Ådne Cappelen
FINANSPOLITIKKEN INNENFOR DEN EUROPEISKE
MONETÆRE UNION

Innledning
Etter EF-toppmøtet i Maastricht 10. desember 1991 er planen for gjennomfør
ing av den økonomiske og monetære union (EMU) klar. Den består av tre
trinn:
1. Fra 1. januar 1993 skal det indre marked iverksettes. Denne delen av
planen tar i hovedsak sikte på å fjerne alle tekniske og økonomiske hindre
for fri bevegelse av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital.
2. Fra 1. januar 1994 forplikter EF-landene seg til å tilpasse også andre deler
av den økonomiske politikken slik at hvert land oppfyller fire krav som
anses nødvendige for fase tre av unionen. Disse fire kravene er:
i) Prisstigningen må ikke være høyere enn 1,5 % over gjennomsnittet for de
tre landene som har lavest prisstigning i EF.
ii) Det langsiktige rentenivået skal ikke overstige 2 % av gjennomsnittet for
de tre landene med lavest rentenivå.
iii) Den offentlige bruttogjelden må ikke overstige 60 % av bruttonasjonalpro
duktet (BNP), og underskuddet på statsbudsjettet må ikke være større enn
3 % av BNP.
iv) Den nasjonale valutaen kan ikke ha vært devaluert mot andre EF-valutaer
de siste to årene før fase tre i unionsplanen settes iverk.
I den andre fasen skal det etableres en forløper for en EF-sentralbank, det
skal være mindre svingemarginer mellom de ulike landenes valutaer og
bruken av ECU som penger skal utvides.
3. En gang mellom 1. januar 1997 og 1. januar 1999 innføres en felles valuta
i EF og de nasjonale valutaer forsvinner. Det opprettes en felles
sentralbank for hele EF som overtar det meste av ansvaret som de
nasjonale sentralbankene idag har. Et nytt EF-toppmøte skal vedta når fase
tre skal gjennomføres, og vedtaket kan fattes ved simpelt flertall.
I denne artikkelen skal jeg forsøke å vurdere noen konsekvenser av etablerin
gen av en økonomisk og monetær union (EMU) for Norges muligheter til å
drive en selvstendig finanspolitikk, dersom Norge blir fullt medlem i EF
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istedetfor å beholde dagens handelsavtale eller utvide denne til en EØS-avtale.
Når jeg ikke tar opp betydningen av EMU for penge- og kredittpolitikken,
skyldes det at vi gjennom å binde kursen på norske kroner til ECU samt å ha
frie kapitalbevegelser overfor utlandet allerede har tilpasset oss viktige deler
av EMU.
Hva er hensikten med å vurdere virkningene av EMU for norsk finanspoli
tikk? Mitt hovedsvar er at en selvstendig finanspolitikk er ønskelig for å
kunne føre en aktiv stabiliseringspolitikk, dvs. en finanspolitikk som kan bidra
til å dempe utslagene av store svingninger i produksjon og sysselsetting i privat
sektor samt store endringer i priser på verdensmarkedet som enten betyr mye
for landets inntekter eller vil endre inflasjonstakten vesentlig. Stabiliseringspolitikkens rolle er å dempe utslagene av sjokk i samlet etterspørsel eller
tilbud. Nå er det dessverre ikke generell enighet om at det er behov for eller
mulig å drive aktiv stabiliseringspolitikk, hverken i Norge eller i EF-landene.
Ser man på den politikken som har vært ført i de fleste EF-land siden
slutten av 1970-tallet, virker det som om disse landene ikke har ment det har
vært behov for og/eller har vært i stand til å drive aktiv stabiliseringspolitikk.
Istedet har den toneangivende holdningen vært at kontroll med inflasjonen er
den viktigste oppgave myndighetene har. Det har i mange land vært ført en
restriktiv pengepolitikk med høye renter som resultat. Flere land har også ført
en restriktiv finanspolitikk. Dette har så igjen ført til et lavt etterspørselsnivå
som riktignok har gitt lav inflasjon, men også et svært høyt nivå på arbeids
ledigheten. I planene for EMU følges denne praksis opp. Det slås fast at
hovedoppgaven for en ny europeisk sentralbank er å skape prisstabilitet. Med
en slik målsetting er det lite håp for at de av oss som gjeme så at full
sysselsetting ble gitt en høyere prioritet, får tilstrekkelig innflytelse over
politikkutformingen. Dette desto mer som den nye europeiske sentralbanken
skal ha en langt mer selvstendig stilling enn for eksempel Norges Bank har
i Norge. Etter mitt syn er det derfor all grunn til å frykte at EMU virkelig bin
det «uopplyste pengeveldet» som professor Ragnar Frisch kalte EF allerede
på begynnelsen av 1960-tallet.
