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Sammanfattning 
Abstract 
After Sweden became a member of the European Union, EU, the debate regarding the Swedish 
participation in the EU’s currency co-operation, the European Monetary Union, EMU, has been 
intense. One of the biggest issues has been how our national economic politics will work within 
such a monetary union. What instrument will remain for the national economic politics within the 
EMU are highly uncertain. The question whether we will be able to affect our own economy or not 
has long been the essence in the Swedish debate. 
 
At the same time that Sweden got membership in the EU, Austria became a member as well. 
Austria is just like Sweden a small open economy with many similarities to Sweden with regard to 
politics and economics. One big difference between the countries though, is that Austria at once 
became a member of the currency co-operation and joined the EMU from the start of it. 
 
The debates regarding the EMU has been very much alike in the two countries, though it differs in 
one important question. One big question that has been raised in Austria is the potential of a wider 
co-operation within the EMU than at present. This discussion has led to suggestions of a wider co-
operation through discussions between the EMU-countries, larger possibilities for sanctions 



 

 

 

 

against countries which are not following the common economic plan or even suggestions about a 
politic union. There is very much a discussion in the spirit of collectivism. 
 
In Sweden non of this is even an issue. Here the whole debate is focused on the national 
possibilities and losses in a monetary union. How the country will be able to optimise its own good 
within the EMU is the only thing of interest in the Swedish debate. The point of view is always the 
national good and has never the collectivism in mind.  
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Sammanfattning 
Abstract 
Efter Sveriges medlemskap i den Europeiska Unionen, EU, har debatten kring ett deltagande i 
EU:s valutasamarbete Europeiska Monetära Unionen, EMU, varit intensiv. En stor fråga som varit 
mer omdiskuterad än andra i detta sammanhang är hur vår nationella ekonomiska politik kommer 
att fungera inom ett dylikt samarbete. Vilka styrmedel som den nationella ekonomiska politiken 
kommer att ha kvar inom EMU är högst osäkert. Frågan om vi överhuvudtaget kommer att kunna 
påverka vår ekonomiska politik eller om vi i och med ett medlemskap i EMU säger upp denna 
möjlighet har länge varit själva kärnan i den svenska debatten. 
 
Samtidigt som Sverige anslöt sig till EU fick även fler länder medlemskap i unionen. Ett av dessa 
länder var Österrike. Österrike och Sverige är båda små öppna ekonomier med flera 
samhällsekonomiska likheter. En stor skillnad är dock att Österrike, till skillnad från Sverige, vid 
EU-inträdet tog steget att direkt ansluta sig till ERM och var med redan från starten av 
valutasamarbetet EMU. 



 

 

 

 

 
Diskussionerna vilka förts i de båda länderna kring ett EMU-medlemskap har varit väldigt lika, 
men skiljer sig på en viktig punkt. En stor fråga som diskuterats i Österrike har varit frågan om ett 
vidare samarbete inom ramen för EMU. Dessa diskussioner har lett till förespråkande för 
ytterligare samarbete genom diskussioner, ytterligare sanktionsmöjligheter mot länder som inte 
följer den gemensamma strategin eller en finanspolitisk integration där en politisk union är det 
mest extrema förslaget. 
 
I Sverige finns inte detta förespråkande med i diskussionen om EMU. Här fokuseras istället 
debatten kring det nationellas möjligheter till egen ekonomisk politik. Vilka medel som kommer 
att kvarstå efter ett EMU-medlemskap och hur användandet av dessa ska kunna optimeras. 
Utgångspunkten är hela tiden det nationella och det nationella bästa.  
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SAMMANFATTNING 
Syftet med uppsatsen är att belysa skillnader i Österrikes och Sveriges diskussioner kring den 

nationella ekonomiska politiken vid ett EMU-medlemskap. Genom att sedan utvärdera 

argumentationernas ekonomisk teoretiska giltighet, kunna ge förslag för den fortsatta svenska 

debatten med lärdomar ur det österrikiska exemplet.  

 

Efter Sveriges medlemskap i den Europeiska Unionen, EU, har debatten kring ett deltagande i 

EU:s valutasamarbete Europeiska Monetära Unionen, EMU, varit intensiv. En stor fråga som 

varit mer omdiskuterad än andra i detta sammanhang är hur vår nationella ekonomiska politik 

kommer att fungera inom ett dylikt samarbete. Vilka styrmedel som den nationella 

ekonomiska politiken kommer att ha kvar inom EMU är högst osäkert. Frågan om vi 

överhuvudtaget kommer att kunna påverka vår ekonomiska politik eller om vi i och med ett 

medlemskap i EMU säger upp denna möjlighet har länge varit själva kärnan i den svenska 

debatten. 

 

Samtidigt som Sverige anslöt sig till EU fick även fler länder medlemskap i unionen. Ett av 

dessa länder var Österrike. Österrike och Sverige är båda små öppna ekonomier med flera 

samhällsekonomiska likheter. En stor skillnad är dock att Österrike, till skillnad från Sverige, 

vid EU-inträdet tog steget att direkt ansluta sig till ERM och var med redan från starten av 

valutasamarbetet EMU. 

 

Diskussionerna vilka förts i de båda länderna kring ett EMU-medlemskap har varit väldigt 

lika, men skiljer sig på en viktig punkt. En stor fråga som diskuterats i Österrike har varit 

frågan om ett vidare samarbete inom ramen för EMU. Dessa diskussioner har lett till 

förespråkande för ytterligare samarbete genom diskussioner, ytterligare sanktionsmöjligheter 

mot länder som inte följer den gemensamma strategin eller en finanspolitisk integration där en 

politisk union är det mest extrema förslaget.  

