrivelse till riksdagens finans-en
utskott Dnr 95-1792 Dir föreslagit riksdagen hos regeringenatt skall
begära denöversyn svenska lagstiftningen rörande Riksbanken.en av
Fullmäktige pekar i sin skrivelse på några specifika frågormer som
bör behandlas bakgrund de lagändringarmot krävs för allaav som
EU-länder enligt Romfördraget och stadgan för det europeiska
centralbankssystemet ECBS under två den ekonomiskaetapp ochav

unionenmonetära EMU, dvs. då centralbankssystemetsenast
den juli1upprättas 1998. Skrivelsen berör bl.a. frågan ettom

lagstadgat prisstabilitetsmål för penningpolitiken lagändringarsamt
för stärka Riksbankensatt oberoende i enlighet med fördraget och
stadgan för det europeiska centralbankssystemet. Riksbanken pekar
i detta sammanhang på behovet förstärkning riksbanks-av en av
chefens ställning, förbud för Riksbankenett söka elleratt ta emot
instruktioner och regler för val Riksbankens fullmäktige.nya av
Riksbanksfullmäktige fråganäventar för valuta-ansvaretupp om
politiken på nationell nivå, inte berörs i fördraget eller stadgan.som

skrivelsenI anges:

Vid översynen det svenska regelverket kan skillnadernaav
mellan den svenska traditionen och den präglar ECB:ssom
regler aktualisera diskussion ansvarsfördelningenen närom
det gäller valutapolitiken.

frågorDe riksbanksfullmäktige i skrivelsen harsom tar visserli-upp
till del behandlatsstor Riksbanksutredningengen SOU 1993:20,av

utredningen valde utforma sina förslagmen att med sikte på då
rådande förhållanden i Sverige. riksbanksfullmäktigesI skrivelse
behandlas de lagändringar krävs enligt Romfördraget och ECBS-som
stadgan. förnyadEn behöveröversyn således dessa frågor.göras av

Frågan för valutapolitikenansvaret ingick inteom i Riksbanks-
utredningens uppdrag och behöver därför utredas särskilt.
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ochtrygghetför arbete,politikpropositionen EniharRegeringen
1995/96:25,prop.tillväxtpropositionens.k.denutveckling,

Riksban-fråganbehandlat1995/961131rskr.1995/96:1,FiUbet. om
ställning:kens

stärkerRiksbank. DetsjälvständigmycketharSverige en
oberoende harRiksbankenspenningpolitiken.förförtroendet

medlinjeiliggerutvecklingår. Dennaunderökat senare
ökadedetDelvisländer.andra äri mångautvecklingen

trädde iriksbankslagdenresultatoberoendet somett nyaav
ordförandenblandinnebarLagändringen annat attkraft 1989.

ochregeringen attinte längreriksbanksfullmäktige utsesi av
inteochår5mandatperiod ärriksbankschefens numera

konvergens-mandatperiod. Iriksdagensmedsammanfaller
denregeringenuttalade1995 attjunifrån avserprogrammet

förändringarnaåterståendedeförslagframläggaatt omsenare
EMU.2underskall skeavseenden, etappi dessa avsom

i tillväxt-behandladesÄven valutapolitikenförfrågan ansvaretom
propositionen:

detEU-länderövrigaordning närhar änSverige annanen
Sverigevalutapolitiken. Iavseendeansvarsfördelningengäller

övrigaväxelkursregimen. IbeslutarRiksbankendetär omsom
huvudsakligenbeslutför dennaEU-länder vilar typansvaret av

företrä-dvs.EU-rådet,harmotsvarandePåregeringen. sättpå
fördragetenligtregeringar, rätt attEU-ländemasfördare

i denvalutapolitikenför denriktlinjerfastställa gemensamma
iländernamellanskillnaderSådanaunionen.monetära

andramedsamarbeteSverigesförsvårakanbeslutskompetens
rörandeoch frågorväxelkursregimValetinom EU.länder av

fastställandeinklusiveländer,med andravalutasamarbete av
den ekono-inomfrågorcentralaERM,centralkurser inom är

naturligtdärförbakgrund detdennapolitiken. Motmiska vore
regeringen.hosfrågor liggerför dessaansvaretatt

förförutsättningarnaförändratharimedlemskap EUSveriges
artikelEG-fördraget,Enligtavseenden.andraivalutapolitiken även

valutapolitiksinbehandlamedlemsstatskall varje109m, som en
inomvalutasamarbeteIdag sker EU:sintresse.fråga gemensamtav

delEMS. En systemetEuropeiskaför monetära systemet avramen
mellanavtalväxelkursmekanismen ERM, är ettutgörs somav

central-fastställdamedväxelkurssystemfastcentralbankema ettom
valutor.ländersdeltagandeför allafluktuationsbandochkurser

fattasdeltagande i ERMochcentralkurserbeträffandeBeslut
och regeringar.centralbankscheferEU-ländemasgemensamt av
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Efter den ekonomiska ochatt unionen bildatsmonetära torde ERM
komma att ersättas skall hanteraett nytt valutasamar-systemav som
betet mellan de länder deltar i valutaunionen och de stårsom som
utanför. Inom EU pågår för närvarande arbete för fastställa denett att

utformningennärmare detta system.av
Vid förhandlingarna inför det svenska medlemskapet i EU

framförde statsrådet Dinkelspiel följande:

Ett slutligt svenskt ställningstagande avseende övergången
från den andra till den tredje fasen kommer i ljusetatt göras av
den fortsatta utvecklingen och i enlighet med bestämmelserna
i fördraget.

