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Innledning
EF-toget går! Det venter ikke! Tvilerne som spør hvor hen det går, blir møtt
med konsise svan "1992!"; "Mot et nytt Europa!" Svarene gis med en
skråsikker, innforstått mine eller med en indignert undertone: "Hvorfor stille
spørsmål?"; "Ignorerer man utviklingen?; Vil man melde seg ut av Europa?"
Slike spørsmål levner få alternativ. Men du verden! "Mot et nytt Europa!" er
en parole som blafrer friskere i vinden enn: "Mot en økonomisk og monetær
union i EF!" Den første parolen er som en fanfare til den nye tid. Den siste
lyder som knirk fra Brussels 40 000 byråkratsko. Likevel er den en rimelig
presis betegnelse på hva som står på dagsorden i EFs "1992". Men om den
siste parolen er presis, skjuler den på en gnomaktig måte de politiske
implikasjonene og ambisjonene som uvegerlig må følge med dannelsen av en
økonomisk og monetær union.
"Prosjekt 1992" er åpenbart av historisk dimensjon. Derfor skal året 1992
ikke bare tjene oss som et nødtørftig kalenderår. Det er forlengst kanonisert
som Det Herrens år i EFs utvikling. Om dannelsen av en økonomisk og
monetær union i EF (EMU) skulle lykkes, ville det i sannhet være et historisk
tidsskifte i Europa. Men det merkelige er at i EF-propagandaen lyder
begrunnelsen for slike storslåtte påstander nærmest som motvillige innrømmel
ser. Det er som om feiringen av "1992" trues av et spøkelse; eller av en
påminnelse om en inngrodd arvesynd som heller før enn senere byr festdeltakeme til tomefull botsgang. I så fall heter spøkelset: "politisk union" og
arvesynden: "nasjonal selvråderett".
Men ingen trenger å være i tvil! I alle fall tvilte ikke den tidligere britiske
finansministeren, Nigel Lawson.1
"Det er klart at EMU innebærer intet mindre enn en europeisk (føderal)
regjering,..., og en politisk union: Et Europas Forente Stater".
Med denne spontankommentaren til den såkalte Delors-rapporten (se senere),
ønsket Lawson muligens å vekke nasjonale fobier. Men samtidig er det mange
som ønsker de samme fobiene døde og maktesløse som ved et trylleslag, eller
som i alle fall ikke ønsker å vekke sovende hunder.
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Dette gir strømmen av EMU-litteratur og EMU-argumentasjon en karakteris
tisk slagside: EMU avbildes i skrift og tale som et storstilt økonomistisk
prosjekt. Det hele synes å være et spørsmål om økonomisk sakstvang,
velferdseffekter (positive!) målt i kroner, kostnads-/nytte kalkyler osv. osv..
På det økonomiske saksfeltet vendes hver en stein i jakten på ny innsikt om
økonomiske konsekvenser og muligheter. Innsatsen for å analysere og å
klargjøre de politiske implikasjonene av EMU er derimot viljeløs og evneveik.
Denne slagsiden er om mulig enda mer åpenbar i de offisielle EFdokumentene - f.eks. Delors-rapporten.2 Denne rapporten er den filosofiske
grunnteksten for en monetær union i EF. Men man skal være en meget
talentfull leser av teksten mellom linjene for å oppdage at det finnes
sammenhenger mellom en monetær og en politisk union. Nettopp dette gir
Delors-rapportens trinnvise og gradualistiske strategi for realiseringen av en
monetær union en aura av politisk ønsketenkning. Det er selvsagt ikke
meningen. Vi vet fra andre kilder at forfatterne er seg ganske bevisst
prosjektets omfang. Av det kan vi slutte at det som står mellom linjene er
plassert der med hensikt Slik får enhver anledning til å gjette og tro at
mellom disse linjene er det stallrom og stuer for allehånde politiske
kjepphester og spøkelser så sant de kan samles under fanen: "For et nytt
Europa!"
Denne karakteristiske pragmatikken fra EF-kommisjonens side betyr at
den har lært sin historiske lekse: Institusjonsbygging i EF er ikke et teoret
isk/analytisk, men et praktisk/politisk spørsmål. Det er langt bedre at politiske
"sannheter" forblir usagte enn at politiske posisjoner utfordres og trues
gjennom nødtørftige politiske analyser. Det er mer avgjørende å utforme
pragmatisk-orienterte beslutnings- og forhandlingsprosesser som drives
framover av en slags egenlogikk. (Vedtak på område A ("EMU") må med
nødvendighet implisere vedtak på område B ("mer statsmyndighet til EFnivået")).
Men slike pragmatiske hensyn er neppe motivasjonen bak all EMU-argu
mentasjon. Det er heller slik at den "økonomiske" slagsiden gjenspeiler en
reell slagside ved EF-prosjektet. Utviklingen av EF finner sitt moment og sin
drivkraft innenfor en nokså snever "kapitallogisk" ramme. Fortsatt kan EFprosjektet med god rett døpes: "Europeisk kapitalisme i ekspansjon" (jfr.
Vardøger 4,1971). Det er med andre ord drevet fram av kapitalinteresser som
for lengst har sprengt rammene for de europeiske nasjonalstatene. Men de
samme interessene er havnet i et nasjonalstatlig ingenmannsland på jakt etter
overnasjonale institusjoner som kan regulere og harmonisere akkumulasjonsbetingelsene og sikre en hjemmebase i den internasjonale konkurranse
kampen. Dette statsbyggingsprosjektet famler seg fram uten å kunne støtte seg
til en overgripende politisk og folkelig støtte. Prosjektet lider av et kronisk
politisk legitimeringsunderskudd!
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Dette gir EF-prosjektet en tvetydig karakter. På den ene side inneholder det
sterke historisk-progressive trekk knyttet til sosiale, økonomiske og miljømes
sige forhold som ikke lar seg styre/utvikle innenfor nasjonalstatlige rammer.
På den andre siden tar integrasjonsprosessen en sterkt elitær og dels autoritær
karakter. Dette røper prosjektets snevre interessegrunnlag og fokus. EFprosjektet er utformet i politiske prosesser der samfunnselitene verken har
etterspurt eller savnet "massenes" aktive engasjement. "Massenes" likegyldig
het har snarere vært en viktig forbundsfelle så langt. Men denne mangelen på
ovemasjonal identifikasjon kan bli et akutt problem når EF-nivået skal bli noe
mye mer enn en vaktbikkje for smørberg og tollsatser.
Skarpere enn noensinne vil EMU sette ovemasjonalitetsspørsmålet i EF
på dagsordenen. Særlig vil ambisjonene om en monetær union forutsette en
form for politisk union. Dermed er EF-skutas kurs satt for tåket og ureint
farvann. Men akkurat nå bekymrer ikke dette, for aldri har EF-integrasjonens
vårsol skint klarere.3
EFs nye vår startet i 1985. I juni det året la Kommisjonen fram en
"hvitbok" med 280 forslag til direktiver og forordninger som burde vedtas for
å oppnå den gamle målsettingen om et felles indre marked. De nødvendige
vedtak og endringer skulle fullføres før utgangen av 1992.
I desember 1985 ble Romatraktaten endret gjennom den såkalte "Enhets
akten", som trådte i kraft i 1987. Enhetsakten åpnet for at vedtak som tidligere
krevde enstemmighet i Rådet, nå kunne vedtas med kvalifisert flertall. Dette
ble et viktig virkemiddel for Kommisjonens arbeid med å lose vedtak
gjennom i Ministerrådet ("Rådet").
Rundt 1987/88 ble det fra flere EF-land argumentert for å oppnå en felles
ovemasjonal pengepolitikk og for å opprette en felleseuropeisk sentralbank
som ledd i dette. På statsledermøtet, ("EF-toppmøtet"), i Hannover, juni 1988,
ble det vedtatt å nedsette et utvalg med oppgave "å undersøke og foreslå
konkrete etapper mot en økonomisk og monetær union". Utvalget ble ledet av
EF-kommisjonens president, Jacques Delors. Umiddelbart før dette vedtok
Ministerrådet at resterende valuta- og kapitalkontroll skulle fjernes innen 1.
juli 1990. (Unntak ble gjort for de nyeste og fattigste medlemslandene).
Delors-utvalget leverte sin rapport i april 1989. Statsledermøtet i Madrid,
juni 1989, bekreftet målsettingen om gradvis å realisere EMU og at første
etappe mot en monetær union skulle starte 1. juli 1990. Statslederne vedtok
samtidig å sette i gang forberedelsen til en regjemingskonferanse for endring
av EF-traktaten. Regjeringskonferansen skulle avholdes etter 1. juli 1990.
I april 1990 tok forbundskansler Helmut Kohl og den franske presidenten
Francois Mitterand initiativ til en tilsvarende regjemingskonferanse om "den
politiske oppbyggingen av De Tolvs Europa". EF-toppmøtet i Dublin, april
1990, vedtok å etablere en regjemingskonferanse om den politiske union i EF.
Denne konferansen skulle løpe parallelt med den tilsvarende konferansen om
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en økonomisk og monetær union i EF. Begge konferansene ble vedtatt startet
i midten av desember 1990, og det ble forutsatt at begge konferansene skulle
arbeide hurtig slik at medlemslandene kunne godkjenne resultatet innen
utgangen av 1992.
Dette beskriver i hovedsak innholdet i "Prosjekt 1992". Ambisjonene er
mildt sagt imponerende, og farten i integrasjonsprosessen synes stor. Men før
man overveldes, kan det være verdt å se litt på de historiske forutsetningene
og risse opp de tradisjonelle og potensielle konfliktlinjene som ligger mer
eller mindre skjult i denne integrasjonsprosessen. Vi vil da konsentrere
oppmerksomheten om forhold knyttet til den monetære unionen. Her finner
vi det nyeste og mest ambisiøse i EFs integrasjonsstrev.