 

I Sverige finns inte detta förespråkande med i diskussionen om EMU. Här fokuseras istället 

debatten kring det nationellas möjligheter till egen ekonomisk politik. Vilka medel som 



 

 

 

 

kommer att kvarstå efter ett EMU-medlemskap och hur användandet av dessa ska kunna 

optimeras. Utgångspunkten är hela tiden det nationella och det nationella bästa. 

 

Då ekonomisk asymmetri i EMU-området kommer att uppstå och medlemsländerna får 

incitament att hoppa av den gemensamma strategin och istället använda sin finanspolitik för 

att kortsiktigt maximera den egna nyttan riskerar de övriga EMU-länderna att drabbas av 

spill-over effekter uppkomna ur detta agerande. Den monetära unionen får genom existensen 

av dessa möjligheter också minskat förtroende i omvärlden vilket kan påverka räntor och 

inflation negativt för hela unionen. 

 

Som små ekonomier i den europeiska helheten är det framförallt länder som Österrike och 

Sverige som kommer att vara de drabbade länderna i detta avseende. Att binda de egna 

händerna och på så vis garantera sig mot att andra EMU-länder inte kan agera på ett 

ofördelaktigt sätt är således en stor fråga i Österrike, medan det i Sverige snarare är tabu att 

framlägga dylika förslag. 

 

Den svenska hållningen kan härledas ur det nationalistiska perspektiv som präglar hela den 

svenska EMU-diskussionen. Vad den österrikiska EMU-diskussionen framförallt kan bidra 

med till den svenska är att inrikta diskussionen till att få ett större europeiskt perspektiv, där 

fokus riktas mot den lilla påverkbara ekonomin i den europeiska helheten.  
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1 INLEDNING 

Efter Sveriges medlemskap i den Europeiska Unionen, EU, har debatten kring ett deltagande i 

EU:s valutasamarbete Europeiska Monetära Unionen, EMU, varit intensiv. En stor fråga som 

varit mer omdiskuterad än andra i detta sammanhang är hur vår nationella ekonomiska politik 

kommer att fungera inom ett dylikt samarbete. Vilka styrmedel som den nationella 

ekonomiska politiken kommer att ha kvar inom EMU är högst osäkert. Frågan om vi 

överhuvudtaget kommer att kunna påverka vår ekonomiska politik eller om vi i och med ett 

medlemskap i EMU säger upp denna möjlighet har länge varit själva kärnan i den svenska 

debatten. 

 

Samtidigt som Sverige anslöt sig till EU fick även fler länder medlemskap i unionen. Ett av 

dessa länder var Österrike. Österrike och Sverige är båda små öppna ekonomier med flera 

samhällsekonomiska likheter. En stor skillnad är dock att Österrike, till skillnad från Sverige, 

vid EU-inträdet tog steget att direkt ansluta sig till Europeiska Gemenskapens dåvarande 

valutasamarbete ERM och var med redan från starten av EMU. 

 

Diskussionerna vilka förts i de båda länderna kring ett EMU-medlemskap har varit väldigt 

lika, men skiljer sig på en viktig punkt. En stor fråga som diskuterats i Österrike har varit 

frågan om ett vidare samarbete inom ramen för EMU. Dessa diskussioner har lett till 

förespråkande för ytterligare samarbete genom diskussioner, ytterligare sanktionsmöjligheter 

mot länder som inte följer den gemensamma strategin eller en finanspolitisk integration där en 

politisk union är det mest extrema förslaget.  

 

I Sverige finns inte detta förespråkande med i diskussionen om EMU. Här fokuseras istället 

debatten kring det nationellas möjligheter till egen ekonomisk politik. Vilka medel som 

kommer att kvarstå efter ett EMU-medlemskap och hur användandet av dessa ska kunna 

optimeras. Utgångspunkten i diskussionen är hela tiden det nationella perspektivet. 
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1.1 PROBLEMFORMULERING 

Redan tidigt tog Sverige beslutet om att avvakta med ett inträde i den Europeiska Monetära 

Unionen, EMU. Österrike, en ekonomi som i mångt och mycket liknar den svenska, tog å 

andra sidan beslutet att direkt ansluta sig till EMU. Då skillnaderna i ekonomierna inte tycks 

vara så stora som skillnaderna i själva diskussionerna kring ett EMU- medlemskap, riskerar 

det svenska beslutet att avvakta med ett EMU-medlemskap att delvis ligga i själva 

diskussionen och inte enbart i reella faktorer. 

 

Då den svenska diskussionen kring EMU idag är väldigt nationalistiskt inriktad riskerar vissa 

möjliga aspekter och vinklar av diskussionen falla bort. Då avsaknaden av det mer 

internationella perspektivet är påtaglig riskerar Sverige att avstå från ett EMU-medlemskap på 

grund av detta.  

 

Kärnan i problemet är den klassiska frågan huruvida vi ska underkasta oss kollektivet eller 

vidmakthålla rätten till obunden ekonomisk politik. 

 

Jag avser därför jämföra den svenska diskussionen med den österrikiska EMU-diskussionen 

där det internationella, kollektivistiska perspektivet mer stått i fokus. Genom att utvärdera 

diskussionerna eftersträvar jag att kunna ge förslag för den fortsatta svenska diskussionen 

med lärdomar ur det österrikiska exemplet. 