EMU vil imidlertid føre til en rekke fordeler også. Transaksjonskostnader
for bedrifter og personer vil bli redusert i og med innføring av en felles valuta
i EF. Valutakursusikkerhet vil i stor grad forsvinne for de som i hovedsak har
sin aktivitet innen EF. Informasjonskostnader reduseres og finansiell
integrasjon øker. ECU vil bli en verdensvaluta i konkurranse med dollar, og
de enkelte nasjonalbanker kan økonomisere med beholdningen av finansielle
reserver. I land med godt utviklede finanssystemer er imidlertid disse
gevinstene små.
I de følgende avsnitt skal jeg se nærmere på ulike sider ved finanspolitik
ken i tilknytning til EMU. Jeg vil først ta opp spørsmålet om hvilke krav til
finanspolitikken som stilles ut fra hensynet til stabiliseringspolitikken innenfor

137

EMU. Deretter skal jeg se nærmere på to ulike sider ved skattepolitikken som
begge kan tenkes å redusere mulighetene for å føre en selvstendig finanspoli
tikk. Det første dreier seg om å harmonisere indirekte skatter og det andre
hvorvidt økt arbeidskraftmobilitet på grunn av det indre marked vil redusere
den nasjonale selvstendighet når det gjelder direkte skatter og trygdeordninger.
Endringer i muligheten for å drive en selvstendig skattepolitikk har både noe
å si for stabiliseringspolitikken, men selvsagt mest å si for fastleggingen av
størrelsen på den offentlige sektor herunder overføringer til husholdninger og
næringsliv.

Stabiliseringspolitikkens krav til finanspolitikken
Stabiliseringspolitikkens oppgave er å dempe virkninger av store sjokk i
økonomien. Slike sjokk kan for eksempel være internasjonale konjunktur
svingninger eller store endringer i priser på verdensmarkedet. Eksempler på
det sistnevnte er de store endringer som har vært i råoljeprisene de siste tjue
årene.
Innenfor EMU vil ett land ikke lengre kunne endre sin valutakurs overfor
sine viktigste handelspartnere som jo stort sett er de andre medlemmene av
EMU. Hvis landet før det ble medlem av EMU har slitt med balanseproblemer
for offentlige budsjetter som har ført til at underskuddet er nær 3 % av BNP,
eller at bruttogjelden er stor, vil heller ikke en ekspansiv finanspolitikk som
svekker budsjettene og fører til økte låneopptak være mulig. Den eneste type
stabiliseringspolitikk som da gjenstår, er endringer i sammensetningen av
budsjettets inntekts- og utgiftsside og balanserte budsjettendringer. Å foreta
store endringer i sammensetningen av utgifter og inntekter vil vanligvis ikke
være så lett da budsjettene er bundet opp i ordninger og prosjekter som ikke
kan endres raskt. For land som derfor ligger nær de grensene som ble nevnt
innledningsvis, vil følgelig mulighetene for stabiliseringspolitikk være
minimale; ikke kan valutakursen endres og ikke har landet finanspolitisk
handlefrihet. For land som har finanspolitisk handlefrihet ifølge de regler som
er nevnt innledningsvis, står finanspolitikken til disposisjon, men også her vil
det være nye begrensninger, noe vi skal komme tilbake til.
Men det er ikke slik at alle typer sjokk som de ulike EF-landene kan bli
utsatt for, krever nasjonale virkemidler. Hvis de sjokk landene blir utsatt for
var like, og landenes økonomiske struktur også var lik og dessuten de politiske
holdninger også var like over landegrensene, ville en kunne klare seg uten
nasjonale virkemidler i stabiliseringspolitikken. Da ville de fordeler ved EMU
som er nevnt foran være hele historien. Det er imidlertid åpenbart at denne
form for likhet ikke finnes og heller ikke vil oppstå. Derfor vil EMU føre til
økte kostnader for landene i form av mer ustabile regionale økonomier, med
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mindre EF skaffer seg nye og kraftige virkemidler som kan erstatte de som
enkeltmedlemmene mister. La meg gi noen eksempler på hva jeg mener med
disse påstandene. Jeg skal i hovedsak begrense meg til å vurdere saken sett
med norske øyne.
Anta at det skjer en endring i etterspørselen vekk fra typiske norske varer
(«fisk») til fordel for kontinentale varer («vin»). Dersom de faktiske forhold
svarte til de som økonomer ofte bruker i stiliserte beskrivelser av virkeligheten,
hvor alle markeder alltid klareres ved fleksible priser, ville relative priser
endres slik at fisk blir billigere i forhold til vin. Norge ville bli fattigere og
etterspørre mindre varer samlet sett. Med fleksible priser er det unødvendig
med arbeidskraftsmobilitet eller valutakursendringer for å få istand en ny
handel slikevekt.
I en mindre ideell verden hvor prisene ikke er så fleksible på kort sikt, må
enten folk flytte fra Norge, krona må devalueres eller vi må leve med
underskudd på handelsbalansen og låne i utlandet. Devalueringer forsvinner
med EMU, og det er ikke grunn til å regne med at arbeidskraftmobiliteten vil
bli vesentlig større på grunn av EMU selv om vi i prinsippet får fri flyt også
av arbeidskraft. Et etterspørselssjokk som rammer Norge spesielt, vil derfor
føre til økt arbeidsløshet i Norge og lavere arbeidsløshet i andre EF-land.