Den svenska positionen förtydligades statsrådet Dinkelspiel införav
riksdagen:

I fråga övergången från den andra fasen till till den tredjeom
fasen i EMU det riksdagenär ställning.ytterst tarsom

Denna position upprepades i propositionen Sveriges medlemskap i
Europeiska unionen prop.l994/95:19 del 1.

Ivalutaunionen får, enligt EG-fördraget, artikel 109, rådet genom
enhälligt beslut- på rekommendation ECB eller kommissionen,av
efter ha hört förECBatt söka uppnå enighet iatt överensstämmelse
med målet prisstabilitet och efter ha hört Europaparlamentetattom
/...../ ingå formella avtal växelkurssystem förett i förhål-om ecun-
lande till valutor i tredje land. Rådet får också, genom beslut med
kvalificerad majoritet på rekommendation ECB eller kommissio-av

och efter ha hört ECB föratt söka uppnå enighet inen att överens-
stämmelse med målet prisstabilitet, ändra eller upphävaanta,om
centralkurser för inom växelkurssystemet. Vidareecun anger
fördraget följande:

I avsaknad växelkurssystem i förhållandeett till ellerav en
flera valutor i tredje land enligt punkt fårl rådet beslutgenom
med kvalificerad majoritet, antingen på rekommendation av
kommissionen och efter ha hört ECB eller på rekommen-att
dation ECB, utarbeta allmänna riktlinjer för valutapolitikenav
i förhållande till dessa valutor. Dessa allmänna riktlinjer skall
inte påverka huvudmålet för ECBS upprätthållaär attsom
prisstabilitet.

EU-ländernas regeringar kommer i den tredje EMU fåetappen attav
väsentlig roll i utformningen valutapolitikenen inom EU. Medav
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institutio-denanledningdetfinns överförutsättningar attdessa senya
Sverige.ivalutapolitikenförnella ramen

Utredningsuppd raget

lagändringarövrigaochgrundlagsändringarföreslå deskallUtredaren
valutapoli-övergripandeförregeringenför ansvaretkrävs att gesom

medvalutasamarbeteochväxelkursregimvalsåsombesluttiska av
valuta-förfördelningen ansvaretviktigtländer. Detandra attär av

valändamålsenligt oavsettpåutformas ärsättpolitiska frågor ett som
vadmedförenligtskallFörslagetväxelkursregim. somvaraav

tillvidaremåste attHänsyn tasMaastrichtfördraget.iavtalats
dendelta iskallSverigeställning tilltagitinteriksdagen ännu om

EMU.tredje etappen av
förnationelladet ansvaretkartlägga hurvidareskallUtredaren

central-ochregeringmellanfördelatdetaljfrågor ivalutapolitiska är
ochregeringmellanrelationernaoch hurEU-länderandrabank i
Vidfrågor.valutapolitiskailänderi dessautformadecentralbank är

utredarenönskvärtdetlagändringar atttillförslag ärutarbetandet av
EU-länderövrigai samtbeslutskompetensenfördelningenbeaktar av

ansvarsfördelningensvenskavalutaunionen. Denplaneradeinom den
påutformasinte sättbör ettvalutapolitiska frågorrörande som

andra EU-medsamarbetevalutapolitisktkompliceratonödigt ett
länder.

regeringenmellanrelationernaföreslå hurvidareskallUtredaren
valutapolitiken.gällerdetutformasRiksbanken bör näroch

varandra.beroendegradi högpenningpolitikochValuta- är av
valutapolitikenrörandeförslagutredarensviktigtdärför attDet är

säkerställs.penningpolitikenförtrovärdighetensåutformas att
mellanansvarsfördelninglämpligskallUtredaren överväga rege-

fastställandefrågorbeslut iförRiksbankenoch avringen om
detkanaspektervissaUrväxelkurssystem.icentralkurser synas

sådancentralkursen. Enfastställerregeringenändamålsenligt att
centralkurserbeslut ärdånackdelarmedföradockkanordning avom

fastpenningpolitik. Enmöjligheternaförbetydelse utövaattstor
situationervissaipenningpolitikenpåställa kravkanväxelkurs som

kansituationmål.penning-politikens Dennamedsvårförenligaär
kanvilketnivå,för lågtillfastställscentralkurskronansuppstå enom

Motsvarandeinflationen.hållamöjligheternaförsvåra att nere
länderitill valutorkronan knytsuppståkanproblem varsom

måletmedförenligtvad kanöverstigerinflationstald varaansessom
penningpolitiken.för
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Utredaren skall lämna förslag i syfte minska risken föratt en
målkonflikt mellan penning- och valutapolitiken. Med utgångspunkt
från regeringens beslutförhetatt inte skall begränsas sättett som
i realiteten medför oklarhet på vilket fören ansvaretom organ
besluten vilar kan flera tänkbara minska risken försätt att målkon-
flikter övervägas.