 

Genom att använda spelteori och problemet fångarnas dilemma kan dilemmat med 

underkastelsen av kollektivet kontra det individualistiska perspektivet analyseras och 

diskuteras.  
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2 TEORETISK MODELL 

Spelteorin och problemet med fångarnas dilemma kan användas som utgångspunkt för att 

diskutera det svenska problemet. Detta genom förklaring och analys av den diskussion om 

samarbetet inom EMU som förts i Österrike men som till stor del saknats i Sverige.  

 

Teorin illustrerar medlemsländernas beslutsgrund med avseende på användandet av nationell 

finanspolitik kontra det kollektiva målet för EMU. Teorin illustrerar också medlemsländernas 

nyttor och därmed också drivkrafter bakom nationella finanspolitiska handlingar.  

 

Då teorin inbegriper medlemsländernas olika förväntade nyttor vid olika ageranden kommer 

teoritillämpningen att vara högst exemplifierad och gör inga anspråk på att ange exakta reella 

nyttovärden.  

 

2.1 FÅNGARNAS DILEMMA 

2.1.1 PRESENTATION AV SPELSITUATION 

I denna spelteoretiska modell visas fångarnas dilemma med två deltagare i den Europeiska 

Monetära Unionen, Land A och Land B. 

 

Länderna har ingått avtalet om unionen och de regler vilka ska följas av båda länderna inom 

ramen för EMU. Här ingår också avtalet SPG, Stability and Growth Pact, om finanspolitiska 

restriktioner för EMU-länderna. 
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Figur 1: 
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I övre vänstra rutan (5,5) är nyttan för respektive land angivet om båda handlar för unionens 

bästa. Det vill säga inget av länderna använder sig av en finanspolitik som kan ge upphov till 

negativa effekter på övriga EMU-länder. Detta är för båda det absolut bästa långsiktiga 

jämviktsläget och kan ses som själva måle t för EMU. 

 

Om det dock uppstår ett läge där ena landet får incitament att hoppa av delar av samarbetet 

genom att använda sig av en finanspolitik som verkar destruktivt på övriga EMU-länder för 

att rädda den egna ekonomin, kommer vi att hamna i ruta (1,7) eller (7,1). Denna situation kan 

uppkomma genom att ett enskilt land drabbas av en landsspecifik störning som till exempel en 

utbuds- eller efterfrågechock. Att i denna situation välja att använda sig av nationell 

finanspolitik inte bara sänker det andra landets nytta, utan ger också incitament för det andra 

landet att också avvika från den gemensamma strategin och använda sig av, för unionen, icke 

önskvärd finanspolitik. Vi kommer då få en situation (3,3) där båda  länderna får lägre nytta 

än i situationen där den gemensamma strategin följs av båda länderna. 

 

I detta spel är Nash-jämvikten (3,3) då detta är det enda ställe i spelet där inget av länderna 

har incitament till att avvika och flytta sig till en annan ruta. Det är således där den långsiktiga 

jämvikten tenderar att hamna. 
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2.1.2 LÖSNINGAR PÅ SPELSITUATIONEN 

För att lösa detta problem och flytta Nash-jämvikten till ruta (5,5) där länderna samarbetar 

inom EMU och tillsammans når det gemensamma bästa utfallet på lång sikt måste 

spelsituationen förändras. Detta innebär att det inte får uppkomma en situation där länderna 

har incitament att avvika från den gemensamma strategin som i ovanstående fall. 

 

Spelet kommer således behöva se ut på följande vis: 

 
 
Figur 2: 
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Här har länderna inget incitament från att avvika från ruta (5,5) där båda länderna avhåller sig 

från finanspolitik med negativa effekter på övriga EMU-länder. Den naturliga jämvikten, 

Nash-jämvikten, hamnar då således också i denna ruta vilket torde vara önskvärt för att kunna 

upprätthålla ett fungerande EMU. 

 

Denna situation kan uppnås genom att EMU är ett optimalt valutaområde. Detta innebär att de 

enskilda länderna inom unionen inte drabbas av landsspecifika störningar och därmed inte 

heller får incitament att föra en finanspolitik vilken avviker från det gemensamma målet. Ju 
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närmre ett optimalt valutaområde EMU är, desto mindre blir risken för avvikelser mellan 

ländernas ekonomiska utveckling och därmed minimeras också incitamenten för de enskilda 

länderna att använda sig av finanspolitik som kan verka negativt på övriga EMU. 

 

Det optimala valutaområdet ger följaktligen naturligt den situation illustrerad i figur 2, där 

inga incitament för avhopp från det gemensamma bästa ges de enskilda länderna. Genom 

detta kan den Europeiska monetära unionen relativt enkelt upprätthållas och fungera på 

tillfredställande sätt, genom att den naturliga jämvikten, Nash-jämvikten, sammanfaller med 

målet för EMU. 

 

Om avvikelser och olikheter i den ekonomiska utvecklingen mellan medlemsländerna i EMU 

ändå förekommer kommer andra åtgärder behöva vidtas för att reducera incitamenten till 

användandet av negativ nationell finanspolitik och återinföra Nash-jämvikten på önskad plats 

i spelet (5,5). Vi får då en situation där vi måste skapa spelsituationen beskriven i figur 2 ur 

spelsituationen i figur 1. 

