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----- Original Message -----  
From: Bernt Eklund  
To: viktor.munkhammar@di.se  
Cc: PJ ; Mathias Sundin ; karin.granbom.ellison@riksdagen.se ; carl.b.hamilton@riksdagen.se ; Jan 
Björklund ; Anders Borg  
Sent: Monday, January 20, 2014 8:31 AM 
Subject: EMU: Fasta växelkurser skapar BUBBLOR?! 
 
Hej! 
  
Hur kan FP envist hävda att det är BRA med FASTA VÄXELKURSER? 
80-90% av svenska folket har förstått att EMU är en katastrof! När skall 
politikerna inse detta o ändra uppfattning! En majoritet i riksdagen (partier o ledamöter) 
har helt motsatt uppfattning mot FOLKET! TUR att vi folkomröstade i denna fråga 
som tydligen politikerna inte klarar av att sätta sig in i! 
Carl B. Hamilton måste ha missat grundkurserna i Nationalekonomi! Valutahandel är 
ett MYCKET bra EXEMPEL på en perfekt marknad. Handel dygnet runt o med små 
transaktionskostnader! Normalt betalar man med KORT o då behövs inte KONTANTER 
längre! Detta var väl ett av de viktigaste skälen till att införa EMU att man skall slippa  
många valutor i plånboken. Tekniken har gått framåt så nu betalar man med KORT i stället! 
  
Frågan är när EMU kommer att bryta ihop! Jag tror att det blir Frankrike 
som förstör både EMU o EU! EU pga jordbrukssubventionerna! Om man tittar på 
börskurserna i Frankrike så ser man att Frankrike har haft en mycket dålig utveckling. 
De saknar fortfarande krisinsikt o får mycket svårt att konkurrera på världsmarknaden! 
  
Intressant artikel i DI! 
DI: Singapore pekas ut som nytt Island (överhettning, låneboom 600% av BNP, USA-ränta) 
Länk: http://www.di.se/artiklar/2014/1/17/singapore-pekas-ut-som-nytt-island/ 
  
Har Hong Kong liknande problem? Valutan är väl också knuten till USD? 
  
Intressant är ju att Anders Borg varnade för överhettning under 2010 o 2011 men han 
har inte heller förstått att rörliga växelkurser fungerar som en automatisk dämpare o 
därför förhindrar en överhettning i ekonomin. Mycket har ändras men det verkar som 
många lever kvar i de gamla förutsättningarna med FASTA VÄXELKURSER! Sedan 
1992 har vi i Sverige rörlig växelkurs o det är en viktig förändring som innebär att man  
måste resonera annorlunda. Rörlig växelkurs påverkar både inflation o ränta! Även 
Riksbanken tar inte tillräcklig hänsyn till de nya förutsättningarna med rörliga växelkurser! 
  
Jag prenumerar på både DI o SvD. 
mvh / Bernte 
Bernt L Eklund 
civilingenjör Industriell Ekonomi, LiTH, Lkpg. (I79 examen 1983) 
student Nationalekonomi, LiU, 2012- 
värmlandsfilosof o AktieSPEKulant 
epost: BERNT@mvu.se 
tel. 011-124492 e 070-2178501 
Hemsida:       www.MVU.se          www.MVU.se/VNG/ 
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