Fortiden kaster lange skygger - Wernerplanen
Egentlig er det ravende galt å si at ambisjonen om en monetær union i EF er
ny. To europeiske åndshøvdinger, som for sikkerhets skyld stadig erklæres
døde og maktesløse, mumlet noe om at historien gjentar seg. Den ene av dem
presiserte endog at om så var, forløp historien første gang som tragedie og
andre gang som farse. Når det gjelder historien om den monetære union i EF,
må den i så fall forløpe i omvendt orden. Farsen er allerede et tilbakelagt
stadium.
På et EF-toppmøte i Haag i desember 1969, ble målet om å oppnå et
felles europeisk valutasystem kunngjort med fest og retorisk fyrverkeri.
Statssjefene i EF hadde da besluttet å utarbeide en etappeplan for en
økonomisk og monetær union. Med det formålet ble det nedsatt en arbeids
gruppe som la fram en endelig rapport i oktober 1970. Denne rapporten ble
døpt Wemer-planen, en plan EF-partisanene nødig minnes eller minnes med
et visst ubehag. Det skyldes ikke planarbeidets kvalitet, men planens skjebne.
Når det gjelder "hovedkonsekvenser" av en økonomisk og monetær union,
påpekte Wemer-planen forhold som også blir drøftet i Delors-rapporten - 20
år senere. Det skal vi komme tilbake til. Men på et viktig område talte
Wemer-planen der Delors-rapporten velger å tie: Det gjelder sammenhengen
mellom monetær og politisk union. Wemer-planen presiserte at en monetær
union ville forutsette oppbygging av nye institusjoner på EF-nivå, og at dette
innebar en kraftig overføring av nasjonalstatlig myndighet:
"Den økonomiske og monetære union virker således som en spore for
utvikling av den politiske union som den ikke vil kunne unnvære i det
lange løp", (Wemer-planen, avsnitt 3).4
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Wemer-planen anbefalte opprettelsen av to organer for styringen av den
økonomiske og monetære politikken innenfor EF: et senter for økonomisk
politikk og et felles sentralbanksystem. Det sistnevnte organet skulle bygges
opp som USAs Federal Reserve System. Det siste forslaget var vel å vente.
Det politiske sprengstoffet lå et annet sted. For å sikre nødvendig koordinering
av pengepolitikk og økonomisk politikk forøvrig presiserte Wemer-planen
behovet for et økonomisk beslutningssenter på EF nivå som hadde myndighet
til å påvirke nasjonalstatenes budsjettpolitikk. Spesielt var det viktig at
senteret hadde effektiv beslutningsevne og myndighet i spørsmål som angikk
statsbudsjettenes overskudd/underskudd, og hvordan overskuddene ble anvendt
og underskuddene finansiert. Overføring av tidligere nasjonalstatlig myndighet
til dette beslutningssenteret for økonomisk politikk skulle ifølge planen skje
parallelt med overføringen av tilsvarende parlamentarisk ansvar fira det
nasjonale nivået til fellesskapsnivået. Beslutningssenteret skulle med andre ord
være politisk ansvarlig overfor EF-parlamentet.
Wemer-planen tenkte seg gjennomføringen av den økonomiske og
monetære unionen i løpet av ti år. Prosessen skulle gå i faser, men bare
innholdet for første fase ble skissert noenlunde utførlig. Imidlertid forutsatte
planen at beslutningssenteret for økonomisk politikk skulle opprettes i
overgangen til fase 2. Dit kom man aldri. Det var så vidt man ga seg i vei
mot målet som med brask og bram ble kunngjort på toppmøtet i desember
1969.
I mars 1971 bekreftet EFs ministerråd målsettingene i Wemer-planen, men
Rådet uttrykte seg nokså uforpliktende om det institusjonelle innholdet som
planen forutsatte. Videre vedtok Rådet å sette i gang første fase. Den skulle
vare i tre år. Hele prosessen skulle være avsluttet innen utgangen av 1980.
Så langt, men ikke lenger! Ikke før var disse vedtakene gjort, så brøt
uværet løs. I august 1971 gikk Bretton-Woods systemet i oppløsning.5 Krisen
i det internasjonale valutasystemet markerte overgangen fra et fastkurs-system
sentrert om dollaren til et system med flytende valutakurser. Dermed var
etterkrigstidens internasjonale valutakursregime brutt sammen. Dette
valutakursregimet var i Wemer-planen og i oppfølgingsvedtakene tatt som en
selvfølgelighet. Et halvt år etter at Wemer-planen var forsøksvis sjøsatt, ble
de økonomiske rammebetingelsene for planen radikalt endret. Så fulgte slag
i slag den økonomiske nedturen etter 1972/73 koblet til det første oljeprissjokket.
Wemer-planen forutsatte ikke bare at den nødvendige økonomiske
koordineringen skulle springe ut fra sakstvangen som lå i de vedtak planen la
opp til. Den forutsatte også en utviklet politisk koordineringsvilje. Men de
internasjonale økonomiske stormene viste at EF-landene, på lik linje med
andre land, først og fremst tok hensyn til egne nasjonale interesser når det
virkelig begynte å røyne på. Så fikk planen for en økonomisk og monetær
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union heller seile sin egen sjø. Det gjorde den da også. På midten av
syttitallet var skipet forlatt av mann og mus.6 Planen var blitt et spøkelse kanskje en flyvende hollender?

Samling i bånn - Det europeiske monetære system (EMS)
I 1973 gikk Storbritannia, Irland og Danmark inn i EF. Men den politiske
glamouren i EF-prosjektet var borte. Ambisjonene var redusert til en
størrelsesorden som lå godt innenfor sentralbankdirektørenes og brysselbyråkratenes myndighetsområde. År etter år gikk med kjeftgnag og filing om
landenes budsjettbidrag og intervensjonsprisen på smør. Valutasamarbeid
begrenset seg til den såkalte Slangen. Dette "dyret fra Europas monetære
forhistorie" (Giscard d’Estaing) var et forsøk på å "binde sammen" EFlandenes valutakurser innenfor bestemte variasjonsgrenser.
"Slangen" ble født i kaos. I starten kan den best beskrives som en
svingdør der dé svakeste valutalandene gikk inn og ut.7 I praksis utviklet
"Slangen" seg til et valutasamarbeid nokså direkte koblet til tyske mark (en
DM-blokk). Men samarbeidet var svært begrenset Av EF-landene omfattet
det, foruten Vest-Tyskland, Benelux-landene og Danmark. Slangesamarbeidet
bidro neppe til den økonomiske integrasjonen i EF. Men "Slangen" våknet til
nytt liv innenfor en høyere eksistensform straks de verste økonomiske
vinterstormene løyet noe mot slutten av 1970-tallet.
Vi har allerede betegnet 1985 som starten på EFs nye vår. I så fall kom
det første avgjørende vårtegn i desember 1978. Da vedtok EFs statsledere å
etablere det europeiske monetære system (EMS). EMS sentrale målsetting var
å skape "en sone av monetær stabilitet". EMS-samarbeidet bygget på en
særskilt regjeringsavtale som lå utenfor EF-traktatens rammer. Det var
imidlertid bare EF-landene som kunne delta i det praktiske EMS-samarbeidet.
Storbritannia valgte å stå utenfor fra starten.
I den politiske unnfangelsen av EMS forutsatte man at de vitale organene
i systemet skulle være:.
a)
b)
c)

et valutasamarbeid presisert med intervensjonsregler (ERM)
et felles fond (EMCF) for å finansiere sentralbankenes markedsopera
sjoner i forbindelse med valutakursstabilisering
Den europeiske valutaenheten (ECU)

Den prinsipielle forskjellen mellom EMS og slangesamarbeidet var den
konstruerte valutaenheten, ECU. Denne konstruksjonen signaliserte at de
politiske ambisjonene om en monetær union ikke var døde. Wemer-planen
hadde forutsatt at introduksjonen av en fellesvaluta skulle komme som en
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konsekvens av en monetær integrasjonsprosess. Denne smertefulle prosessen
skulle lede fram til en økonomisk situasjon som la grunnlaget for en
irreversibel fiksering av valutakursene. Først da kunne integrasjonsstrevet
krones med en felles valuta.8
EMS-arkitektene begynte med å så en pengespire som de kanskje håpet
skulle vokse seg inn i penge- og kredittsystemene som en livskraftig valuta
ved siden av de nasjonale valutaene (en parallell valuta). I alle fall må de ha
tenkt i slike baner. EF hadde allerede en europeisk regneenhet (ERE) for
omregning av medlemslandenes valutaer til en felles enhet Dette var en dyd
av nødvendighet fordi den felles landbrukspolitikken forutsatte at landbruks
prisene ble fastsatt mest mulig uavhengig av valutakurs-karusellen.
ERE ble straks erstattet av ECU, men ECU var først og fremst tiltenkt
hovedrollen i EMS. For det første skulle den tjene som fellesnevner,
intervensjonssignal og regneenhet i EMS valutasamarbeid (ERM). For det
andre skulle ECU utvikles som reservevaluta og betalingsmiddel i valutatrans
aksjonene mellom sentralbankene i forbindelse med valutakursintervensjoner.