Et tilsvarende resonnement kan vi gjennomføre dersom det av en eller
annen grunn skjer en stor nedgang i prisen på en vare som vi produserer mye
av i Norge i forhold til andre EF-land. Et eksempel på en slik vare er råolje.
Oljeprissjokk virker helt annerledes i Norge som er en betydelig råoljeeksportør, enn på de aller fleste andre EF-land som er netto-importører av råolje. Går
vi tilbake de siste tjue årene ser vi også at kronekursen har vært positivt
korrelert med råoljeprisen. Dette er hva vi skulle forvente i et system med
fleksible valutakurser, men også i et system hvor valutakursene bare justeres
dersom det oppstår mer fundamentale endringer i bytteforholdene dvs. slik som
var vanlig innenfor Bretton-Woods-systemet på 1950- og 1960-tallet.
Et eksempel på betydningen av usymmetriske sjokk som nylig er forsøkt
motvirket gjennom en devaluering, er den finske devalueringen høsten 1991.
Finland har hatt relativt mye større handel med det tidligere Sovjetunionen enn
andre EF- og EFTA-land. Oppløsningen av Sovjet ga derfor Finland et stort
sjokk som har ført til store underskudd på driftsbalansen og rekordhøy
arbeidsløshet som uansett virkemiddelbruk er vanskelig å motvirke. Hva skulle
Finland gjort hvis valutakursen ikke var et nasjonalt virkemiddel? Kravet til
stor prisfleksibilitet ville da vært desto større og det er sannsynlig at
arbeidsløsheten ville ha blitt enda større fordi en slik fleksibilitet ikke er
tilstede i de fleste økonomier vi kjenner til. Når dette er sagt, er det ikke min
oppfatning at valutakursjusteringer er det eneste saliggjørende. Men i visse
situasjoner er det et virkemiddel som det er «kjekt å ha».
Eksemplene over synes jeg illustrerer de problemer som vil oppstå når de
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enkelte EF-land blir utsatt for det som gjeme kalles usymmetriske sjokk. EMU
vil frata landene ett virkemiddel i stabiliseringspolitikken, og isolert sett vil
det føre til økte problemer. Dersom imidlertid de sjokk EF-landene utsettes
for i hovedsak er symmetriske, og altså rammer landene i omtrent like stor
grad, vil ikke EMU være noen ulempe, snarere tvert om. Overfor resten av
verden kan EF endre valutakursen og siden EF-landenes økonomi er sterkt
integrert vil de indirekte virkningene av både sjokk og mottiltak spre seg
mellom landene. Jeg tror det er rimelig å hevde at de store sentrale EF-landene
på mange måter er ganske like når det gjelder økonomisk struktur. I periferien
finnes det derimot land som er langt mer ulike både innbyrdes og i forhold
til landene i sentrum av EF. Det er disse landene som vil tape mest på å miste
muligheten til å justere valutakursen, og Norge er kanskje blant de mest
typiske i så måte. Det er imidlertid effekter av EMU og da spesielt det indre
marked, som kan føre til at også de store landene blir mer ulike. Dersom en
skal høste de gevinster ved etableringen av det indre marked som enkelte har
antydet, må landene spesialisere seg i større grad enn hittil gjennom utnyttelse
av stordriftsfordeler. Følgelig kan landene bli mer ulike og ikke omvendt, og
muligheten for usymmetriske sjokk kan bli større.
Kan EF motvirke disse negative virkningene av EMU på noen måte? Etter
mitt syn er det i hovedsak to utveier. Den ene består i å åpne for stor grad av
finanspolitisk fleksibilitet for hvert medlemsland, dvs. gå i en annen retning
enn å begrense den nasjonale handlefriheten slik EMU legger opp til. Den
andre er å opprette en form for «fiskal føderalisme» slik en har i USA. I USA
vil et inntektssjokk for en delstat bli motvirket av at de føderale myndigheter
motvirker sjokket gjennom et overføringssystem som både trekker inn midler
dersom en stat får økte inntekter og øker utbetalingene dersom det motsatte
skjer. Dette ligner på det systemet vi har i Norge idag ved den regionale
fordelingen av skattemidler. Når et fylke eller en kommune blir rammet av et
negativt sjokk, vil staten merke det på to måter. For det første er den
vesentligste delen av progresjonen i inntektsbeskatningen i statsskatten.
Viktigere enn det er det nasjonale stønadssystemet som sørger for at
arbeidsløse, folk på attføring og på spesielle kurs og tiltak, samt uføre, får
midler over statsbudsjettet og ikke over lokale budsjetter. For det tredje
overføres skattemidler mellom kommuner etter fastlagte regler som også har
en stabiliserende virkning. På den måten vil den sentrale finanspolitiske
handlefriheten og politikkregler kompensere for manglende handlefrihet lokalt.