 

Ett sätt att göra detta på är genom sanktioner/böter mot de länder vilka väljer att avvika från 

det gemensamma bästa i sin strategi. Kostnaden för avvikelsen skulle på detta sätt, förutsatt 

tillräckligt höga avgifter, kunna bli så hög att nyttan för avvikelsen sjunker och vi flyttar oss 

från figur 1 till figur 2. Genom de förändrade nyttorna har också incitamenten till avhopp från 

den gemensamma strategin eliminerats. 

 

Ett annat sätt att lösa problemet i figur 1 är genom ytterligare samarbete i diskussionsform 

mellan EMU-länderna där informationen mellan länderna ökar och därmed kan leda till ett 

spel där parterna har perfekt information om varandras ekonomiska förhållanden och 

agerande. De angivna nyttorna i spelet (se figur 1) kommer i detta fall inte att förändras, men 

då parterna har bättre information om hur spelet kommer att fortsätta efter ett eventuellt 

avhopp, kan incitamenten till ett dylikt möjligen ändå reduceras. 

 

Hur detta får effekt beror av ländernas nyttor i de olika lägena av spelet. I ovan angivet 

exempel (figur 1) kommer den dominanta strategin ändå att vara att välja den egna 



7 

 

 

 

finanspolitiken då denna strategi i båda utfallen har högre nytta för det enskilda landet än 

nyttorna vilka fås vid den gemensamma samarbetsstrategin. Land A har således ingen 

anledning att tro att Land B kommer att följa den gemensamma strategin och kommer att rätta 

sin strategi utefter detta. Trots ökad information i spelet kommer vi således ändå att hamna i 

ruta (3,3) om inte de båda länderna litar på varandra till hundra procent. Denna tillit är svår att 

uppnå utan förbindelser av starkare karaktär än endast diskussioner.  

 

Om spelet däremot är oändligt och upprepats med framgång, det vill säga båda länderna 

tidigare har hållit sig till den gemensamma strategin även vid avvikelser i ekonomin, 

tillräckligt många gånger kan denna form av information i spelet leda till att samarbetet 

upprätthålls. Den stora svagheten är dock att alla situationer som uppstår i avvikelser mellan 

ekonomierna, landsspecifika chocker, sektoriella chocker etcetera, är olika. Därmed förändras 

också förutsättningarna för spelet lite för varje gång det spelas. Det upprepade spelet blir 

därmed inte lika tillförlitligt då det inte är exakt samma spel som upprepas. Diskussioner som 

stärker förtroendet för stabiliteten i det andra landets strategi att samarbeta kan möjligen göra 

att spelet upprätthålls på den önskade nivån (5,5). 

 

Att lösa problemet med eventuella avhopp från den gemensamma strategin med diskussioner 

mellan länderna torde vara det svagaste formen av lösning. Lösningen har dock den fördelen 

att den inte bryter mot EU:s och EMU:s tanke om en union bestående av suveräna stater. 

 

Att föra samarbetet ytterligare ett steg och inom EMU även ha en finanspolitisk integration 

eller till och med en politisk union är ytterligare ett sätt att gardera sig mot avhopp från den 

gemensamma strategin.  

 

Det som då händer i ovan beskrivna spel är att det helt och hållet upplöses. Då alternativet att 

föra en nationell finanspolitik helt och hållet elimineras finns heller inget spel att spela. EMU 

kommer då att fungera som en ekonomisk enhet med samordnad finans- och penningpolitik. 

Spill-over-, överförings-, effekterna mellan länderna blir i detta avseende av samma karaktär 

som de inom ett enskilt land. 
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3 ANALYS 

Inom EMU skulle Sverige utgöra en av de mindre ekonomierna i samarbetet. Inom 

ovanstående modell bör sannolikt därmed Sverige motsvaras av det land vilket drabbas 

hårdast av övriga länders avhopp från den gemensamma strategin, genom tillexempel 

inflation eller höjda räntor. Att söka motverka detta genom att lösa problemet med fångarnas 

dilemma torde därmed vara av svenskt intresse. 

 

Behovet av att bevara möjligheterna till fri nationell finanspolitik är det som står emot viljan 

att lösa ovanstående problem. Detta behov är större ju större risken att drabbas av en 

landsspecifik ekonomisk störning är. För Sveriges del skulle en dylik exempelvis kunna 

uppkomma vid en nedgång i den amerikanska efterfrågan. Då mycket av svensk export 

(11,8%) går till Nordamerika skulle en minskad efterfrågan där kunna drabba den svenska 

ekonomin hårdare än övriga EMU-länder. 

 

3.1 EMU ETT OPTIMALT VALUTAOMRÅDE? 

Om Sverige utgjorde ett optimalt valutaområde tillsammans med EMU skulle behovet att 

bevara möjligheterna till nationell finanspolitik vara noll då inga olikheter i den ekonomiska 

utvecklingen mellan länderna skulle uppstå som kräver nationella ekonomiska justeringar. Å 

andra sidan blir det i detta sammanhang inte heller aktuellt att avstå denna möjlighet då vi 

redan naturligt skulle befinna oss i spelsituationen beskriven i figur 2 ovan, där inte heller 

något annat EMU-land har incitament att föra en nationell finanspolitik med negativa effekter 

för Sverige. Ur denna stabiliseringspolitiska aspekt fås att ju större skillnaderna är mellan 

EMU-ländernas ekonomiska förhållanden, desto större blir behovet av en oberoende, nationell 

ekonomisk politik. 