Utredaren skall slutligen föreslå hur arbete och skallansvar
fördelas mellan regeringen och Riksbanken det gäller valutapoli-när
tiska frågor inte den övergripandeär karaktärsom av nämntssom

Valutapolitiska frågor kan ha olika dignitet och karaktär.ovan. Det är
inte lämpligt regeringen beslutar i allaatt dessa frågor. Utredaren
skall ifrånutgå regeringen skall fatta beslutatt växelkursregimom
och vid fast växelkurs fastställa det skall gälla försystem attsom
bestämma kronans värde i förhållande till utländska valutor. Utreda-

skall vidare utgå ifrån för dagligaatt operativaansvaret valuta-ren
politiska åtgärder skall kvarstå hos Riksbanken. Likaså bör Riks-
banken fortsättningsvis beslutaäven i övriga frågor verkstäl-rörsom
landet valutapolitiken. Riksbanken skall också kvarståav som
förbindelseorgan i valutasamarbeten inom för Internationellaramen
valutafonden IMF och Bank for International Settlements BIS.

Redovisning uppdragetav

Utredaren skall redovisa sitt arbete vid utgången decembersenast av
månad 1996.

Finansdepartementet
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Dominique Lamiot, Chef du Bureau Marché des Changes
Ariane Grand, Bureau Marché des changes

Banque de France
Hervé Hannoun, Sous-Gouverneur de Banque de France

Nederländerna

De Nederlandsche Bank
René Smits, Manager Legal Department

Storbritannien

HM Treasury
Jon Cunliffe, Head, Debt and Reserves Management
Harold Freeman, Economic Adviser, Debt and Reserves Management
Simon Hayley, Inflation and Monetary Policy

Bank of England
Mervyn King, Executive Director, Monetary Stability Analysis
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Tyskland

Bundesbank
centralbankschefTietmeyer,Hans

DeutschenMitglied des Direktoriums derSchieber,Helmut
Bundesbank

DeutschenDirektoriums derSchmidhuber, Mitglied desPeter M.
Bundesbank

International Relationshead ofSchoenberg,Stefan Deputy
Hauptabteilung DevisenLeiter derGerald Grisse,

RechtLeiter der HauptabteilungWahlig,Bertold

der FinanzenBundesministerium
MinisterialdirektorRegling,Klaus

Settlements,for International BISBank
of andEconomic Advisor, Head the MonetaryWilliam White,R.

Economic Department

Brothers, LondonLehman
Global Chief EconomistJohn Llewellyn,

Keld Holm, Economist Nordic Markets

OECD

chefekonom, EconomicsKumihara Shigehara, Head of Department
Zecchini, ställföreträdande generalsekreterareSalvatore
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Kronologisk förteckning

Den gymnasieskolan för U.stegnya steg.-. Inkomstskattelag,del I-Ill. Fi.. Fastighetsdataregister.Ju.. Förbättradmiljöinfomation. M.. Aktivt lönebidrag. effektivareEtt stödför. arbetshandikappade.A.
O Länsstyrelsemasroll i trañk- och fordonsfrágor.K..7. Byrâkratin i backspegeln.Femtioår förändringav

förvaltningsomráden.Fi.sex
Röster barnsoch ungdomarspsykiskahälsa.S.om

9. Flexibel förvaltning. Förändringoch verksam-
hetsanpassning statsförvaltningensav
struktur. Fi.

10.Ansvaretför valutapolitiken.Fi.



utredningar 1997offentligaStatens

förteckningSystematisk

Justitiedepartementet
Fastighetsdataregister.3

Socialdepartementet
psykiskahälsa.8och ungdomarsbarnsRösterom

Kommunikationsdepartementet
och fordonsfrágor.6roll i trafik-Länsstyrelsernas

Finansdepartementet
del 2Inkomstskattelag, I-III.

förändringByråkratin i backspegeln.Femtioâr av
förvaltningsomráden.7sex

och verksam-Flexibel förvaltning. Förändring
statsförvaltningensstruktur. 9hetsanpassningav

för valutapolitiken.10Ansvaret

Utbildningsdepartementet
för lgymnasieskolanDen steg steg.nya -

Arbetsmarknadsdepartementet
förAktivt lönebidrag. effektivarestödEtt

arbetshandikappade.5

Miljödepartementet
miljöinfomation.Förbättrad 4