Skulle vi få et slikt system i EF, måtte EF sentralt få langt større midler
til disposisjon enn idag hvor bare omlag 1 % av EF-landenes BNP går til EF.
Som kjent går disse midlene i stor grad til landbruket, og det gir ikke grunnlag
for noen aktiv finanspolitikk. Jeg tror derfor det vanskelig å komme unna en
vesentlig styrking av det sentrale EF-budsjettet dersom EF skal kunne drive
aktiv finanspolitikk noe det etter mitt syn vil bli stort behov for innen EMU.
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Ettersom det ikke er noen grunn til at offentlig sektor som helhet skal øke i
omfang som følge av EMU, må derfor den delen av offentlig sektor som idag
drives av nasjonalstatene, reduseres i omfang. En vesentlig styrking av det
sentrale EF-budsjettet er imidlertid ikke en del av EMU-planene slik de ser
ut etter møtet i Maastricht.

Finanspolitikken og harmonisering av indirekte skatter
EF-kommisjonen har sett på harmonisering av indirekte skatter og subsidier
som en del av arbeidet med å realisere det indre marked for varer og tjenester.
I et dokument fra 1987 skisserte derfor Kommisjonen en strategi for tilpasning
eller harmonisering av de indirekte skatter slik at skattesatsene ble mer like
innen EF. Hovedforslaget gikk ut på å tilpasse merverdiavgiften slik at såkalte
nødvendighetsvarer ble lavt beskattet mens andre varer og tjenester fikk en
normal sats. Kommisjonen antydet 15-20 % som satsen for de fleste varer og
tjenester. Den andre delen av forslaget gikk ut på å harmonisere avgifter på
tobakk, alkoholholdige drikkevarer samt bensin. For disse varene finnes det
særavgifter i det fleste land, men avgiftssatsene varierer betydelig. Grovt sett
kan en si at avgiftene øker jo lenger nord i Europa en kommer. I senere vedtak
i Kommisjonen har en myket opp de noe stivbente harmoniseringsforslagene.
En har antydet at en istedet kunne nøye seg med å bestemme visse minimums
satser for avgiftene for å unngå skattekonkurranse mellom landene og la
markedskreftene ordne opp med resten. Med det siste menes at dersom det blir
fri flyt av varer mellom EF- og EØS-land, vil forskjeller i avgiftssatser kunne
begrense seg selv og bestemmes av kostnader med å transportere og formidle
varene mellom land.
For et land som Norge som har meget høye avgifter samlet sett, vil
begrensninger i mulighetene for å bestemme avgiftssatsene kunne få store
virkninger på statens samlede avgiftsinntekter. Dermed blir det behov for å
justere utgiftsnivået nedover ettersom det neppe er grunn til å tro at det er så
mange andre skatter og avgifter vi kan øke så lenge det skal skje en viss
harmonisering. Av dette følger det at innføringen av de fire friheter i EF- og
EØS-området, vil kunne legge et press på de land som avviker i avgiftsstruk
tur. Norge er et slikt land. Selv om EØS-avtalen formelt ikke inneholder noe
om avgiftsharmonisering, vil markedskreftene likevel kunne ha konsekvenser
for hvor store avgifter Norge kan ha siden vi mister muligheten for å
kontrollere varer fra andre EF-land. Dersom Norge blir medlem av EF og
avgiftsharmonisering blir vedtatt, tyder beregninger på at den umiddelbare
nedgangen i statens avgifter kan bli på omlag 10 % av statens samlede
skatteinntekter eksklusive oljeskatter, eller i størrelsesorden 10-15 milliarder
kroner årlig. En slik skattenedgang vil føre til endringer i norsk økonomi som
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gjør at svekkelsen av den offentlige budsjettbalanse samlet sett ikke vil bli så
stor som den initiale skatteletten. Skatteletten har en ekspansiv effekt på
økonomien. Dette vil redusere trygdeutbetalinger fordi flere folk får jobb.
Husholdningene får økt kjøpekraft og når de bruker mer, vil noe av skatteletten
bli kompensert ved økte inntekter for staten (og kommunene). Til tross for
slike motvirkende effekter vil den offentlige sektors balanse bli en god del
svekket på kort og mellomlang sikt. Hvorvidt dette er bekymringsfullt eller
ei, avhenger av hvordan budsjettbalansen vil se ut i årene framover uten en
slik skatteharmonisering. Selv om den norske stat i internasjonal målestokk
er meget «kredittverdig» om vi kan bruke et slikt uttrykk, har de tiltakende
problem i norsk økonomi de siste årene ført til en betydelig og bekymringsfull
svekkelse av de offentlige budsjettene. Det er derfor grunn til å betrakte en
skatteharmonisering som en klar begrensning av norsk finanspolitisk
handlefrihet.
