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Abstract 
 

This essay analyses to what extent the Latin American countries of Bolivia, Cuba, Ecuador, 

Nicaragua and Venezuela, within the Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America – 

Peoples’ Trade Treaty (ALBA-TCP), fulfil the criteria for an optimum currency area (OCA). 

It does so by applying the theory of optimum currency areas (Mundell 1961), and by 

examining the different factors of asymmetric shocks, openness, production diversification 

and labour flexibility. 

 

The essay finds that the countries within ALBA-TCP do not satisfactory fulfil the criteria of 

an OCA today. With Venezuela and Ecuador being net exporters of petroleum, while 

Nicaragua, Bolivia and Cuba are net importers, the correlation of business cycles within the 

organisation is found to be weak and the risk for asymmetric shocks to be substantial. The 

countries are also found to have low levels of trade within the organisation, low levels of 

export diversification and intra-industry trade, as well as low levels of labour mobility. 

 

For Ecuador, that today is using the American dollar as official currency, the costs are 

expected to exceed the benefits in terms of transaction costs if the country decides to join a 

monetary union within ALBA-TCP and with a common official currency under the Sistema 

Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) initiative. Moreover, Venezuela is 

found to have the lowest level of openness to trade with other member countries, as well as 

the severest problems with relatively high levels of unemployment and inflation. Since 

Venezuela is the dominating economy within the organisation, this is also expected to cause 

problems of credibility, difficulties with low inflation targeting and economic instability for a 

common central bank within ALBA-TCP. 
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1 Inledning 
 

 

Sedan skapandet av EU 1958 har det skett en kraftig ökning av antalet regionala 

sammanslutningar i världen, och idag ingår även många av världens utvecklingsländer i 

sådana regionala samarbeten. I såväl Afrika som Asien och Latinamerika finns flera mer eller 

mindre utvecklade planer på att skapa så kallade valutaunioner (även kallat monetära 

unioner), det vill säga en union där ett antal länder har en gemensam valuta som styrs av en 

gemensam centralbank med en gemensam penning- och valutapolitik, alternativt har fasta 

växelkurser gentemot varandra (De Grauwe 2009). 

 

En del tidigare forskning har gjorts kring dessa satsningar samt i vilken grad dessa regioner 

utgör så kallade optimala valutaområden. Studier av valutaområden har även gjorts där man 

försöker beräkna huruvida vinsterna med en gemensam valuta är större än kostnaderna för de 

länder som utgör en valutaunion. I fallet Latinamerika är dock antalet sådana studier relativt 

få (De Grauwe 2009), och de studier som har gjorts har oftast behandlat äldre 

integrationssamarbeten så som MERCOSUR och CAN, alternativt hela Latinamerika som en 

region. 

 

Samarbetsorganisationen ALBA-TCP bildades den 14 december 2004 och består idag av de 

åtta latinamerikanska och karibiska staterna Antigua och Barbuda, Bolivia, Dominica, 

Ecuador, Kuba, Nicaragua, Saint Vincent och Grenadinerna samt Venezuela (Secretaria 

Ejecutiva del ALBA-TCP 2010). På ett möte i Bolivia den 17 oktober 2009 beslutade 

organisationens medlemmar om att införa en gemensam virtuell valuta under initiativet 

SUCRE, och i januari 2010 trädde den nya regionala valutan sucre i kraft i digital form för 

intern handel mellan medlemsländerna inom ALBA-TCP (Martínez 2010). Planen för valutan 

är att så småningom även ersätta medlemsländernas nuvarande valutor som officiellt 

betalningsmedel (Fox 2009). 
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1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av den så kallade teorin om optimala 

valutaområden undersöka i vilken grad de latinamerikanska länderna inom 

samarbetsorganisationen ALBA-TCP utgör ett optimalt valutaområde. Denna studie ämnar 

således fylla ett tomrum i forskningen om valutaunioner i allmänhet och om dess 

förutsättningar i latinamerikanska utvecklingsländer i synnerhet. 

 

Frågeställningen i denna uppsats är: 

 

I vilken grad utgör de latinamerikanska länderna Bolivia, Ecuador, Kuba, Nicaragua och 

Venezuela inom ALBA-TCP ett optimalt valutaområde för skapandet av en valutaunion med 

den gemensamma valutan ”sucre”? 

 

 

1.2 Metod och material 
 

Denna uppsats kommer att analysera förutsättningarna för en valutaunion mellan de 

latinamerikanska länderna inom ALBA-TCP utifrån teorin om optimala valutaområden och 

med hjälp av befintlig data och statistik. Analysen i denna uppsats kommer i första hand att 

deskriptivt behandla de potentiella vinsterna och kostnaderna med en gemensam valuta för 

dessa länder, samt i vilken grad medlemsländerna inom ALBA-TCP uppfyller kraven för ett 

optimalt valutaområde. Då få eller inga analyser av liknande slag har gjorts angående dessa 

länder kommer data framför allt att insamlas från Världsbankens databaser WDI och GDF 

samt ECLAC:s databas CEPALSTAT, För vissa faktorer och vissa länder, i synnerhet Kuba, 

saknas statistik i dessa databaser, varför även andra källor har använts. I största möjliga mån 

kommer denna data dock att likställas så att jämförelser möjliggörs. En stor del av teorin om 

optimala valutaområden bygger på analyser av EMU varför vissa hänseenden i analysen även 

kommer att tas till skillnaden att ALBA-TCP-sammanslutningen utgörs av fattigare 

utvecklingsländer. 
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1.3 Avgränsning 
 