EMS og "Die wåhrung zu sichern": En grunnleggende konflikt
ECU9 lyder som et gallisk hanegal, men det var ikke dette som vekket den
tyske øm. Den tyske sentralbank (Bundesbank) var allerede alarmert over
forsøkene på å skape et valutasamarbeid som den fryktet ville gjøre det
vanskeligere å etterstrebe bankenes tradisjonelle målsetting: "die Wåhrung zu
sichern". Målsettingen bør uttrykkes på tysk siden "makta ter seg der ho er".
I etableringen av EMS følte Bundesbank seg utsatt for en klassisk
overrumplingsstrategi. Det var et sjokk som satte seg fast! Ti år etter benyttet
en sentral representant for Bundesbank en god anledning til å dele ut følgende
eselspark: Under forberedelsene til EMS var ifølge Wolfgang Rieke,
situasjonen slik:10
"Svært lite informasjon ble gjort tilgjengelig av dem som arbeidet med
prosjektet. Parolen var: ’Jo mindre byråkratene (inkludert sentralbankbyråkratene) er involvert, desto bedre’. Man måtte stole på sin forestil
lingsevne og spørre seg selv: hva i all verden pønsker de på?"
De som pønsket, var i hovedsak rikskansler Helmut Schmidt og den franske
statsminister Giscard d’Estaing. Denne særpregede personlige og politiske
alliansen må i stor grad tilskrives æren for etableringen av EMS. Den kom
som en overraskelse, men formålet forbauset ingen. Behovet for å bunte
sammen EF-landene til en økonomisk maktfaktor syntes åpenbar. Det
internasjonale økonomiske samarbeidet hadde brutt sammen, og man ventet
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en ny økonomisk krise. Tilliten til USA var på nullpunktet. Ikke bare var
dollaren svak. Man ventet at dens verdi ville falle ytterligere. Dette ville bety
svekket økonomisk konkurranseevne for en rekke medlemsland, ikke minst
Vest-Tyskland. Dessuten ville de enkelte medlemslandenes valutaer komme
under enda sterkere nedskrivningspress (devalueringspress) spesielt overfor
tyske mark. Situasjonen var allerede ille nok med stadig mer sprikende
inflasjonsutvikling. Man hadde med andre ord god grunn til å vente en ny
desintegrasjonsrunde.
EMS var imidlertid ikke ment som en pragmatisk redningsaksjon.
Ambisjonene var å blåse nytt liv i integrasjonsprosessen og skape en stabil
økonomisk sone i Europa. Det uslitelige argumentet for dette var at EMS ville
gi medlemslandene samlet større frihetsgrad til å føre inflasjonsbekjempning
og vekstfremmende økonomisk politikk. Det var nok også dem som håpet at
EMS ville virke disiplinerende og undergrave innflytelsen til fagforeninger og
den politiske venstresiden. Et vellykket EMS-samarbeid forutsatte at de
enkelte medlemslandenes valuta i praksis ble koblet til tyske mark (DM).
Dette forutsatte en økonomisk politikk som ganske klart prioriterte inflasjonsbekjempelse og prisstabilisering. I den forstand ble EMS-samarbeidet et
samarbeid om å føre en økonomisk innstramningspolitikk.
Frankrike i perioden 1981-83 var et strålende eksempel på dette skiftet i
politisk prioritering. Mitterands sosialistparti gikk til valg og lovte blant annet
å få bukt med økningen i arbeidsløsheten. Sosialistene vant sannsynligvis fordi
den forrige regjeringens innstramningspolitikk ikke hadde løst problemene
med høy inflasjon og stigende arbeidsløshet.
Venstrekoalisjonen holdt sine valgløfter, og med Jacques Delors som
finansminister, startet den en ekspansiv økonomisk-politikk samtidig som den
nasjonaliserte banker og storindustri. Det skulle den ikke ha gjort! Hele
Europa var inne i en økonomisk nedgangskonjunktur med stigende arbeidsløs
het og lav etterspørsel. Raskt stigende handelsbalanseunderskudd, kapitalflukt
og valutakrise fortalte sosialistregjeringen at en ekspansiv politikk i ett land
muligens var heroisk, men meget kostbar. Krisa ga også tydelig beskjed om
at innenfor EMS var Frankrike et økonomisk følgeland. Lederlandet,
"lokomotivet", var som vanlig opptatt med: "die Wåhrung zu sicheren".
Dersom Frankrike fortsatt skulle være et troverdig medlem av EMS, hadde
sosialistregjeringen ikke annet valg enn å snu 180 grader og ty til en kraftig
økonomisk innstramningspolitikk. Det som var en dyd av nødvendighet, ble
nå erklært som en absolutt dyd. Erfaringene ble rett og slett en lekse
Sosialistpartiet ikke glemte. Etter dette var det ingen som prekte ÉMSforpliktelser og økonomisk disiplin mer overbevisende.11
Det kan selvsagt diskuteres hvor store frihetsgrader de enkelte landene
hadde i sin økonomiske politikk utenfor EMS-samarbeidet. Men et eventuelt
troverdig EMS-medlemskap ga i alle fall ikke noe annet valg for de verste
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inflasjonslandene enn å føre en konsekvent innstramningspolitikk. De enkelte
medlemslandenes vilje og evne til å betale prisen for EMS-medlemskap viste
seg å bli nokså variabel12. Men så ille som skeptikerne i Bundesbank fryktet,
ble det ikke.
EMS-samarbeidet forutsatte en fastkurspolitikk innenfor et visst slingrings
monn. Dersom en svak valuta truet med å falle igjennom nedre grense, var
medlemslandenes sentralbanker pliktige til å intervenere. Det hele skulle
koordineres av the European Monetary Cooperation Fund (EMCF). Nettopp
i dette så Bundesbank kimen til et obligatorisk pliktløp som ville undergrave
bankens pengepolitiske autonomi.
Bundesbanks EMS-motstand lar seg lettest forstå gjennom et urealistisk
eksempel. Vi antar at danskene har ført en romslig økonomisk politikk
(ekspansiv politikk) med negative konsekvenser for handelsbalansen og med
verdien av Dkr i forhold til DM på full fart mot nedre tillatte grense. EMSreglene forutsetter da at både den danske Nationalbank og Bundesbank har
ubegrenset intervensjonsplikt i sine respektive valutamarkeder. Vi skal
imidlertid forutsette, i strid med reglene og enda mer i strid med praksis, at
det er Bundesbank som alene har denne intervensjonsplikten. For å berge
krone-kursen er altså Bundesbank forpliktet til å kjøpe hele overskuddstilbudet
av danske kroner. Bundesbank kan ikke kjøpe danske kroner uten å øke
mengden av D-mark. Pengemengden i Tyskland vil vokse og inflasjonsspøkelset reiser hodet. Gjennom en stram pengepolitikk kan Bundesbank demme opp
for (sterilisere) pengestrømmen som kommer fra valutamarkedene. Men
uansett vil dette intervensjonssystemet skape problem for Bundesbanks
hovedmål: "die Wåhrung zu sichem!"
Danmark har grunn til å se lysere på denne ordningen av verden. Den
danske Nationalbank har ingen intervensjonsplikt og trenger ikke å ofre en
eneste D-mark fra sin valutabeholdning. Den forblir uendret fordi omverden
hele tiden bygger opp sin kronebeholdning. Danskene har dermed ikke noe
behov for å vise pengepolitisk disiplin.
Bundesbank fryktet selvsagt ikke at EMS skulle utvikle seg til et
valutasystem der Danmark eller særlig høyinflasjonsland som Italia kunne leke
USA i et Bretton-Woods-spill. Men for Bundesbank var det nok at EMS var
ett skritt i den retningen, siden EMS-reglene også påla sentralbanken i landet
med den sterke valutaen intervensjonsplikt. Dette smakte for mye av frivol
kredittgiving og for lite av økonomisk disiplin. Bundesbank ville ikke inn i
et system der upålitelige og uregjerlige medspillere som for eksempel Italia,
kunne rote til mulighetene for å føre en konsistent prisstabiliseringspolitikk i
Vest-Tyskland.
Det som i EMS-konstruksjonen skremte Bundesbank, var samtidig det
som lokket svakvalutalandene. Et fungerende felles europeisk valutasystem
ville være et mykere system enn en ren DM-blokk. Disse landene satset så og
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si på at EMS kunne bli en DM-blokk med hydraulisk fjæring hvor Bundes
bank sørget for oljen til systemet.
Denne karakteristiske polariteten mellom de svake og de sterke valutalandene (egentlig: det sterke valutalandet!) er fundamental i tautrekkingen om
ulike integrasjonsveier mot en monetær union. Denne motsetningen kommer
allerede til syne i Wemer-planen som langt på vei kan leses som et kompro
miss mellom de såkalte monetaristene (Frankrike, Belgia og Luxemburg) og
de såkalte økonomistene (Tyskland, Nederland og Italia(!))13
MMonetaristene,, ønsket en rask etablering av den monetære union med
irreversibel fastlegging av valutakursene og opprettelsen av et fond for å
finansiere valutastøtte. "Økonomistene" ønsket en gradvis tilnærmingsprosess
der den økonomiske politikken i stigende grad ble koordinert. Først når de
økonomiske forholdene i de ulike landene var rimelig homogene, var tiden
moden for å ta de avgjørende skrittene mot en monetær union.
Dette var selvsagt ikke et akademisk spørsmål. Den "monetaristiske"
posisjonen reflekterte et ønske om å etablere et valutasamarbeid som
garanterte nokså generøse kreditter for finansiering av betalingsbalanseunderskudd. Dette ville gi underskuddslandene større økonomisk spillerom. På den
andre siden ville ikke overskuddslandene (jfr. "økonomistene") finansiere den
slags gratispassasjervirksomhet.
Ved etableringen av EMS, knapt ti år senere, var det fortsatt rikelig
grunnlag for å dele "økonomistenes" skepsis mot en bråfødt valutaunion. I alle
fall mente Bundesbank at den ikke så spøkelser på høylys dag, og banken
ville derfor ikke bevege seg et eneste skritt i den retning. Det skrittet var
forbundskansler Helmut Schmidt mer enn villig til å ta; for hva hadde VestTyskland å tape? Bundesbank druknet ikke i danske kroner eller for den del
i italienske lire slik eksemplet vårt antydet. Derimot svømte den i amerikanske
dollar, og den medfølgende verdistigningen av DM undergravde tysk industris
konkurranseevne. Samtidig var Vest-Tyskland utsatt for et sterkt press fra
amerikanerne som ønsket en ensidig oppskriving av DM. USA forlangte rett
og slett at Vest-Tyskland skulle ta på seg rollen som lokomotiv i verdensøko
nomien. Herkules ønsket å hvile seg litt.
For tyske politikere var dette en tid med sur internasjonal motvind. Disse
erfaringene befestet muligens Helmut Schmidts tro på at Vest-Tyskland bare
kunne ri av slike stormer innenfor et sterkt og forenet Europa. EMS oppfattet
han i alle fall som et nytt og nødvendig initiativ i den europeiske integrasjons
prosessen. For Bundesbank telte det mer at EMS på lang sikt truet dens
autonomi når det gjaldt å følge hovedmålet: "die Wåhrung zu sichem".
Forbundskansler Schmidts politiske posisjon var i denne perioden meget sterk.
Når Bundesbank valgte å ta en konflikt med regjeringsmakten, forteller det
mye om bankens institusjonelle styrke, politiske legitimitet og dens konsi
stente vilje til å følge sin tradisjonelle målsetting.14
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Konflikt ble det. Forbundskansleren måtte true fram Bundesbanks oppslutning
om EMS-samarbeidet. Det vil si: banken sluttet lojalt opp om EMS-initiativet.
Til gjengjeld ble den lovet romslig mulighet til å tolke EMS-reglene slik at
den kunne prioritere sin tradisjonelle målsetting. Dermed var kabalen lagt for
en nokså utilslørt DM-blokk.
Til tross for det galliske hanegal, ECU, ble EMS i utgangspunktet en
nokså ordinær valuta-samarbeidsavtale. Fra starten av ble tyske mark
sentralbankenes viktigste intervensjonsvaluta, en rolle som opprinnelig var
tiltenkt ECU. I de nærmest etterfølgende årene var feberkurven i EMS
dominert av forholdet mellom DM og dollar. Når DM styrket sin stilling, sank
de andre EMS-valutaene som stein. Dette utløste behov for valutaintervensjoner. Men landet med svak valuta kunne ikke vente hjelp fra det europeiske
intervensjonsfondet (EMCF). For nødvendig støttekjøp måtte sentralbankene
pent ty til egen valutabeholdning som i stor grad besto av DM-plasseringer.
Selvsagt var valutareservene begrenset, og dette satte skranker for et lands
mulighet til å drive støttekjøp av egen valuta. I tillegg måtte svakvalutalandene finne seg i et høyt rentenivå. Dessuten søkte de å skjerme seg mot
spekulative angrep på egen valuta ved hjelp av restriksjoner på kapitalflyten
over grensene.151 den forstand var kapitalrestriksjoner en viktig del av EMSsamarbeidet - spesielt i starten. Nyttet ikke dette, gjensto omforente kursjuster
inger innenfor EMS-samarbeidet. Slike justeringer var det mange av - spesielt
de fire første årene. Senere roet det seg noe.16 Men på lengre sikt måtte
inflasjonstakten i de ulike EMS-landene presses ned mot et nivå sammenlign
bart med Vest-Tyskland.
Mens Vest-Tyskland, takket være sin økonomiske dominans og restriktive
økonomiske politikk17, beholdt sin pengepolitiske autonomi, måtte de andre
medlemslandene øve seg i å danse etter den musikken Bundesbank spilte.
Denne karakteristiske asymmetrien i valutasamarbeidet indikerte at EMS
fungerte som en DM-blokk, riktignok med slark, men uten fjæring. Denne
asymmetrien innsnevret den politiske handlefriheten til land med svak valuta
(og relativ høy inflasjon) mer enn de ønsket å finne seg i. Midt på 80-tallet
utløste dette skarpe politiske diskusjoner mellom to karakteristiske fløyer. På
den ene siden sto svakvaluta-landene (Frankrike, Belgia og Italia). Disse
ønsket et EMS med mykere fjæring i form av automatiske lånerettigheter
(trekkrettigheter) til hard valuta formidlet av det europeiske intervensjonsfon
det (EMCF). På den andre siden fylket hardvalutalandet Vest-Tyskland og
land knyttet særlig tett til tyske mark (Nederland, Danmark).
Krangelen endte med et slags kompromiss. Den såkalte Nyborg-avtalen,
(september 1987), lindret noe av svien som EMS-samarbeidet påførte
svakvalutalandene. Avtalen ga disse landene rom for, men ikke rett til å ta
opp hardvalutalån - i praksis DM-lån - for å støtte egen valuta også før - ikke
bare etter - at den stanget mot svingegrensen fastsatt i EMS-avtalen.
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Kortsiktige lån av denne typen kunne betales tilbake i ECU - en noe mildere
cocktail enn den tyske mark. Men i praksis skulle ikke disse tiltakene gå på
tvers av Bundesbanks prioritering av prisstabilitet og valutasikring.18
Perspektivene og de økonomiske interessene institusjonalisert i Bundesbank
holdt fortsatt taktstokken.