Danskene har allerede fått merke hva dette innebærer. I Tyskland er
avgiftene på de fleste varer lavere enn i Danmark og grensehandelen med
Tyskland er et problem for de danske myndigheter. Den danske skatte- og
avgiftsminister annonserte derfor i april 1991 at regjeringen ville redusere
avgiftene på øl, vin og parfyme i tråd med EFs krav. Ytterligere reduksjoner
i avgiftene må foretas før 1995 da de danske særordninger for grensehandel
må avvikles. En økning i den tyske momsen fra 1993 vil redusere danskenes
problem noe og gjøre at tyskernes avgifter også tilfredsstiller EF‘s harmoniseringsforslag om en nedre moms grense på 15 %. Selv om det ikke finnes noe
EF-direktiv om skatteharmonisering, skjer det for tiden likevel en harmonise
ring som følge av at grensehandelen liberaliseres i tråd med etableringen av
det indre marked.
Den skatteharmonisering som kan tvinge seg fram, vil ytterligere begrense
handlefriheten i finanspolitikken og dermed mulighetene for å drive
stabiliseringspolitikk. Hvis vi går tilbake til våren 1986 da norske regjeringer
korrigerte politikken og norsk økonomi etter det dramatiske oljeprisfallet
vinteren 1985/86, var det blant annet avgiftspolitikken som ble tatt i bruk ved
økte avgiftssatser. Ettersom det ikke er grunn til å tro at dannelsen av EMU
reduserer sannsynligheten for store oljeprisendringer og dermed for behovene
for justeringer av norsk økonomisk politikk, ville en norsk regjering bli
ytterligere fratatt virkemidler i stabiliseringspolitikken. Og husk at med
medlemskap i EMU kan vi ikke lengre devaluere, noe som var det andre
hovedvirkemiddel til regjeringen i 1986* Følgelig måtte altså politikken i 1986
ha sett helt annerledes ut enn det den gjorde hvis Norge på det tidspunkt hadde
vært medlem av en organisasjon med slike regler som planlegges i EMU.
Avgiftsharmonisering kan begrense også andre deler av den økonomiske
politikken. Miljøpolitikken er et eksempel hvor bruk av indirekte skatter kan
tenkes å ville spille en betydelig rolle i framtiden, men hvor utformingen av
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politikken kan begrenses av den frie handelen med varer. Andre eksempler er
edruskapspolitikken og ernæringspolitikken i videre forstand hvor bruk av
subsidier og skatter kan anvendes (og blir brukt mye i Norge idag) for å få
til en forbrukssammensetning som myndighetene synes er bedre enn det som
«rene» markedspriser vil føre til. Endelig spiller avgiftspolitikken også en rolle
i forsøket på å få istand en mer rettferdig inntektsfordeling enn markedet gir
opphav til. Også på dette området kan avgiftsharmonisering tenkes å redusere
den nasjonale handlefriheten i politikken. For Norges vedkommende kan det
imidlertid tenkes at det forslag til moms-system som EF-kommisjonen har
foreslått med lav eller ingen moms på såkalte nødvendighetsvarer, vil være mer
omfattende enn noen norsk regjering vil foreslå.
Som nevnt foran kan en avgiftsharmonisering medføre at offentlige utgifter
må reduseres i land med høye avgiftssatser. Men selv for land med gjennom
snittlige satser kan etableringen av det indre marked føre til et press nedover
på avgiftsnivået gjennom økt skattekonkurranse mellom landene. Det skyldes
at land som ligger geografisk nær hverandre med stor mobilitet av varer og
muligheter for transitthandel, vil kunne starte en skattekonkurranse som bringer
avgiftsnivået nedover. Uten en form for begrensning i den nasjonale
politikkfrihet vil det kunne oppstå en ny form for «beggar thy neighbour»
politikk hvor hvert land isolert sett vil kunne øke sitt avgiftsproveny ved å
redusere skattesatsene fordi landet regner med å «stjele» kunder fra nabolandet.
Dette er også noe av bakgrunnen for at en i EF-kommisjonen har vært inne
på å nøye seg med å spesifisere nedre grenser for avgiftssatsene. Med perfekte
markeder skulle da alle land til slutt ende på disse nedre satsgrensene gjennom
en skattekonkurranse. De som synes at det nåværende nivå på offentlig sektor
er for høyt, burde derfor ønske EMU velkommen, mens de som mener det
motsatte bør bekymre seg over EMU og i det minste tenke på hva som må
gjøres for å unngå slike virkninger hvis de mener andre forhold ved EMU og
EF er så tiltrekkende at de går inn for norsk deltakelse. Finansieringen av
«velferdsstaten» i de skandinaviske landene er nøye knyttet til et høyt avgiftsog skattenivå. Det er derfor ikke overraskende at venstresiden i sør-europeiske
land er positive til utviklingen i retning av EMU ettersom det for disse landene
vil bety økte skatter som så vil kunne legge grunnen for å utvikle en
velferdsstat. For Norge, Sverige og Danmark er derimot situasjonen nærmest
omvendt.
