Redaktionelt forord

Temaet for dette nummer af Økonomi & Politik er det økonomiske og monetære samarbejde i EU. Temaet er også genstand for en
konference, som alle tidsskriftets læsere samtidig indbydes til. Tid, sted og program er angivet efter dette forord.
Andrew Hughes Hallett og Svend Erik Hougaard Jensen analyserer i den første artikel
behovet for yderligere koordination af den
økonomiske politik i EU. De konkluderer, at
der er behov for en bedre, »blød« koordination mellem såvel finanspolitikken og strukturpolitikken som mellem finanspolitikken og
pengepolitikken.
I den næste artikel evaluerer Claus Vastrup
ØMU’en nu næsten otte år efter dens etablering. Han konkluderer for det første, at
ØMU’en har øget integrationen af de finansielle markeder i deltagerlandene. For det andet har ØMU’en imidlertid ikke medført et så
stort pres på tilpasningen af strukturerne på
vare- og arbejdsmarkederne, som mange
havde ventet. For det tredje har ØMU’en bidraget til den europæiske lavinflation. For
det fjerde har ØMU’en muligvis lagt en
dæmper på den finanspolitiske reaktion på
den ringe beskæftigelsesudvikling.
I den efterfølgende artikel behandler Finn
Østrup også spørgsmålet om, hvorvidt eurosamarbejdet har været en succes eller en fiasko. Han konkluderer, at euro-samarbejdet

har været en succes med hensyn til den praktiske implementering, for så vidt angår den
finansielle integration, og når det drejer sig
om målet om lavinflation. Derimod er der ikke skabt konvergens med hensyn til pris- og
lønudviklingen, hvilket har skabt store forskelle i landenes konkurrencemæssige stilling.
Uden for temaet analyserer Martin Paldam
sammenhængen mellem demokrati og økonomisk vækst. Han viser, at økonomisk
vækst baner vejen for demokrati. Samtidig
peger analysen på to andre barrierer for demokratiet udover fattigdommen. Den ene er
socialismen, men denne barriere ser ud til
mindskes. Den anden barriere er islam, som
omvendt ser ud til at vokse på grund af islamismen.
I den afsluttende artikel analyserer Peter
Gundelach solidaritet som en socialdemokratisk vision. Det sker med udgangspunkt i et
datamateriale, som udspringer af diskussionerne i en række socialdemokratiske refleksionsgrupper. Han konkluderer, at solidaritet er
en afgørende ledetråd i Socialdemoraternes
verdensopfattelse, som imidlertid ikke altid
lige let lader sig anvende i praksis, bl.a. med
hensyn til etisk-politiske spørgsmål eller udlændingepolitik.
Peter Nedergaard
Redaktør
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Forum Europa og International Center
for Business and Politics indbyder
Økonomi & Politiks læsere til
Temakonference om »Økonomisk og monetær politik i EU
– otte år efter ØMU’ens etablering.«
Afholdes den 27. oktober kl. 14.00 – 16.30 i
»Kilen«, CBS, Kilevej 14 A, Lokale: Ks43, 2000 Frederiksberg.

Program:
Kl. 14.00:
Kl. 14.10:
Kl. 14.30:
Kl. 14.50:
Kl. 15.10:
Kl. 15.30:
Afslutning:

Indledning v/ professor, centerleder Ove K. Pedersen, CBP, CBS
Oplæg v/ tidl. viceformand for Kommissionen, formand for Forum
Europa Henning Christophersen: »Fremlæggelse af policy paper om
økonomisk og monetær politik i EU«.
Oplæg v/ professor Svend Erik Hougaard Jensen, CBS:
»Økonomisk politik i Europa: Er der behov for mere koordination?«
Oplæg v/ lektor Finn Østrup, Institut for Finansiering, CBS:
»Euro-samarbejdet: Succes eller fiasko?«
Oplæg v/ professor Claus Vastrup, Økonomisk Institut,
Aarhus Universitet: »ØMU’en efter næsten otte år: En evaluering«.
Debat og spørgsmål
Henning Christophersen og Ove K. Pedersen

Ordstyrer: Lektor Peter Nedergaard, CBP, CBS, Redaktør af Økonomi & Politik.
Man kan tilmelde sig konferencen ved at emaile til Anne Keiding på ak.cbp@cbs.dk
eller ved at ringe på 38 15 35 82.
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