
9/17/13 Lars Calmfors |  Näringsliv |  SvD

www.svd.se/naringsliv/lars-calmfors_8517140.svd 1/1

Lars Calmfors
Först nej, därefter ja och sedan tillbaka till nej. Därför svänger Lars Calmfors, professor i

nationalekonomi vid Stockholms universitet, om euron.

14 september 2013 kl 08:35 , uppdaterad: 14 september 2013 kl 09:53

EMU-utredningen, eller Calmfors-utredningen som den också kallas

efter sin ordförande, presenterade i oktober 1996 sitt betänkande om

Sveriges deltagande i valutaunionen. Utredningen ansåg i stort att

politiska argument talade för ett deltagande och att ekonomiska skäl

talade emot. Sammantaget bedömde utredningen att motargumenten vid

tillfället vägde tyngre.

– Både för utredningen och för mig fanns det starka stabiliseringspolitiska

skäl emot. Arbetslösheten då var så hög att en makroekonomisk

recessionsstörning som bara drabbade Sverige skulle kunna leda till att

arbetslösheten kom upp på helt oacceptabla nivåer om vi inte längre

skulle ha tillgång till en egen penningpolitik, säger Lars Calmfors och

tillägger:

– Vi hade ju då så svåra statsskuldsproblem att finanspolitiken inte skulle

kunna användas för att motverka en lågkonjunktur, säger Lars Calmfors.

EMU-utredningens slutsats var att Sverige skulle gå med i

valutasamarbetet när landet var redo. Men först behövde Sverige ta sig ur

lågkonjunkturen och få ordning på finanserna.

Sju år senare var det dags för val. Då röstade Lars Calmfors för ett svenskt

deltagande. Anledningen var att han gjorde bedömningen att Sverige då

fått ordning på sin ekonomi. Arbetslösheten hade sjunkit och

statsfinanserna hade sanerats.

– Därför röstade jag ja, säger Lars Calmfors.

Trots att ett EMU-medlemskap skulle föra med en betydande nackdel -

att Riksbanken inte längre kunde bedriva egen penningpolitik - bedömde

Calmfors att fördelarna vara större. Det var framför allt de politiska

fördelarna som vägde starkt.

– Vi förutsåg flera av riskerna men så illa som det blev förutsåg inte vi,

och knappast någon annan heller, att det skulle kunna bli. I det läget som

vi är i nu ska vi nog vara glada att vi står utanför.
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