Tid for oppbrudd fra EMS eller flukten framover
Det er feil å si at det politiske establishment, selv i svakvalutaland, mislikte
musikken Bundesbank spilte. EMS ble rost fordi dette samarbeidet impliserte
en kraftig prioritering av prisstabilitet. Men det fikk være måte på! I 1988
klaget den italienske finansministeren over asymmetrien og Vest-Tysklands
rolle i EMS. Ifølge Giuliano Amato19 var EMS ikke blitt en hevarm for
økonomisk vekst. Tvert imot* Systemet virket rett og slett kvelende (deflasjonært).
"Ikke bare er sentralvalutaen i systemet systematisk verdsatt for lavt, også
veksten i Vest-Tysklands etterspørselsnivå er lavere enn gjennomsnittet".
Amatos EMS-kommentar var harsk, men han var ikke alene. Det hersket
oppbruddsstemning. Man var allerede begynt å rose EMS-samarbeidet for det
det hadde betydd. For det første hadde EMS bidratt til å redusere inflasjonsspriket mellom landene i EMS-samarbeidet. For det andre hadde EMS skapt
en videre politisk tradisjon for forpliktende samarbeid. Dette omfattet nå i
større grad kjerneområder i de ulike landenes økonomiske politikk selv om
denne koordineringen i hovedsak var begrenset til valutaintervensjon og
rentenivå. For det tredje syntes de ulike EMS-valutaene å ha stabilisert seg
mot slutten av 80-tallet. Alt dette ga mot og inspirasjon til nye krafttak i
integrasjonsprosessen. EMS-samarbeidet kan derfor tilskrives en god del av
æren for den politiske stemningen som var en viktig del av EF-initiativene på
slutten av 80-tallet. Men dette er ikke hele forklaringen.
På litt lengre sikt var ikke EMS et blivende sted. Det var en skjør
institusjon som kunne brekke ved første økonomiske stormkast.20 Samtidig
smuldret det økonomiske grunnlaget for EMS.
Etableringen av EMS fikk helt uventet drahjelp fra president Reagans litt
pussige økonomiske politikk. På den en siden var denne politikken ekspansiv
og resulterte i galopperende budsjett- og handelsbalanseunderskudd. På den
andre siden var den ledsaget av en stram pengepolitikk. Resultatet ble et
usedvanlig høyt rentenivå som sugde til seg kapital fra alle verdenshjørner.
Det igjen resulterte i en raskt stigende dollarkurs vis a vis andre valutaer også tyske mark. Denne situasjonen bedret de fleste EMS-landenes konkur
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ranseevne i amerikanske markeder, og den høye dollarkursen vis a vis DM
minsket nedskrivningspresset mot de andre EMS-valutaene. Denne gunstige
situasjonen syntes ugjenkallelig slutt etter 1985. Men det lå flere torpedoer
under arken.
Populært sagt forutsatte EMS-samarbeidet at svakvaluta-landene beveget
seg fra en situasjon med svak valuta til en situasjon med sterkere valuta. Det
var jo disse landene som måtte tilpasse seg den tyske mark og ikke omvendt.
Tendensielt betydde altså et vellykket EMS-samarbeid en reell oppskriving av
egen valuta i forhold til tyske mark. De landene som konsekvent gikk inn i
en slik fastkurspolitikk, høstet på kort sikt lavere konkurranseevne så lenge
inflasjonen deres var høyere enn den tyske. For å kompensere for dette tapet
av konkurranseevne uten å oppgi fastkursen, måtte et slikt EMS-land faktisk
etterstrebe lavere inflasjon enn Vest-Tyskland. Det var ikke enkelt! EMSsamarbeidet virket med andre ord sterkt deflasjonært, og det bidrog dessuten
til å skjerpe ubalansen i handelen mellom Vest-Tyskland og de andre EMSlandene. I begynnelsen av 80-tallet kunne dette kompenseres med bedret
konkurranseevne i amerikanske markeder. Men med fallende dollarkurs ble
denne muligheten straks redusert.
I dette perspektivet er det lett å forstå den italienske finansministerens
harske kommentar. Men hva var alternativene?: En flukt fra EMS. Ja vel!
Men en flukt bakover hadde en politisk pris ingen ville betale - kanskje med
unntak av statsminister Thatcher. Denne bremseklossen i EF-samarbeidet
hadde aldri vært villig til å ofre nasjonal suverenitet på EMS-alteret. Men
integrasjonsprosessen i EF hadde ganske enkelt kommet for langt til at det var
mulig for de andre medlemslandene å slå retrett til før-EMS situasjonen. Det
ville være en politisk katastrofe. Dermed gjensto bare en fluktvei fra EMS:
flukt framover mot større integrasjon og institusjonalisering av valutasamar
beidet: mot en monetær union. Men i dette oppbruddet mot historisk ukjent
land ble nissen med på lasset.

Delors-rapporten - Planen for en stille revolusjon
Signalet til oppbrudd kom igjen fra den viktige politiske EF-alliansen mellom
Frankrike og Tyskland.21 På nytt valgte man å rette blikket mot det forjettede
land: en økonomisk og monetær union (EMU). Forsiktigvis startet man med
å utrede saken. Oppgaven ble gitt til den såkalte Delors-komiteen som i
hovedsak var sammensatt av EF-landenes sentralbankdirektører. Denne gangen
var Bundesbank med fra start! Etter at Delors-komiteen hadde levert sin
rapport ble endog daværende Bundesbankpresident Karl Otto Pohl, leder for
enda en EMU-komité. Denne skulle spesielt ta for seg det som burde foregå
i etappene som skulle følge etter første fase av EMU. Det vi vet er at Pohl