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Finanspolitikk og arbeidskraftmobilitet
Vi har så langt sett på hvordan etablering av det indre marked og fjerning av
handelshindre kan presse de enkelte landene til å harmonisere sine vareskatter
og i noen grad kanskje også visse tjenesteskatter. I dette avsnittet skal jeg kort
forsøke å si noe om mulighetene for at etablering av et felles arbeidsmarked
i EF- og EØS-området kan legge et press på landene også i retning av å
harmonisere direkte beskatning og deler av de sosiale utgiftene. La oss se på
virkningen på migrasjon som skyldes forskjeller i sosiale støtteordninger først.
En mulighet er å ta utgangspunkt i hvordan migrasjonen er mellom stater i
USA på grunn av forskjeller i sosiale stønader. Et slikt utgangspunkt kan
kanskje gi oss informasjon om en øvre grense for migrasjon ettersom det er
grunn til å anta at USA, ihvertfall i lang tid ennå, er langt mer homogent enn
EF. I USA er det faktisk stor forskjell i sosialstønad (eksempelvis en-foreldrehushold med små barn) mellom nabostater. Dette er i seg selv en indikasjon
på at et felles arbeidsmarked mellom statene langt fra fører til noen
harmonisering av sosialpolitikken.
Økonometriske undersøkelser tyder da også på at mobilitet som følge av
slike forskjeller er meget beskjeden og i tillegg svært treg. Mot slike resultater
kan en kanskje innvende at de gruppene vi ser på, er de som er minst mobile.
På den annen side er det grunn til å regne med at sosialstønader og tiltak rettet
inn mot fattige generelt, nettopp er tiltenkt personer og familier som er lite
mobile på grunn av sin «ressurssvakhet». Dersom sosialpolitikken også skulle
omfatte unge enslige som i utgangspunktet er en meget mobil gruppe, er det
vel så store generelle problemer i vedkommende land at det er liten grunn til
å tro at sosialstønadene alene skulle føre til sterk innstrømming av unge enslige
som ville sprenge sosialbudsjettet.
Det er imidlertid ikke disse forholdene som er bakgrunnen for at EFkommisjonen har vært opptatt av det som har blitt kalt «sosial dumping» og
som er grunnen til at den har foreslått et «sosialt charter». Dette skal øke den
sosiale beskyttelse (inkl. finansiering av pensjoner) i land med lave ytelser,
slik at næringsvirksomhet ikke flytter fra de nordre og sentrale deler av EF
til sør. Som kjent har det konservative partiet i Storbritannia gått sterkt imot
et «sosialt charter», og det er trolig en av grunnene til at det britiske
arbeiderpartiet etterhvert er blitt EF-tilhenger. Det de ikke har klart å kjempe
igjennom på nasjonalt plan, ønskes innført ved EF-direktiver. Hva er
resonnementet bak et «sosialt charter»? Anta at kapitalen flyter fritt mellom
landegrensene og «slår seg ned» der forventet lønnsomhet er størst. En høy
skatt på arbeidskraft (enten ved vanlige direkte skatter eller en arbeidsgiverav
gift på lønn) vil ha to virkninger. For det første kan det øke produksjonskost
nadene i landet, noe som isolert trekker i retning av lavere investeringer,
produksjon og sysselsetting. For det andre vil bedriftene velge mer kapitalin-
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tensive produksjonsmetoder eller et produktspekter som «tåler» høye
arbeidskraftskostnader, noe som trekker i retning av økte investeringer. Det
er grunn til å regne med at den første virkningen er størst, slik at land som
har høye skatter for å finansiere sitt sosiale sikkerhetssystem, får en
kapitalflukt ut av landet i forhold til land med lave skatter.
Disse resonnementene er imidlertid avhengige av hvor mobil arbeidskraften
er mellom landene. Dersom det overhodet ikke er noen mobilitet, vil
arbeiderne måtte bære byrdene ved skattene uansett og forholdene ovenfor
spiller ingen rolle. Hvis det derimot er en viss mobilitet, vil mekanismene over
gjelde ved at folk flytter fra det landet hvor skattene øker fordi den disponible
inntekten ble redusert. Dette gjør at lønn før skatt ikke reduseres så mye og
resultatet er lavere sysselsetting i tråd med at folk har forlatt landet. Hvis folk
ikke flytter og lønn før skatt ikke reduseres tilstrekkelig - alt annet likt - vil
det bli arbeidsløshet. Så kan en diskutere hvordan folks mobilitet er knyttet
til jobbmuligheter, og hvis relativ t høy ledighet fører til mobilitet får vi flytting
inntil den for høye lønnen er «passe» til å sysselsette de som ikke har flyttet.
I en viss forstand kan en derfor si at jo lavere mobilitet mellom land jo mindre
er behovet for et «sosialt charter».