 

I diskussion kring det optimala valutaområdet och landsspecifika, asymmetriska, chocker 

skiljer sig inte Sverige direkt från Österrike. I båda länderna har diskussioner kring huruvida 

man som enskilt land kan komma att påverkas av landsspecifika chocker inom EMU förts. I 

båda diskussionerna konstateras att ju mer landet avviker från övriga EMU, desto större blir 

kostnaderna för uppgivandet av en autonom penning- och finanspolitik. 
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I de båda ländernas diskussioner är man likafullt överens om att asymmetriska, till exempel 

landsspecifika eller sektoriella, störningar är befintliga inom EMU och att EMU-området 

därmed inte heller är ett optimalt valutaområde. Spelsituationen beskriven i figur 1 är således 

i båda diskussionerna konstaterat ett reellt problem för EMU. 

 

Att länderna inom EMU även kommer att agera som i ovan beskrivna spelsituation (figur 1) 

kan enligt den österrikiske ekonomen Reidlinger (1992) visas av historien. Historien har 

enligt honom visat att länder tenderar att prioritera natione lla intressen framför att respektera 

det gemensammas bästa. Detta innebär att om den nationella finanspolitiken kvarstår kommer 

varje enskilt land att om möjligt utnyttja denna för att främja sina egna intressen, utan att ta 

hänsyn till unionens bästa eller potentiella spridningseffekter till andra länder som kan 

uppkomma ur förd ekonomisk politik.1 Detta kan bevisas genom att titta på till exempel den 

svenska diskussionen som nästan uteslutande utgår från det nationella perspektivet där 

kortsiktiga natione lla intressen överordnas det gemensamma bästa och därmed också det på 

lång sikt nationella bästa. 

 

Att länder tenderar att avvika från det gemensamma bästa och prioritera nationella intressen i 

enskilda situationer drabbar inte enbart länder genom riskerade spridningseffekter genererade 

av den nationella finanspolitiken. Det drabbar också hela EMU-området genom bristande 

trovärdighet och kan därmed också generera inflation och högre räntor genom ökade 

riskpremier. Problemet i fångarnas dilemma ligger alltså inte enbart i om länderna faktiskt 

använder sig av sin möjlighet att avvika från EMU:s strategi, utan även i själva existensen av 

denna möjlighet. 

 

Den svenska diskussionen är till största delen fokuserad kring hur den nationella 

finanspolitiken ska optimeras för att främja de nationella intressena då penningpolitiken inte 

längre är ett möjligt stabiliseringspolitiskt instrument. I den svenska EMU-diskussionen 

diskuteras med utgångspunkt från hur landet bör tackla en redan uppstådd asymmetrisk 

störning och vilka nationella styrmedel som här står tillbuds. Detta resonemang utgår således 
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från spelsituationen i figur 1 och strävar efter att enbart förbättra det nationella bästa inom 

ramen för denna spelsituation. 

 

I den österrikiska diskussionen är utgångspunkten en annan. Här diskuteras istället kring hur 

landet kan agera för att kväva den asymmetriska störningen i sin linda och framförallt hur 

landet kan agera för att förhindra att asymmetriska störningar, främst de uppkomna ur länders 

ekonomiska politik, överhuvudtaget uppkommer. Liksom i den svenska diskussionen är 

utgångsläget för diskussionen spelsituationen i figur 1. Den stora skillnaden är dock att den 

österrikiska diskussionen söker lösa problemsituationen i figur 1 genom att skapa 

spelsituationen i figur 2, vilket skulle vara bäst för det gemensamma bästa, och därmed också 

det nationella bästa, på lång sikt. Många ekonomer i den österrikiska diskussionen 

argumenterar här för att det är värt att offra den nationella kortsiktiga 

stabiliseringsmöjligheten vid en asymmetrisk störning för att förmå alla EMU-länder att hålla 

sig till det gemensamma bästa och på så vis uppnå spelsituation 2. 

 

Det kan tyckas som om de små ekonomierna inom EMU-samarbetet skulle tjäna på att bevara 

sina finanspolitiska instrument  obundna för att på så vis kunna dra nytta av ekonomiska 

situationer utan att påverka räntor och inflation. Det skulle således vara möjligt att i en liten 

ekonomi upprätthålla hög sysselsättning och tillväxt kombinerat med en låg inflation då de 

större ekonomierna får bära låginflationspolitiken. I den österrikiska diskussionen ses dock 

även stora risker med ett sådant beteende, då de små ekonomiernas agerande kan utlösa en 

motsvarande reaktion från de större ekonomierna. Detta innebär att man i spelet fångarnas 

dilemma måste betrakta aktörerna som likvärdiga i betydelse och ansvar för att upprätthålla 

spelet på önskad plats. Således ligger det, enligt många österrikiska ekonomer, i allas intresse 

att binda sina finanspolitiska instrument för att upprätthålla spelet på önskad nivå. 

 

I den österrikiska diskussionen har således framlagts många argument för en högre grad av 

integration EMU-länderna emellan där det främsta argumentet är att de finanspolitiska 

                                                                                                                                                        
1 A. Reidlinger, European economic and monetary union, EMU, and its impact on Austria, Wien 1992 s. 25 
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åtgärder vilka varje land kan ta till för att motverka landsspecifika chocker får effekter även 

på övriga EMU-länder.2  

 

Avsaknad av finanspolitiska restriktioner och/eller finanspolitiskt samarbete mellan EMU-

länderna gör att stora nationella budgetunderskott kan uppkomma. Dessa kan genom 

crowding-out effekter även få monetära effekter och överförs via EMU till övriga länder inom 

samarbetet. Effekterna blir att en långsiktig stabil tillväxt med låg inflation omöjliggörs för 

alla EMU-länder.3 Högre räntor och en försvagad euro hävdas också bli effekter av detta 

nationella agerande.4 

 