47

ikke hadde hastverk.22 Men la oss vende tilbake til Delors-rapporten og
oppfølgingen av den i Kommisjonens traktatforslag.
I Delors-rapporten er de to unionene definert på følgende måte:
Økonomisk union er:23
indre marked hvor personer, varer, tjenester og kapital kan
bevege seg fritt
konkurransepolitikk og annen politikk for å styrke markeds
mekanismen
felles politikk for strukturomlegging og regional utvikling
samordning av makroøkonomisk politikk inkludert bindende
regler for (nasjonalstatens) budsjettpolitikk (finanspolitikk)
Monetær union er:24
fullstendig liberalisering av kapitalbevegelsene og full integra
sjon av bankvesen og finansmarkeder
ugjenkallelig fastlåste valutakurser
felles pengepolitikk utformet og iverksatt av et europeisk
sentralbanksystem med de nasjonale sentralbankene som filialer.
Mens Wemer-planen i hovedsak drøftet en økonomisk union, er Delorsrapporten mest opptatt av utviklingen av en monetær union. Dette kan ha
sammenheng med sammensetningen av utvalget. Men det er neppe hele
forklaringen. Det er mer trolig at utvalget oppfattet en monetær union som
den avgjørende prøvesteinen i den videre utviklingen av integrasjonsprosessen.
EMS var i beste fall å oppfatte som kimen til en monetær union. I forhold til
dette var den økonomiske unionen ("fellesmarkedet") langt mer solid
institusjonsalisert. Dessuten: etter 1985/87 var igjen arbeidet med den
økonomiske unionen på godt sig framover. Dette kom blant annet til uttrykk
gjennom vedtaksprosessene knyttet til realiseringen av Kommisjonens
"hvitbok" og godt hjulpet av "Enhetsakten". Men Delors-rapporten presiserer
at dette ikke er nok.
Rapporten postulerer nødvendigheten av en parallell utvikling av den
monetære og den økonomiske unionen. Hele integrasjonsprosessen trues om
det ikke skjer en slik parallell utvikling på "mellomlang sikt".25 Den
umiddelbare og eksplisitte koblingen mellom utviklingen av den økonomiske
og monetære unionen er nokså påfallende spesielt fordi rapporten er helt taus
om en eventuell kobling mellom en politisk og monetær union. Denne
gradvise og parallelle utviklingen mellom den økonomiske og den monetære
unionen nedfelles for øvrig som en eksplisitt forutsetning i Kommisjonens
forslag til traktatendringer.26
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Ifølge planen skal veien mot en økonomisk og monetær union (EMU)
inndeles i 3 klart atskilte etapper, men hele løpet "må oppfattes som en
prosess. ... beslutningen om å starte første etappe må være en beslutning om
å gi seg i kast med alle tre.271 dette alt-eller-ingenting er det bare første fase
som Delors-rapporten beskriver detaljert. Denne fasen begrenser seg i
hovedsak til en bekreftelse og oppfølging av det som allerede er godt i gang.
For gjennomføringen av økonomisk union omfatter første fase realiserin
gen av de 4 friheter slik disse er konkretisert i Kommisjonens "hvitbok". Når
det gjelder den monetære union, er første fase i hovedsak en generalisering
av ambisjonene i EMS-samarbeidet. Dette bør i løpet av første fase utvides
til alle medlemslandene. I løpet av denne fasen skal det også utvikles et
system for overvåkning av medlemslandenes finanspolitikk. Formålet er å
oppnå en videre tilnærming av prisutviklingen i de enkelte landene og en
koordinering av deres økonomiske politikk. Varige resultat på dette området
er viktige for de etterfølgende bukkesprangene i planen.
Fase 2 i EMU skal starte senest 1. januar 1994. Denne fasen benevnes i
Kommisjonens traktatforslag "Overgangsperioden" og den "må være kort".28
Før "Overgangsperioden" må følgende være oppnådd i løpet av fase l:29
fjerning av alle hindringer for fri kapitalbevegelse
flest mulig av medlemslandene må delta i EMS-samarbeidet
etableringen av effektive tiltak som hindrer de enkelte medlemslandene å
finansiere budsjettunderskuddet gjennom seddelpressa, og som sikrer at
ikke andre medlemsland gir lån som finansierer slike budsjettunderskudd.

Starten av fase 2 skal markeres ved at det etableres en helt ny EF-institusjon:
Den Europeiske Sentralbank. Denne skal være hovedinstitusjonen i Det
Europeiske Sentralbanksystemet, kalt Eurofed som for øvrig består av
medlemslandenes sentralbanker. I "Overgangsperioden" har Eurofed følgende
hovedoppgaver:30

-

styrke koordineringen av medlemslandenes pengepolitikk
etablere instrumentene og prosedyrene som er nødvendig for å føre en
felles pengepolitikk
overvåke utviklingen av ECU som fellesvaluta

I "Overgangsperioden" skal det arbeides videre med å sikre konvergens
mellom de ulike medlemslandenes økonomiske politikk og deres økonomiske
utvikling. Her nevnes spesielt behovet for å sikre prisstabilitet og motvirke
statlig gjeldsøkning. I den forbindelse skal overvåkning og kontroll av
medlemslandenes økonomiske politikk styrkes. Det skal også vedtas
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prosedyrer som gir Kommisjonen mulighet for å iverksette tiltak overfor
medlemsland som ikke følger Fellesskapets anbefalinger.31 Men utover dette
går ikke EF-Kommisjonen inn for bindende regler som setter gitte grenser for
statlige budsjettunderskudd slik Delors-rapporten anbefaler.32
Før "Overgangsperioden" har vart i tre år, skal Kommisjonen og Den
Europeiske Sentralbankens råd utarbeide en rapport om oppnådde resultat og
spesielt om hvor store framskritt som er gjort når det gjelder økonomisk
konvergens. På basis av denne rapporten skal så Ministerrådet avgjøre om
betingelsene for å gå fra "Overgangsperioden" til sluttfasen av EMU er til
stede. Ved en eventuell beslutning om å entre sluttfasen kan enkeltland gis
midlertidig henstand på grunn av "økonomiske vanskeligheter".33
Ved overgangen til siste fase i EMU skal Ministerrådet vedta ugjenkalle
lige faste valutakurser og de nødvendige tiltak for å introdusere ECU som
eneste valuta i Fellesskapet. Dessuten skal Eurofed utøve alle sine traktatfestede funksjoner.34
Dette er hovedtrekkene i planen for en stille revolusjon! Men revolusjonen
skal gjennomføres. Det er problemet.