Empiriske studier antyder at arbeidskraftmobiliteten ikke har vært stor
mellom EF-land. En grunn til dette kan være at en friere handel har erstattet
«behovet» for arbeidskraftmobilitet mellom land som har relativt lik produk
sjonsstruktur. Siden dette siste neppe gjelder de sørlige EF-land har det da også
vært restriksjoner på mobiliteten fra for eksempel Hellas og Portugal til EF.
Igjen er det slik at den fortsatte eksistens av betydelige forskjeller i reallønn
og kjøpekraft mellom EF-land som ligger «nær» hverandre på grunn av
kulturelle og andre forskjeller mellom landene, tyder på lav arbeidskraft
mobilitet. Et «sosialt charter» er opptatt av å sikre mobile arbeidstakere like
rettigheter som de «innfødte», og dette kan tenkes å øke mobiliteten over tid
og dermed behovet for charteret.

Finanspolitikken og kravet til statens bruttogjeldsandel
Jeg nevnte innledningsvis at ett av kravene som stilles til land som skal bli
medlem av EMU er at den offentlige bruttogjeld som andel av BNP ikke skal
overstige 60 %. I dag er det ikke mange små EF-land som tilfredsstiller dette
kravet, men Danmark klarer seg med et nødrop. EFTA-landene Finland, Norge,
Sverige og Østerrike oppfyller kravet meget klart. Hvorfor stilles det krav til
offentlig bruttogjeld og ikke til nettogjelden? Grunnen er antakelig at det
offentlige ofte har en god del «tvilsomme» fordringer knyttet til lån til u-land,
kreditter knyttet til innfrielse av garantier, aksjeposter av tvilsom verdi osv.
I Norge har det offentlige også betydelige bruttokrav på statsbankene ettersom
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disse dels er finansiert ved statsobligasjoner o.l. Det offentliges nettofordringer
vil derfor ofte være overvurdert. Jeg tror at det må være en viktig grunn til
at kravet er tatt med.
For Norges vedkommende vil kanskje ikke dette kravet spille noen
vesentlig rolle, men en kan ikke utelukke det. La oss for eksempel tenke oss
at statsbankenes rolle skulle bli vesentlig utvidet (og da ikke ved at tidligere
private banker faller som råtne frukter i hendene på finansministeren), og at
finansieringen av de økte utlånene skulle skje ved innlån over statsbudsjettet
slik praksis ofte har vært i Norge tidligere. Selv om utlånene fra statsbankene
da ikke var særlig risikobetonte, men f.eks. var knyttet til et ønske om å gi
rentesubsidier i stort omfang til bestemte formål, vil regelen om grenser for
offentlig bruttogjeld kunne få anvendelse. Det ville begrense den finanspolitis
ke handlefriheten idet mulighetene for å gi rentesubsidier ville bli begrenset.
Nå kan en spørre om hvorfor i all verden det er så galt å begrense friheten til
å gi subsidier. Et rimelig svar synes jeg da ville være å si at når realrenten er
nærmere 10 % og 7 % etter skatt, er situasjonen på finansmarkedene så langt
fra en rimelig realøkonomisk utvikling at subsidiering ikke nødvendigvis er
så galt. Noe helt annet er det å foreslå rentesubsidiering av den typen vi har
hatt i Norge tidligere, dengang realrenten etter skatt var klart negativ.

Finanspolitikken og kravet til statens budsjettbalanse
Sannsynligvis vil ikke Norge få for store problemer med å tilfredsstille
Maastricht-avtalens budsjettbalansekrav, og sett i forhold til den historiske
utvikling av budsjettbalansen, hvor vi i Norge stort sett har hatt overskudd på
statsbudsjettet, er det neppe grunn til for stor bekymring. Imidlertid er dette
langt fra sikkert. De siste års katastrofale bankkrise viser hvor usikker verden
er og hvilke følger dette kan få for den statlige budsjettbalanse når staten må
drive redningsaksjoner. Opprettelsen av banksikringsfondet viser også
problemet i forhold til bruttogjeldskravet som ble tatt opp i forrige avsnitt.
Hvis den norske staten før bankkrisen hadde ligget på grensen til en
bruttogjeldsandel på 60 %, ville den redningsaksjon vi har gående ha måttet
være langt mindre omfattende fordi staten ikke kunne låne nok inn for å
overføre til banksikringsfondet. I visse situasjoner som langt fra er særnorske,
kan bruttogjeldskravet virke finansielt destabiliserende og derfor stikk i strid
med hva som antakelig er intensjonen hos EMU-makeme.