Vissa av dessa effekter, som till exempel spridningen av inflation, fanns redan innan den 

gemensamma penningpolitiken togs i bruk, men blir genom EMU-samarbetet än mer 

påtagliga för medlemsländerna då effekterna nu sprids snabbare och mer osvikligt över hela 

området.5 

 

Denna diskussion kring överföringseffekter mellan länderna i EU vid nationell finanspolitik 

finns även i den svenska debatten. Det är dock sällan som detta resonemang leder fram till en 

diskussion kring nödvändigheten av ytterligare finanspolitiskt samarbete/integration och ännu 

mer sällan leder diskussionen fram till ett förespråkande för detsamma.6 

 

3.2 SANKTIONSSYSTEM INOM EMU 

Bland annat Breuss (1998) menar att medlemsländernas avhopp från den gemensamma 

strategin kan vara möjligt att undvika med nuvarande samarbete inom avtalet SPG, Stability 

and Growth Pact, som genom sanktionssystem reglerar att medlemsländernas budget hålls i 

balans. Genom detta har då sanktionssystemet förändrat nyttorna i figur 1 till att anta värdena 

angivna i figur 2.   

                                                 
2 Bayer, K., Katterl, A., Wieser, T., 1998, s. 5 f  
3 Breuss, F., 1998, s. 5 
4 A. Reidlinger, European economic and monetary union, EMU, and its impact on Austria, Wien 1992, s. 44 
5 Groeneveld, H., 1999 
6 Se t ex Andersen, T. M., 2002  
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Frågan blir dock huruvida dessa böter är tillräckligt höga för att motverka incitamenten till 

avhopp vid en djupare ekonomisk störning. Det har hittills inte uppstått någon situation inom 

EMU-samarbetet där detta sanktionssystem har använts och vilka effekter det har är därmed 

inte känt. Om SPG inte förmår förändra nyttorna så mycket att relationen mellan nyttorna i de 

olika spellägena förändras kommer sanktionssystemet att vara verkningslöst i avseende att 

förflytta spelet från figur 1 till figur 2. 

 

Det finns också andra sätt att använda sin nationella finanspolitik som inte får konsekvensen 

av ett budgetunderskott och som därmed inte är reglerat inom EMU. Stora sektoriella 

förändringar i ett medlemsland med arbetslöshet som följd kan bland annat innebära en 

ökande arbetskraft i ett annat medlemsland. Olika skatter i olika medlemsländer kan få 

effekter på företagsetableringar etcetera. 

 

Mot nationella finanspolitiska åtgärder av ovanstående typ finns idag inget sanktionssystem 

inom EMU. Om en situation där incitament till denna form av nationell finanspolitik uppstår 

befinner vi oss i spelsituationen i figur 1 utan att ha blockerat något incitament att röra oss 

bort från EMU-målet, ruta (5,5). 

 

Om målet med EMU är att till varje pris bevara jämvikten (5,5) så är det möjligt att det krävs 

någon form av ytterligare sanktioner alternativt ytterligare samarbete mellan EMU-länderna 

för att bevara denna jämvikt. 

 

3.3 YTTERLIGARE DISKUSSIONER 

Även detta har argumenterats för i den österrikiska diskussionen. Bland annat Bayer, Katterl, 

Wieser (1998) menar att det krävs ytterligare samarbete för att undvika att medlemsländerna 

avviker från den gemensamma strategin. Därmed förespråkar de inte införandet av en politisk 

union, utan endast utökade diskussioner mellan länder när det gäller struktur- och 

arbetsmarknadspolitik. Denna form av samarbete hävdas vara av positiv karaktär när det 

gäller undvikandet av ovälkomna spridningseffekter.  
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Denna lösning som då bygger på förtroende och tillit mellan medlemsländerna är högst 

osäker. Det upprepade spelet bygger upp detta förtroende men då spelsituationerna aldrig är 

exakt desamma riskerar förtroendet ändå att brista och avvikelser från den gemensamma 

strategin riskerar att genomföras. Om nyttorna ser ut som i figur 1 är förtroendet extra viktigt 

då den dominanta strategin är att avvika från den gemensamma strategin. Dock underlättas 

problemet med denna nyttofördelning av diskussionerna länderna emellan där det andra 

landets strategi inte längre är okänt. Om parterna genom diskussion kan få perfekt information 

om varandras ekonomiska förhållande och agerande kan incitamenten till avhopp reduceras. 

Om länderna även har information om hur spelet kommer att fortsätta vid ett avhopp 

reduceras riskerna för detta ytterligare. 

 

Genom ökat samarbete genom diskussioner har inte möjligheterna till strategiavvikelser 

eliminerats vilket gör att förtroendet för en fungerande union från omvärlden riskerar att 

sjunka. Detta förtroende kan naturligtvis gradvis arbetas upp genom ett lyckat upprepat spel, 

men kommer troligen att ta tid och risken för inledningsvisa problem med höga räntor är 

därmed betydande.  

 

Trots osäkerheten i denna strategis möjlighet att begränsa ovälkomna finanspolitiska agerande 

är det den här typen av samarbete som till största delen förespråkas i den svenska 

diskussionen. Där länderna fortfarande bibehåller rätten till obunden finanspolitik och 

dörrarna fortfarande hålls öppna för alla eventualiteter är så långt som den svenska 

diskussionen sträcker sig i avseende på samarbete inom EMU. Förslag om tillexempel 

ytterligare integration där Sverige skulle låsa sina finanspolitiska instrument av strategiska 

skäl har mer eller mindre varit tabu i den svenska diskussionen. 