Prisstabilitet - Sine Qua Non
Trekker vi trådene tilbake til Wemer-planen, synes Delors-rapporten å ha det
like travelt med å institusjonalisere en felles valuta. Men vi merker oss at
dette er det eneste stedet hvor det signaliseres uenighet i Delors-utvalget. Man
er ganske enkelt ikke enige om hvor raskt det er hensiktsmessig å etablere et
EF-reservefond som av protagonistene blir avertert som forløperen til et
sentralbanksystem.35 Den gamle konflikten mellom "monetaristene" og
"økonomistene" spøker mellom linjene!
For øvrig presiserer både Delors-rapporten og Wemer-planen behovet for
å kontrollere medlemslandenes finanspolitikk (budsjettpolitikk). Nettopp i den
forbindelsen forutsetter Wemer-planen opprettelsen av en egen EF-institusjon,
et økonomisk beslutningssenter, som skal ivareta den finanspolitiske
koordineringen. Denne institusjonen betinger dessuten, ifølge Wemer-planen,
overføring av parlamentarisk makt til EF-nivået.
Delors-rapporten anerkjenner det samme behovet for finanspolitisk
koordinering, men foreslår ingen ny institusjon for å ivareta denne koordiner
ingsfunksjonen. Den drøfter heller ikke behovet for parlamentarisk kontroll av
denne funksjonen. Kommisjonens forslag virker enda litt mer forsiktig enn det
Delors-rapporten legger opp til. Den nøyer seg med et forslag som traktatfes
ter behovet og grunnlaget for slik koordinering. Formålet med denne
koordineringen er å sikre Eurofeds autonomi og mulighet til å føre en
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konsistent pengepolitikk. Akkurat på det punktet akter man ikke å gi ved
dørene!
I EF-Kommisjonens traktatforslag leser vi følgende om sikringen av
Eurofeds politiske uavhengighet.36
"I gjennomføringen av sin oppgave skal verken Den Europeiske Sentral
banken, medlemslandenes nasjonalbanker eller medlemmer av deres
beslutningsorgan søke eller ta instruksjoner fra institusjoner i Fellesskapet
eller dets medlemsstater eller fra andre organer.
Fellesskapet og medlemslandene skal ikke søke å påvirke Den Europeiske
Sentralbanken, medlemslandenes nasjonalbanker og beslutningsorganer når
det gjelder gjennomføringen av deres oppgaver, og de skal respektere
deres uavhengighet. For å sikre dette skal medlemslandene endre
lovgivningen som regulerer relasjonen mellom deres sentralbanker og
deres nasjonale regjeringer når dette er påkrevd."
Formålet med denne autonomien blir av Kommisjonen festet til traktatforslaget med spiker og slegge. Denne autonomien må til for å sikre Eurofeds
oppgave nr. 1 som er:
"... definisjonen og gjennomføringen av en felles pengepolitikk hvis
primære mål er å sikre prisstabilitet og å støtte opp om økonomisk
politikk forøvrig dersom dette ikke går på bekostning av den primære
målsettingen".37
Det er få om noen sentralbanker i verden som har fått i gave en så entydig
målsetting og presisert autonomikrav. Men det er en helt annen sak å oppnå
legitimitet til å praktisere denne autonomien. I så måte virker det som om
Eurofed er tiltenkt noe Bundesbank kunne ønske seg, mens Bundesbank har
noe Eurofed sårt vil trenge!
Den ekstreme prioriteringen av prisstabilitet over alle andre økonomiske
målsettinger er et frapperende trekk ved Delors-rapporten og andre EFdokument om EMU. I et notat som oppsummerer Kommisjonens syn på
EMU, leser vi:38 "Målet for en økonomisk og monetær union er prisstabilitet
- sine qua non."
Dette lyder som et politisk aksiom! Men siden vi lever i en opplyst
verden, krever selvsagt også slikt en nærmere begrunnelse. I Kommisjonens
tidsskrift, European Economy, (nr 44, 1990) forsøkes en akademisk legitimer
ing. Men brikkene faller ikke på plass slik de bør! Man klarer for eksempel
ikke å påvise noen fornuftige sammenhenger, positive eller negative, mellom
inflasjon og grunnleggende forhold som arbeidsløshet, økonomisk vekst og
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økonomisk "velstand" (BNP pr. capita). I den grad man hevder å ha funnet
sammenhenger, er dette statistiske spøkelser manet fram gjennom feiltolknin
ger av datamaterialet.39 Vi kan være sikre på at EF-økonomene vet bedre.
I så fall røper dette en sterk vilje til å gå over stokk og stein for å gi det
politiske aksiomet en vitenskapelig aura.
I virkeligheten er det vanskelig å begrunne hvorfor de høyeste eller de
laveste inflasjonsratene registrert i EF-landene, er et absolutt onde eller gode.
Det vi kan konstatere er et inflasjonssprik mellom landene der høyinflasjonsnivået ligger mellom 10-15 % pr. år og lavinflasjonsnivået ligger ned mot 3-4
% pr. år. I den grad de enkelte landene har hatt styring med inflasjonsprosessen, må dette spriket tolkes som uttrykk for ulik holdning ("preferanser") når
det gjelder "det å leve med" inflasjonen. Hva tyskerne finner seg i av inflasjon
er altså noe helt annet enn hva grekerne og portugiserne synes de kan leve
med. I den forstand må inflasjonen oppfattes som resultat av dels konflikt
fylte økonomiske og politiske prosesser. Derfor vil prisstabilisering som enøyd
målsetting være en politisk prioritering som har sin pris uansett hvor mye man
forsøker å opphøye det til et uangripelig aksiom.
Vi trenger ikke å lete lenge før vi finner hva som nedprioriteres gjennom
dette aksiomet. EMS-samarbeidet er blitt tildelt hovedæren for at inflasjons
takten er redusert, og særlig for at inflasjonsspriket mellom medlemslandene
er blitt mindre i løpet av 80-årene.401 så fall må EMS også tildeles hoved
æren for at arbeidsløsheten er økt kraftig i samme tidsrom. Det grelleste
eksemplet er Irland.
Det er sikkert en trøst for de mange irske arbeidsløse at summen av de to
ondene: arbeidsløshet og inflasjon uttrykt i prosent, er redusert litt i løpet av
80-årene. Mens inflasjonstakten var 18-19 % pr. år, er den nå 3-4 %. Det er
et nivå som gjør samlivet med tyske mark levelig. Da er det bare ett problem
igjen: 14-15 % av de yrkesaktive må lære seg å leve med arbeidsløshet.41
Vi får det samme bildet om vi ser på gjennomsnittet for "EMS-landene"
selv om utslagene selvsagt ikke blir så store. Rundt 1979/80 var inflasjonstak
ten i gjennomsnitt 11-12 %, og den ble redusert til ca. 4 % mot slutten av 80årene. I samme tidsrom økte arbeidsløsheten fra ca 5-6 % til ca 9-10 %.42
De to ondene har med andre ord skiftet plass når det gjelder størrelsesorden
målt i prosent. Men den politiske retorikken gir trøst: det retter seg på lang
sikt dersom "vi" følger den smale vei og gjør de riktige tingene på "kort sikt".
Den riktige tingen er altså å etterstrebe prisstabilitet - sine qua non! Det lyder
nesten tysk.
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Monetær union: EF-politikernes jakt etter Archimedes’ punkt?
EMS-erfaringene viser at en fastkurs-politikk, som selvsagt er en del av EMU,
krever en utjevning av inflasjonsutviklingen mellom medlemslandene. Dette
er ensbetydende med prisstabilisering. Men dette er ikke alt. I denne prosessen
må høy-inflasjonslandene gjennom en konsekvent innstramningspolitikk (jfr.
Irland) for å tilpasse seg det økonomiske lederlandet Tyskland. På sin side kan
Tyskland bevare sin pengepolitiske autonomi overfor de andre landene i
valutaunionen gjennom en konsekvent politikk rettet inn mot: ”die Wåhrung
zu sichem". I sum betyr dette at etableringen av en valutaunion vil få en
kraftig deflasjonær effekt. I den forstand har den mye til felles med forsøkene
på å gjenopprette gullstandarden i 1920-årene.
Denne karakteristiske asymmetrien gjør at en slik valutaunion uvegerlig
graviterer mot en tilstand der Bundesbank de facto fungerer som unionens
Sentralbank. Denne økonomiske asymmetrien motsvares slett ikke av en
tilsvarende maktpolitisk tyngdeforskyvning - langt mindre av en aksept av en
slik maktpolitisk forskyvning. Den økonomiske ulikevekten gir derfor stadig
impulser til politiske forsøk på å institusjonalisere seg bort fra den økonomi
ske asymmetrien ved å skape et EF-tyngdepunkt. Dette behovet er mest akutt
på det monetære området der det gjelder å skape en EF-institusjon (Eurofed)
sterk nok og selvstendig nok til å representere en motvekt til Bundesbank.
Men for noen haster ikke dette! For Bundesbank og de interesser den
representerer, er asymmetrien en garanti for at Tyskland bestemmer prisen de
andre må betale i form av prisstabiliserende politikk og finanspolitiske
hestekurer for å bli medlemmer av den monetære unionen. Det den frykter er
politiske initiativ som begrenser Bundesbanks autonomi og tvinger den til å
finansiere en "romsligere" valutaunion for de tradisjonelle høyinflasjonslandene.
I dette perspektivet er det lett å forstå hvorfor Tyskland i sin offisielle
uttalelse til Delors-rapporten understreket behovet for å beholde den nasjonale
styringen av pengepolitikken i "Overgangsperioden" (fase 2) samtidig som
man presiserte en rekke betingelser før det var aktuelt å gi fra seg disse
politiske rettighetene. Perspektivet gjør det også forståelig hvorfor Frankrike
i den tilsvarende uttalelsen var mer utålmodig og vektla Delors-rapportens
antydning om en relativt rask overgang til felles valuta.
Englands offisielle reaksjon på Delors-rapporten er ikke fullt så enkel å
klassifisere. Englands uttalelse skisserte en alternativ vei til en fellesvaluta og
monetær union. Man ville overlate til markedskreftenes frie spill å plukke ut
fellesvalutaen. Realpolitisk må forslaget oppfattes som et utsettelsesforslag og
som et ønske om å glemme hele den monetære unionen. Dette må tolkes ut
fra Thatchers og Det konservative partiets tvisyn på EF-prosjektet: Man ville
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gjeme ha fordelene med det økonomiske fellesskapet, men det burde helst
ikke koste et gram nasjonal suverenitet Den spesielle ideologiske vrien i
uttalelsen er nokså komisk siden markedskreftene allerede har plukket ut
vinneren. Det er bare den haken at ingen aksepterer politisk markedets dom aller minst de ivrigste tilhengerne av engelsk stormaktstradisjoner og nasjonal
suverenitet.
Det er med andre ord lett å forstå at Tyskland (og Bundesbank) ikke
hadde noe problem med å nikke godhjertet til den engelske uttalelsen. Så
langt i prosessen har Bundesbank hatt lite å frykte. Vi har bankens tidligere
leder, Karl Otto Pohls, ord for at den vakreste setningen i Delors-rapporten
er den som betoner Eurofeds uavhengighet og plikt til å følge en prisstabiliseringspolitikk.43 I så fall må Kommisjonens traktatforslag lyde som søt
musikk. Det spørs om ikke Bundesbank har sørget for store deler av partituret.
Men det var ikke alle som likte tonene som strømmet fra Delorsrapporten. Den fikk Thatcher til umiddelbart å male fanden på veggen. Det
å overføre nasjonale budsjettvedtak til EF-nivået "would be the biggest
transfer of sovereignty we’ve ever had". Thatcher så ingen grunn til å gå
utover Delors-rapportens fase 1. Det var i det minste en slags innrømmelse!
Innenfor det monetære området var fase 1 i hovedsak en bekreftelse av EMSsamarbeidet, et samarbeid Thatcher (og Det Konservative Partiet) aldri hadde
vært villig til å gå inn i fordi det innebar overføring av nasjonal suverenitet.
Økonomisk fellesskap var ønskelig, men det burde ikke sprenge grensen for
"positivt og aktivt samarbeid mellom suverene stater".44
Men "Enhetsakten" var allerede et tegn på at EF var blitt noe mer enn det
Thatcher oppfattet som passende for et vellykket Fellesskap. "Enhetsakten"
åpnet nemlig for EF-vedtak som kunne gå på tvers av viljen til enkeltstater.
Kanskje var det dette som fikk Kommisjonsformannen, Jacques Delors, til å
antyde at tiden var inne for å bøye nakken på de største nasjonalistiske
stribukkene. Sommeren 1988 bevilget han seg i alle fall følgende provoka
sjon:45
"Om ti år vil 80 % av den økonomiske lovgivningen, kanskje også sosialog skattelovgivningen, bli fattet av EF".
Delors-rapporten uttrykker seg selvsagt på en mer indirekte måte. Men
Thatchers glefs mot ovemasjonalitetsspøkelset var logisk nok. Hennes
reaksjon var spesielt rettet mot at en monetær union ville bety omfattende
overføring av finanspolitisk myndighet fra enkeltstatene til EF-nivået. Delorsrapporten understreker dette fordi det ikke er mulig for et selvstendig Eurofed
å føre en konsekvent prisstabiliserende politikk dersom finanspolitikken "gjør
seg sjøl" som summen av enkeltlandenes økonomiske politikk. Særlig vil
Eurofed være nokså hjelpeløs siden EMU jo også forutsetter fri kapitalbeveg
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else. Et illustrerende eksempel på dette er president Reagens "tilbudssidepolitikkM på begynnelsen av 80-tallet.
Som nevnt tidligere, var Reagans økonomiske politikk kjennetegnet ved
en ekspansiv finanspolitikk kombinert med at den amerikanske sentralbanken
(the Fed.) førte en restriktiv pengepolitikk. Dette resulterte i et skyhøyt
rentenivå. Det store budsjettunderskuddet lot seg glatt finansiere av fremmed
(privat-) kapital. The Feds restriktive pengepolitikk viste seg lite effektiv. Den
virket nærmest mot sin hensikt
Delors-utvalget vakler sjelden i sin tro på markedets regulerende
egenskaper - selv ikke når det gjelder lønnsdannelsen. Men de internasjonale
kapitalmarkedenes finansiering av det gigantiske amerikanske budsjett
underskuddet og storbankenes utlånsiver overfor enkelte U-land på 80-tallet
skremmer markedsoptimistene. Disse erfaringene viser, ifølge Delorsrapporten, at man ikke kan stole på markedskreftene når det gjelder å styre
de enkelte nasjonalstatenes budsjettunderskudd. Her må det sterkere lut til:
EF-myndighet til å kontrollere og koordinere sentrale finanspolitiske
målstørrelser.46
Behovet for denne typen EF-myndighet blir enda mer presserende siden
EF sentralt ikke kan føre en kompenserende finanspolitikk. Til det er EFbudsjettene for små. Disse budsjettene utgjør ca 1 % av EFs bruttonasjonal
produkt (BNP). EFs budsjett vil nok vokse som følge av EMU, men neppe til
mer enn ca 3 % av BNP. Til sammenligning strømmer 40-50 % av medlems
landenes BNP via offentlige budsjetter. Det kan også nevnes at budsjettene i
føderale delstater (USA) er 10-20 % av BNP hvorav betydelige deler kommer
fra sentralstatens budsjett. Konklusjonen blir at en planlagt effektiv pris- og
valutapolitikk på EF-nivået må støttes opp av at dette nivået får ovemasjonal
instruksjonsmyndighet når det gjelder viktige sider ved nasjonalstatenes
budsjettpolitikk.
Den andre siden av medaljen er at medlemslandene innenfor EMU i
tilsvarende grad mister politisk selvstendighet. Dette gjelder åpenbart
mulighetene til å følge en egen pris- og valutapolitikk. Men generelt blir det
svært vanskelig for et land å forsøke seg på "full sysselsettingspolitikk" når
EF-nivået prioriterer prisstabilisering og handelsbalanse.
Mot dette kan det innvendes at nasjonalstatene i EF ikke kan miste noe
de i virkeligheten ikke har. Argumentet for dette er at fri kapitalbevegelse gir
de mindre landene (følgelandene) liten mulighet til å føre en selvstendig
penge- og valutapolitikk i forhold til det store landet (lederlandet). Dette er
riktig nok, men argumentet forutsetter at nasjonalstatene for godt gir fra seg
politiske instrument som valutakursjusteringer, kapitalkontroll og budsjettkon
troll. Det er langt fra åpenbart.
Historisk sett har slike politiske virkemidler vært kjærkomne og dels
velbrukte instrumenter i nasjonalstatenes politiske verktøykiste. Politiske
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erklæringer om å slutte seg til en valutaunion fjerner veiken behovet eller
muligheten for at nasjonalstatene vil ty til slike hjelpemidler når nøden er stor
og alternative veier synes å ha en høyere pris. Skal nasjonalstatene miste
mulighetene til å bruke slike virkemidler, må disse instrumentene eksplisitt
fjernes fra statskista. I neste omgang betyr dette at nasjonalstatene tvinges til
å velge mer upopulære økonomiske tiltak som i større grad direkte adresserer
konflikter knyttet til inntektsfordeling og sysselsettingsnivå.
På veien mot EMU må man forutsette at nasjonalstatene ugjenkallelig og
frivillig abdiserer fra egen myndighetsutøvelse. Det klassiske bildet på en slik
prosess finner vi i fortellingen om Odyssevs reise. For at hans skute ikke
skulle strande på sirenenes øy, ble kursen satt for et mål langt framme; man
puttet voks i ørene på mannskapet slik at de ikke skulle høre den lokkende
sangen fra sirenenes øy. Samtidig hørte de heller ikke Odyssevs nye ordrer
som gikk stikk i strid med de han hadde gitt tidligere. Odyssevs lot seg
dessuten binde til masta av skipet slik at han selv ikke kunne legge om
kursen.
På tilsvarende vis må de enkelte nasjonalstatene bindes til EF-masta
dersom EMU skal nås. Men hvem binder hvem? Hvor finnes det nødvendige
politiske grunnlaget og legitimiteten for å overføre slik myndighet til EFnivået? Og enda viktigere: hvordan sikres den politiske legitimiteten for EFnivåets myndighetsutøvelse? Professor Niels Tygesen reflekterte over dette
problemet på følgende måte like før han ble oppnevnt som ekspertmedlem i
Delors-utvalget:47
"Etableringen av en framskreden form for monetær integrasjon før en
politisk samlig - og især før en felles budsjettpolitikk er etablert - vil være
uttrykk for et historisk eksperiment som nesten er enestående. Opprettel
sen av en nasjonalbank ... er historisk sett fulgt etter ... og ikke kommet
før en politisk samling".
Historisk sett kan Niels Tygesen med god grunn til å hevde at en monetær
union forutsetter en politisk union.48 Men samtidig med denne historiske
oppsummeringen hevder Tygesen at når det gjelder EF kan historien godt
tenke seg å gjøre et unntak og "endre på den sedvanlige rekkefølgen".49
Begrunnelsen for dette standpunktet er den sterke grad av integrasjon i vareog finansmarkedene og konvergens i EF-landenes økonomiske utvikling.
Uansett: professor Tygesen setter fingrene på det springende punkt som avgjør
om EMU-ambisjonene skal komme nær det å lykkes.
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Økonomisk integrasjon i EF: Den økonomiske asymmetrien bekreftes
Professor Tygesen kan ha rett i at den økonomiske integrasjonen i EF er på
vei. Det som kanskje forbauser, er at denne integrasjonsprosessen først har
skutt fart i løpet av 80-årene. Det man stusser mindre ved, er at integrasjonen
er sterkt farget av tyske kapitalinteresser. La oss først se på de enkelte EFlandenes handel med industrivarer internt i EF-området, jfr. tabell 1.