Selv om budsjettbalansekravet ikke behøver å bli et stort problem for norsk
økonomi isolert sett, kan det imidlertid bli det indirekte. Blant dagens EFmedlemmer og ikke minst hos et for Norge viktig framtidig medlem - Sverige
- er det få som oppfyller budsjettbalansekravet. Som jeg har vært inne på i
drøftingen av stabiliseringspolitikk og finanspolitikk, vil dette kravet føre til
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ytterligere finanspolitiske innstramminger i svært mange EF-land utover de
som allerede er gjennomført på 1980-tallet. Dette tror jeg kommer til å skape
stagnasjon i Europa gjennom store deler av 1990-tallet dersom kravene i EMU
virkelig skal gjennomføres. Riktignok er ikke budsjettbalansene hos viktige
norske handelspartnere de verste, men land som Belgia, Nederland og Italia
var langt fra å oppfylle kravene i 1991. Land som Hellas, Spania og Portugal
oppfyller ikke kravene; og selv om de er perifere land for Norge og ikke for
store i EF-sammenheng, vil en restriktiv politikk i disse landene ramme Norge
gjennom disse landenes handelsrelasjoner med land som er viktige for Norge.

Avslutning
Jeg har i denne artikkelen forsøkt å formidle min skepsis til det forslag til en
europeisk økonomisk og monetær union som foreligger. Hovedsynspunktet i
forslaget er at samtidig som noen nasjonale virkemidler forsvinner - de pengeog valutapolitiske - skal den finanspolitiske handlefrihet også begrenses.
Grunnen til at dette siste er med i planen er frykten for at EMU skal føre til
udisiplinert finanspolitikk i enkelte land som så kan regne med redningsaksjo
ner fra EF. Hvorvidt EMU fremmer eller motvirker udisiplinert finanspolitikk
er i seg selv et åpent spørsmål som jeg imidlertid skal la ligge. Mitt
hovedpoeng er at hvis den nasjonale finanspolitiske handlefrihet skal begrenses,
må det bygges opp nye finanspolitiske instrumenter som finansieres på sentralt
EF-hold. Disse kan med fordel administreres nasjonalt. En må gjeme inkludere
slike virkemidler i et «sosialt charter», men jeg tror ikke at det er taktisk klokt
av Norge dersom vi blir medlem av EF, å koble slike finanspolitiske
virkemidler til et «sosialt charter» fordi viktige EF-land er mot et slikt charter.
Det kan kanskje være lettere å få tilslutning til et forslag om noen finanspoli
tiske virkemidler som kan spille en viktig rolle i stabiliseringspolitikken. Det
framgår også av det jeg har sagt at det ligger i kortene at en må utvikle nye
institusjoner i EF på sentralt hold for å kunne drive økonomisk politikk på en
fornuftig måte, gitt at en først innfører EMU i tråd med Maastricht-planen.
(Dette er nærmere behandlet i Olav Fagerlids artikkel i Vardøger 20.)
Egendynamikken i EF vil derfor trolig gå i retning av en føderalstat og ikke
en konføderasjon av stater.
Dersom Norge blir med i EF og EMU gjennomføres i tråd med foreligg
ende planer, vil Norge i framtiden ikke ha muligheter til å føre den type
økonomisk politikk som vi har gjort gjennom store deler av etterkrigstiden.
Særlig de endringer som har vært foretatt i valutapolitikken og finanspolitikken
siden oljeprisfallet vinteren 1985/86 ville ikke kunne ha blitt gjennomført. Nye
begrensinger i den økonomisk-politiske handlefriheten vil ha negative
realøkonomiske og velferdsmessige virkninger som må vurderes opp mot
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eventuelle andre positive virkninger av EF-medlemskap. De økonomiske tap
som følger av manglende handlefrihet i politikken forsterkes av de mulige
straffetiltak EF vil sette iverk overfor land som ikke oppfyller Maastrichtavtalens krav. Disse straffetiltakene kan være at
-

-

-

Den europeiske investeringsbank omgjør sine lån,
Norge må sette penger inn på en ikke-rentebærende konto hos EFkommisjonen,
Norge blir ilagt bøter,
Norge mister stemmeretten i Ministerrådet i spørsmål som knytter seg til
EMU,
Norge får ikke oppnevne representanter til direksjonen i den nye
sentralbanken.

Disse tiltakene har dels en ren kostnadsside ved at landets disponible inntekt
blir redusert og dels innebærer de tap av innflytelse ikke bare på den generelle
politikken i EF, men også over forhold som vi idag har en viss nasjonal
kontroll med. De som mener at økt innflytelse over politikken i EF er et
argument for norsk medlemskap, må derfor huske på at denne medaljen også
har en bakside som ikke bare består i at vi må oppgi noe for å oppnå noe, men
at mulighetene for å oppnå dette «noe» også kan forsvinne. Det er også rimelig
å regne med at dersom mange av de store landene ikke skulle oppfylle
Maastricht-avtalens krav, vil straffereaksjoner av den typen som er nevnt over,
bli av en noe annen karakter enn om det er små land som bryter reglene. Slik
situasjonen er i europeisk økonomi for tiden, kan det meget vel tenkes at i et
utvidet EF blir det bare land som Norge, Luxembourg og Østerrike som
oppfyller Maastricht-kravene. Ingen innbiller seg vel at det da vil bli disse tre
landene som skal styre den økonomiske politikken i EF, mens det motsatte
meget vel kan tenkes.
(Juli 1992)
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