 

3.4 YTTERLIGARE FINANSPOLITISK INTEGRATION 

I den österrikiska diskussionen finns dock även argument, inte bara för en uppbindning av 

finanspolitiken, utan för en gemensam finanspolitik. Till och med argument för en politisk 

union har framlagts. Reidlinger (1992) hävdar att det inte går att skapa ett väl fungerande 

EMU med en gemensam penningpolitik, utan att först införa en gemensam finanspolitik. Då 
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finanspolitiska åtgärder i ett enskilt land får effekter på hela unionens monetära utveckling 

borde finanspolitiken inte längre vara att betrakta som en nationell angelägenhet. 

 

Genom att på detta sätt lösa problemet med fångarnas dilemma har hela spelsituationen 

upplösts och EMU-länderna uppgår i en gemensam stat. Detta motsäger dock EU:s och 

EMU:s tanke om suveräna stater i samarbete och är för många länder inte ett tänkbart 

alternativ. En integration av den här typen är i dagsläget inte realistisk med tanke på de 

olikheter mellan länderna som ändå förekommer.  

 

3.5 INTEGRATION MELLAN ECB:S PENNINGPOLITIK OCH EMU-LÄNDERNAS 

FINANSPOLITIK 

Reidlinger (1992) lägger också fram argument för en djupare integration som vilar på att det 

är svårt om inte omöjligt att föra en sund ekonomisk politik om inte penningpolitiken och 

finanspolitiken har större kopplingar och länkar än idag mellan ECB och respektive nationellt 

parlament. Huruvida separata penning- och finanspolitiker ger en optimal policy-mix eller om 

informationsbrister och målkonflikter kan komma att försämra den totala ekonomiska 

politiken är en fråga även i Sverige.7 

 

Många österrikiska ekonomer menar att då det är allmänt känt att penning- och finanspolitik 

påverkar varandra borde det optimala vara att föra dessa simultant, vilket förespråkar ett 

vidare samarbete inom EMU till att även integrera finanspolitiken. Att föra en penning- och 

finanspolitik simultant är omöjligt inom ramen för EMU där alla länder och ECB lägger fram 

sin politik vid olika tidpunkter och inte är samordnade i vad kan anses vara tillräckligt hög 

grad.8 Även informationen om BNP, inflationstakt, arbetslöshet etcetera riskerar att brista då 

penningpolitiken sätts på central nivå och finanspolitiken på nationell nivå. Denna 

information är enligt Bayer, Katterl, Wieser (1998) essentiell för att kunna föra en bra 

ekonomisk politik både finanspolitiskt och penningpolitiskt. En större samordning av 

finanspolitiken skulle delvis kunna avhjälpa detta problem, då en samordnad enhetlig 

                                                 
7 Andersen, T. M., 2002, s. 381 ff 
8 Bayer, K., Katterl, A., Wieser, T., 1998 s. 14 
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finanspolitik gör det lättare att koordinera med av ECB förd penningpolitik än om alla länder 

förde olika finanspolitik. 

 

Breuss och Weber (1999) har i en undersökning kommit fram till att nyttan för denna typ av 

samarbetet för EMU som helhet, där även samarbete mellan ECB och medlemsländerna 

inkluderas, är avsevärt mycket högre än nyttan av att endast EMU-länderna koordinerar sin 

finanspolitik. Problemet är att då EMU inte är ett fullt ut optimalt valutaområde så tillfaller 

den höga nyttan inte alla enskilda länder. Vissa länder tvingas genom denna typ av 

koordination till lägre nytta än tidigare, vilket inte gör samarbetet paretooptimalt. Incitament 

till avhopp från samarbetet blir därmed avsevärda hos vissa länder. Dessa förhållanden gör att 

den maximala policy-mixen som fås genom koordineringen mellan ECB och 

medlemsländernas finanspolitik inte kan nås utan högre integration än nuvarande då 

incitamenten till avhopp blir alltför stora. 

 

I Sverige argumenteras av Andersen (2002) snarare för att det kan vara en fördel att de olika 

politiska strategierna, penning- respektive finanspolitik, sätts vid olika tidpunkter. Detta för 

att informationen om den andres strategi då blir tydlig och ’följaren’ kan följa ’ledarens’ 

strategi för att optimera sitt eget och därmed också det gemensamma resultatet. En 

samordning av finans- och penningpolitik blir därmed inte nödvändig. 

 

Detta kan illustreras genom att flytta spelet från den normala spelformen med imperfekt 

information, figur 3, till den extensiva spelformen där spelordningen och spelarnas 

information om övriga spelares tidigare drag är fullständig, figur 4. 
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Figur 3:  
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I figur 3 är nyttorna vid val av samma strategi för penningpolitiken och finanspolitiken (5,5) 

oavsett om strategi 1 eller strategi 2 väljs. Problemet är dock att aktörerna inte vet vilken 

strategi den andre kommer att välja. Då ingen dominant strategi finns att tillgå för någon av 

parterna blir valet av strategi en slump och det blir därmed också en slump om strategierna 

överrensstämmer. Denna situation riskerar att uppkomma i EMU på grund av imperfekt 

information mellan ECB och medlemsländerna samt en icke koordinerad finanspolitisk 

strategi mellan medlemsländerna. Det innebär alltså att vissa medlemsländers strategier kan 

sammanfalla med ECB:s, medan andra medlemsländers finanspolitik inte är förenlig med 

ECB:s penningpolitik. 