Tabell 1: Handel med industrivarer for EFs medlemsland og innen EFområdet**
Eksport til EF som %
av samlet eksport
1972 1980 1987
Vest-Tyskland
Frankrike
Storbritannia
Italia
Belgia/Luxemburg
Nederland
Danmark
Irland
Hellas
Spania
Portugal
EF samlet

Import fra EF som %
av samlet import
1972 1980 1987

49.9

49,8

52,7

62.9

56,0

54,5

58.2

54,2

58,4

69.6

64,3

65,8

33.2

40,8

47,4

39.2

48,7

65,9

54.2

51,1

55,7

64.9

62,5

64,5

77,0

73,9

74,5

79.9

73,1

72,4

70.6

69,3

73,3

74.2

66,0

69,8
55,3

45,5

52.7

54,2

79.7

43,0

78,2

74,0

79.3

77,0

66,0

59.7

59,4

66,0

61.8

54,9

70,9

61,9

62.3

68,5

74,1

44,1

49,4

49,7

47.7

58,3

71,2

62,3

53.9

53,9

57,8

62.8

68,5
60,2

74,1
62,5

Tabell 1 gir et bilde av hvor mye EF-området betyr for de enkelte medlems
landenes eksport og import Vi ser at det er særlig når det gjelder eksport at
EF-områdets betydning har økt for de enkelte medlemslandene og da særlig
på 80-tallet. Dette gjelder alle land med noen få unntak, og effekten er mest
dramatisk for de nyeste og fattigste EF-landene. Utviklingen i handelsmønst
eret kan også settes i relieff fra en annen innfallsvinkel.
I de to første tiårene av EFs utvikling resulterte åpningen av EFmarkedene i en regruppering av de nasjonale økonomiene. Men denne
politikken var nasjonalt orientert. Det gjaldt å gruppere sammen nasjonale
foretak som kunne stå mot konkurransen i de åpnere EF-markedene. I denne
tiden ble det ikke etablert et eneste nytt europeisk multinasjonalt foretak. De
forsøkene som ble gjort (eksempel Pirelli og Dunlop eller Fiat og Citroen),
var mislykkede -kanskje på grunn av foretakenes tradisjonelle bindinger til de
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respektive nasjonalstater og deres motvilje mot å gå inn i en ovemasjonal
industripolitikk.
På begynnelsen av 80-tallet endret bildet seg. Plutselig vokste antallet
intra-europeiske omgrupperinger av eierstrukturen i en rekke foretak. Dette
skjedde gjennom strategiske oppkjøp og foretakssammenslutninger, og denne
utviklingen skjøt fart mot slutten av 80-tallet Denne omstruktureringsbølgen
omfattet de fleste viktige industriområder - enda til bank og forsikring. I
denne prosessen har tyske kapitalinteresser vært svært aktive. Men bølgen av
foretaksoppkjøp synes ikke å ha berørt de større tyske foretakene.51 Skjevheten i kapitalmarkedene er like iøynefallende som asymmetrien i valutamar
kedene. Denne tyngdeforskyvningen i kapital- og valutamarkedene uttrykker
en annen og mer fundamental økonomisk asymmetri. Denne springer ut av
Tysklands økonomiske styrke og konkurranseevne. Fra 1982 har Tysklands
handelsoverskudd vokst - spesielt etter 1985. Tysklands handelsoverskudd har
vokst mest vis a vis andre EF-land. I 1985 stammet 43 % av dette handelsoverskuddet fra handel med de andre EF-landene. I 1988 var det tilsvarende
tallet 63 %.

Tabell 2: Den tyske handelsbalanse etter handelsområder, 1985-1988
(Milliarder DM)52
Land
Frankrike
Italia
Storbritannia
EF
USA
Japan
Andre
Handelsoverskudd

1985

1986

1987

1988

14,7
4,6
8,8
31,6
23,2
- 12,8
31,4
73,4

15,2
4,8
14,8
51,4
28,3
- 15,3
48,5
112,6

16,1
6,9
17,2
62,3
24,3
- 14,3
45,8
117,1

18,2
11,4
22,4
80,8
6,6
- 16,6
45,8
128,0

Det tyske handelsoverskuddet røper en økonomisk kjempe. På slutten av 80tallet var dette overskuddet omtrent like stort som det japanske, men det var
ca. dobbelt så mange flittige japanere som disiplinerte vest-tyskere. Den
økonomiske ressursinnsatsen i forbindelse med oppbyggingen av det tidligere
Øst-Tyskland vil nødvendigvis redusere dette overskuddet. Høyst sannsynlig
blir det et underskudd noen år framover. Oppbyggingen av de tyske
østområdene kan endog virke som en ekspansiv økonomisk impuls for de
andre landene. Alt i alt kan dette lindre ubalansen i handelen mellom
Tyskland og de andre EF-landene. Dette pusterommet kan vare noen år, men
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ut av denne prosessen kommer et Tyskland som både er en økonomisk og en
politisk kjempe og ikke som før: en økonomisk kjempe og en politisk dverg.