 

Problemet med informationen och koordineringen mellan ECB och medlemsländerna kan i 

detta avseende lösas genom att spelet spelas i den extensiva formen där spelarnas turordning 

är given och informationen om vald strategi perfekt. (figur 4) 
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Figur 4: 
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Om penning- och finanspolitik sätts simultant och icke-kooperativt tenderar utkomsten att bli 

för hög produktionsnivå och en för låg inflationsnivå (3,3). Det vill säga finanspolitiska 

strategin tenderar att bli allt för expansiv medan penningpolitiska strategin tenderar att bli allt 

för kontraktiv. Om strategierna istället sätts vid olika tidpunkter kommer spelare två (i detta 

exempel den finanspolitiska strategin) att adaptera spelare etts (penningpolitiska strategin) 

strategi då detta optimerar även den egna nyttan vid utgången av spelet. 

 

Förutsatt att de förväntade nyttorna ser ut som i ovanstående fall kommer det enskilda 

medlemslandet att välja samma strategi för sin finanspolitik som ECB redan valt för sin 

penningpolitik. Detta för att den optimala policy-mix som härmed uppnås är det bästa 

alternativet för det enskilda landet såväl som för kollektivet. 

 

Det kan dock tänkas att de förväntade nyttorna inte alls ser ut som i ovanstående exempel och 

att detta även skiljer mellan länderna. Små ekonomier inom EMU skulle tillexempel kunna få 

ökad nytta genom att välja motsatt strategi genom att dra nytta av en låg ränta för att 

ytterligare öka investeringstakten och därmed kunna gå in i ett bättre konjunkturläge än 

övriga länder. Om en av EMU:s större medlemsländer agerar på samma sätt kan detta få 

högre inflation för hela EMU-området som följd och därmed också en höjd ränta. 



18 

 

 

 

Möjligheterna för den lilla ekonomin att på det här viset dra nytta av en motsatt strategi 

bygger på att den lilla ekonomin inte sprider inflation till övriga EMU. 

 

Då många i den österrikiska diskussionen hävdar att även de mindre ekonomierna står för 

vissa spridningseffekter vilket i så fall skulle betyda att en högre grad av integration ändå 

skulle vara att föredra även om spelet är extensivt med given turordning och kända strategival 

och nyttor. Då förutsatt att de förväntade nyttorna inte ser ut som i figur 3 och 4. 
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4 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

 

Då EMU inte är ett optimalt valutaområde och landsspecifika skillnader i ekonomiernas 

utveckling därmed är ett faktum kommer ett förenande av penningpolitiken inte att vara helt 

smärtfritt för många länders ekonomier. För att kunna genomföra detta krävs mål och syfte 

med samarbetet för varje enskilt land. 

 

Den svenska diskussionen, som förs med utgångspunkt från hur vi i en situation där vi gett 

upp den nationella penningpolitiken ska kunna motverka förlusten av detta genom 

finanspolitiska åtgärder, blir väldigt nationalistiskt inriktad och målet med ett EMU-

medlemskap blir otydligt och tvångsbetonat. 

 

Då Sverige är en av de mindre ekonomierna i EU, och därmed också i EMU i fall av 

medlemskap, är landet högst beroende av övriga EU-länders ekonomiska politik. Detta är 

samma situation som Österrike befinner sig i och som flera ekonomer i Österrike också är 

bekymrade över. Istället för att söka gå sin egen väg och finna lösningar för att slå sig bort 

från beroendet har man i Österrike istället inställningen att ett bindande av de egna 

ekonomisk-politiska medlen kan vara ett billigt pris att betala för att slippa bli utsatt för andra 

EU-länders ekonomiska politik där man inte har någon möjlighet till påverkan. 

 

Huruvida EMU kan eller bör integreras ytterligare är i mångt och mycket en politisk fråga där 

EU:s princip om oberoende suveräna stater är en stor fråga. Om ytterligare integration till en 

politisk union ska vara aktuell måste denna punkt överges helt eller delvis. Men det finns en 

kärna i den österrikiska diskussionen om ytterligare integration mellan EMU-länderna som i 

allra högsta grad kan bidra med mycket till den svenska diskussionen om ett medlemskap i 

EMU. 

 

En diskussion där kollektivet ställs före det nationella, där det internationella perspektivet är 

det dominerande är en viktig aspekt av EMU-diskussionen som till största delen saknats i den 

svenska diskussionen. Spelteorin med fångarnas dilemma internationaliserar diskussionen 

genom att föra in en helhetssyn på situationen som diskuteras. Detta kan driva den svenska 
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diskussionen framåt genom att den bidrar med det större perspektivet där Sverige är en del av 

helheten och deltar i en internationell gemenskap med ett gemensamt mål för ett gemensamt 

bättre.  

 

Genom att diskutera ur detta mer internationella perspektiv kan vi också lättare definiera vår 

egen roll i samarbetet. Vad vill Sverige uppnå med ett EMU-medlemskap? Om vi vill bevara 

vår möjlighet att på egen väg mota bort de ekonomiska effekter vi är utsatta för från andra 

länder kanske inte EMU är ett bra alternativ. Vill vi däremot arbeta för ett gemensamt bättre 

där samarbete ger oss en långsiktigt bättre avkastning måste vi kanske även vara beredda att 

samarbeta både i gott och ont och se de andra länderna som medspelare mer än motståndare. 
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