EMU - Det umuliges kunst?
I himmelen er britene politi, franskmennene kokker, italienerne livsnytere og
tyskerne organiserer det hele. I helvete er franskmennene politi, britene
kokker, tyskerne livsnytere og italienerne organiserer det hele. Denne gamle
historien rammer fortsatt. På en måte er EF et forsøk på å teste ut dens
sannhetsgehalt. I så måte synes utviklingen å love godt siden den økonomiske
integrasjonen preges av at "tyskerne organiserer det hele". Men så skiller vel
også vits og virkelighet lag.
Tysklands stigende evne til å bestemme takten i den økonomiske
integrasjonen er selvsagt ikke legitimert av en tilsvarende politisk aksept.
Bundesbank som EFs sentralbank er politisk utenkelig selv om det ble aldri
så mye en økonomisk realitet innenfor EMU. Vi kan derfor være sikre på at
framtidsbildet av Tyskland både som en politisk og økonomisk kjempe
intensiverer de andre medlemslandenes innsats for å binde Tyskland til EFmasta. Det vil si at Tyskland forsøkes integrert i en politisk union som har
sterk nok politisk legitimitet til å tvinge landet til økonomiske konsesjoner
som gjør det mulig å bygge en stabil valutaunion. Dette innebærer ikke bare
at Tyskland må bære store deler av kostnadene med å vedlikeholde fastkurssystemet. Det impliserer også store regionale inntektsoverføringer som kan
kompensere for akkumulerende handelsbalanseulikevekt mellom Tyskland og
de andre medlemslandene.
Men hvorfor skulle Tyskland være villig til å bære disse kostnadene?
Trass i alt forhandler landet ut fra en ubestridt økonomisk styrkeposisjon som
gradvis vil bli supplert av en tilsvarende politisk styrke. Ett svar kan være at
integrasjonsprosessen i EF er kommet så langt at det er ingen vei tilbake.
Eller rettere sagt: veien tilbake vil være et stort politisk og økonomisk
tilbakeslag for alle medlemslandene.53 Et annet moment er at Tyskland selv
om det er mektig i europeisk målestokk, trenger EF i en verden som synes å
gravitere mot handelsblokker med tilhørende proteksjonisme og truende
handelskriger. Dette taler for en integrasjonsprosess som gradvis roter seg
fram til en politisk union. Men skjer dette, vil det i alle fall ta tid. I
mellomtiden er det ingen grunn til å tro at Tyskland vil leke julenisse for å
virkeliggjøre en valutaunion i EF.
Det betyr i praksis at Delors-planens fase 1 kan bli meget lang - om den
overlever. Som påpekt tidligere, tilsvarer fase 1 en generalisering av EMS.
Men EMS er ikke en stabil konstruksjon og fri kapitalflyt gjør motsetningene
i systemet enda skarpere.
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Et EMS uten valutakursjusteringer vil innebære en gradvis oppvurdering av
valutaene til høyinflasjonslandene (jfr- Italia) i forhold til lavinflasjonslandene
(jfr. Tyskland). Dette vil automatisk forverre konkurranseforholdet mellom for
eksempel Italia og Tyskland og derfor bidra til å øke ubalansen i handelen
mellom de to landene. For å kompensere for dette må som nevnt tidligere,
Italia etterstrebe en enda lavere inflasjon enn Tyskland. Det virker bare i
teorien. Skal det monne, må Italia i en overgangsperiode etterstrebe null
prisøkning eller helst deflasjon. Den italienske arbeiderklassen er i gatene
lenge før det!
Et EMS med valutakursjusteringer har lett for å bli en selvmotsigelse.
Politiske valutakursjusteringer innebærer at en EMS-tilslutning oppfattes som
en politisk erklæring. En valutakursjustering vil nemlig bekrefte spekulantenes
forventninger om fortsatt relativt høy inflasjon og nye valutakursjusteringer.
Med frie kapitalbevegelser er det da ikke mulig å holde "stabile" valutakurser
uten at høyinflasjonslandet må lære seg å leve med et høyt rentenivå. Men
hva er da vitsen med jevnlige politiske tilslutningserklæringer til EMS?
Gjennom et høyt rentenivå har man jo allerede betalt prisen for å ha en høy
inflasjonstakt!
Det tredje alternativet er at hele systemet glir tilbake til flytende valuta
kurser. Godt hjulpet av økonomiske sjokk og kriser vil dette alternativet være
en situasjon EMS graviterer mot - spesielt for de landene som ikke utgjør en
"naturlig" DM-blokk i utgangspunktet.54 Selv om dette alternativet kan
oppfattes som en "økonomisk likevektstilstand", representerer det ikke en
politisk likevekt. I sin ekstreme versjon vil dette alternativet tilsvare situasjo
nen på midten av 70-tallet. Denne konstante faren for tilbakefall vil sannsyn
ligvis virke som en trusel som tvinger fram stadig nye politiske initiativ for
å bunte sammen en monetær union. Det er mulig at dette med tid og stunder
resulterer i noe som ligner en føderal statsdannelse. Men på kort sikt ligger
de økonomiske realitetene der og byr medlemslandene å gå botsgang innenfor
et quasi-EMS med en DM-blokk som sitt gravitasjonssenter. Når det gjelder
EFs monetære union: kanskje 1992 blir til 2012?
(August 1991)
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1)

N. Colchester og D. Buchan: Europe relaunched, Hutchinson, London 1990, s.
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EF-Kommisjonen 20. april 1989. (Delors-rapporten)
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EMS (European Monetary System)", i Banca Nazionale del Lavoro, Quarterly
Review, Nr. 162, s. 239-261.
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århundre. Det appellerer sikkert til den franske grandeur at EFs pengeenhet har
fått samme navn. Men først og fremst må ECU tolkes som et velklingende
akronym for ”the European Currency Unit”. Dette er en såkalt korgvaluta: en
konstruert valutaenhet som er sammensatt av de 12 EF-landenes valutaer. ECUs
verdi fastlegges som et veid gjennomsnitt av de 12 valutaenes EMS-normerte
sentralkurs. I fastleggingen av ECU-kursen veier tyske mark ca. 30%, franske
franc ca. 19 %, engelske pund ca. 13 %, italienske lire ca. 10 %, hollandske
gylden ca. 10 %, belgiske franc ca. 8 %, spanske pesetas ca. 5 %, danske kr. 2,5
%, irske pund, greske drachmer, portugisiske escudos og Lux.franc veier
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10) Jfr. W. Rieke: ’’Panel discussion on the prospect for a European Central Bank” i
Marcello de Cecco og Albert Giovannini (red.): A European Central Bank?
Cambridge University Press, 1989. Fra motsatt utgangspunkt bekrefter tidligere
' rikskansler Helmut Schmidt i sine memoarer at Bundesbank ble forsøkt plassert
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11) Jfr. L. Spaventa: "The political economy of European Monetary Integration”,
Banca Nazionale del Lavoro, Quarterly Review, Nr. 172, 1990, s. 3-20.
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12) I en kortfattet framstilling er det ikke rom for å gå i detalj om de enkelte
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13) V. Schiemann (1983) op.cit.
14) For en god utdyping av denne diskusjonen anbefales E. Kennedy: The Bundes
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15) En oversikt over kapitalrestriksjonene i de ulike EF-landene gis av E. Eichengreen: '’Currency Union" i Economic Policy, April 1990, s. 118-187.
16) Se for eksempel E. Kennedy (1991) op.cit. s. 82.
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len er stor. Vest-Tyskland hadde neppe økonomisk ryggrad til å bære rollen som
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restriktiv økonomisk politikk for sikring av valutaen i den internasjonale
konkurransekampen. Til sammen ble disse betingelsene oppsummert i et kronisk
handelsbalanseoverskudd.
18) Se E. Kennedy (1991) op.cit., s. 92-94.
19) Jfr. N. Colchester og D. Buchan (1990) op.cit., s. 167.
20) Dette blir også understreket i Delors-rapporten, se J. Delors (1989) op.cit., punkt
13.
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22) Se E. Kennedy (1991) op.cit., s. 98.
23) Jfr. J. Delors (1989) op.cit. punkt 25.
24) Ibid, punkt 22 og 24.
25) Ibid, punkt 42.
26) Jfr. EF-Kommisjonen: Draft Treaty amending the Treaty establishing The

European Economic Community with the view of achieving economic and
monetary integration, Europe Documents, 20. desember 1990, artikkel 102a.
I det følgende vil vi stort sett ta utgangspunkt i Kommisjonens forslag til
traktatendringer med kommentarer. Disse dokumentene er selvsagt de autoritative
når det gjelder Kommisjonens standpunkt. Stort sett kan disse dokumentene
oppfattes som en traktatmessig nær oppfølging av Delors-rapporten.
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Bank, 1991, s. 22).
40) Jfr. EF-Kommisjonen: Economic and monetary union, Luxembrug, 21. august, s.
23-24.
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43) Se E. Kennedy (1991), op.cit., s. 98.
44) Jfr. N. Colchester og D. Buchan (1990), op.cit., s. 230.
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46) J. Delors (1989), op.cit., punkt 30.
47) N. Tygesen: "Paneldiscussion on the prospect of an European Central Bank” i de
Cecco og Giovannini (1989), op.cit., s. 359.
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48) Denne påstanden blir inngående drøftet av Chr. Sørensen (1991), op.cit., kapitel
4, se også: C.L. Holtfrerich: ’’The monetary unification process in ninetenth
century Germany: relevance and lessons for Europe to-day” og V. Sannuci: ’The
establishment of a central bank: Italy in the ninetenth century” i de Cecco og
Giovannini (1989), op.cit.
49) N. Tygesen (1989), op.cit., s. 359-360.
50) Tabellen er beregnet fra G. Koopman og H.-E. Scharrer: ”EC Trade Policy
Beyond 1992” i Intereconomics, september/oktober, 1989.
51) Her nøyer vi oss med å tegne en grov skisse som i hovedsak er basert på N.
Prodi: ’The economic Dimensions of the New European Balances” i Banco.
Nazionale delLavoro, Quarterly Review, Nr. 173, juni 1990, s. 139-154. En langt
mer utførlig drøfting av disse forholdene blir gjennomført i Rune Skarsteins
artikkel: ’’’Festung Europa*? - EF i trekantforholdet med USA og Japan”, som blir
publisert i Vardøger 22.
52) N. Prodi (1990), op.cit.
53) Eurokratene har regnet på dette også. De har funnet ut at prisen på et "Ikke-EF”
er 400 milliarder DM! (Die Zeit 10. februar 1989).
54) Med en naturlig DM-blokk mener vi Tyskland, Nederland, Belgia-Luxemburg,
Østerrike (som framtidig medlemsland), potensielt Danmark og muligens også
Frankrike.
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