De tre karibiska staterna Antigua och Barbuda, Dominica samt Saint Vincent och 

Grenadinerna ingår redan i en valutaunion med användandet av den östkaribiska dollarn som 

gemensam valuta och ämnar så även fortsätta framöver (EIU 2009). Av denna anledning 

kommer dessa tre länder fortsättningsvis att exkluderas från uppsatsens 

undersökningsområde. Uppsatsen kommer även att begränsas så till vida att analysen först 

och främst behandlar ALBA-TCP-sammanslutningen som helhet, och därmed inte enskilt 

analyserar varje lands individuella förutsättningar för en valutaunion. Vissa slutsatser om 

olikheterna mellan ALBA-TCP-ländernas individuella förutsättningar kommer dock kort att 

presenteras i den avslutande diskussionen. Vissa avgränsningar har även gjorts till följd av 

bristande och/eller opålitlig data gällande de aktuella länderna. Hur pass långa tidsserier som 

används i analysen har också avgjorts av tillgänglighet av data. Slutligen så kommer denna 

uppsats främst att behandla de ekonomiska aspekterna av en gemensam valuta, även om vissa 

politiska aspekter också kort kommer att diskuteras. De rent finansiella aspekterna av olika 

typer av växelkurssystem, det vill säga vilken typ av växelkurssystem som anses lämpligast 

för de aktuella länderna, kommer dock inte att inkluderas i uppsatsens undersökningsområde. 

 

 

1.4 Disposition 
 

Uppsatsen består av fem kapitel vilka är disponerad på följande sätt. I kapitel 2 presenteras 

den teoretiska bakgrunden enligt teorin om optimala valutaområden. Avdelning 2.1 diskuterar 

vinsterna med en gemensam valuta och avdelning 2.2 diskuterar kostnaderna för en 

gemensam valuta samt kriterierna för ett optimalt valutaområde. I kapitel 3 presenteras kort 

ALBA-TCP-sammanslutningens historiska bakgrund. Avdelning 3.1 redogör för 

introducerandet av en gemensam valuta inom SUCRE-initiativet. Kapitel 4 är uppsatsens 

empiriska del och analyserar med hjälp av befintlig data och statistik i vilken grad ALBA-

TCP utgör ett optimalt valutaområde med avseende på kriterierna asymmetriska chocker 

(4.1), öppenhet (4.2), produktionsdiversifiering (4.3), arbetsmarknadsflexibilitet (4.4) och 

politiska faktorer (4.5). I kapitel 5 sammanfattas avslutningsvis uppsatsen resultat och 

slutsatser. 
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2 Teorin om optimala valutaområden 
 

 

Införandet av en gemensam valuta innebär både vinster och kostnader för de länder som väljer 

att ingå i en valutaunion. Medan kostnaderna för en gemensam valuta främst finns på det 

makroekonomiska planet, så är vinsterna med en gemensam valuta mer relaterade till det 

mikroekonomiska planet (De Grauwe 2009). Följande diskussion kring för- och nackdelarna 

med en gemensam valuta bygger i första hand på teorin om optimala valutaområden, vilken 

först utvecklades av Mundell (1961), McKinnon (1963) och Kenen (1969). Sedan teorin 

lanserades på 1960-talet har den dock kommit att utsättas för kritik samt vissa senare 

revideringar (Mongelli 2002). Sådana revideringar av teorin om optimala valutaområden 

kommer hädanefter att presenteras parallellt med idéerna från den ursprungliga teorin. 

 

 

2.1 Vinster med en gemensam valuta 
 

Fördelarna med att ersätta nationella valutor med en gemensam valuta beror främst på vinster 

i ekonomisk effektivitet till följd av minskade transaktionskostnader vid valutaväxling samt 

minskade valutarisker (De Grauwe 2009). Dessa fördelar kommer att diskuteras nedan. 

 

För det första så försvinner kostnaderna för att växla nationella valutor med införandet av en 

valutaunion. Borttagandet av transaktionskostnader medför även en indirekt vinst, nämligen 

ökad pristransparens, det vill säga att konsumenterna lättare kan jämföra priser mellan olika 

länder, vilket i sin tur försvårar prisdiskriminering för företagen (De Grauwe 2009). Detta 

leder till ökad konkurrens och vinster för konsumenterna. Det ska dock tilläggas att dessa 

vinster med en gemensam valuta kräver en valutaunion med hög ekonomisk och politisk 

integration, där även tullar och andra handelshinder har tagits bort. 

 

För det andra så innebär en valutaunion att osäkerheten med valutakurser försvinner 

(minskade valutarisker), vilket i sin tur bör medföra ökade välfärdsvinster (De Grauwe 2009). 

Här ska dock tilläggas att växelkursosäkerhet inte bara medför risker utan även potentiella 

vinstmöjligheter som också elimineras med en gemensam valuta. Enligt teorin om optimala 

valutaområden bör en gemensam valuta dessutom medföra ökad handel mellan 

medlemsländerna till följd av minskade transaktionskostnader och minskad 
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växelkursosäkerhet. Detta kommer dock främst att påverka små och medelstora företag, då 

det i första hand är denna typ av företag som kommer att börja exportera eller exportera i 

större omfattning än vad de gjorde tidigare. 

 

En ytterligare fördel med en valutaunion är, enligt exempelvis De Grauwe (2009), att en 

gemensam valuta sannolikt kommer att väga tyngre internationellt än summan av de tidigare 

nationella valutorna. Detta innebär att vinsterna med en valutaunion kommer att öka om den 

nya gemensamma valutan även börjar användas av länder utanför valutaunionen (Baldwin 

och Wyplosz 2009). 

 

Olika studier har funnit olika handelseffekter av en valutaunion. Enligt exempelvis Rose 

(2000) så är handelsflöden mellan två länder som ingår i en valutaunion i genomsnitt 200 

procent högre än vad de är mellan två länder som inte ingår i en valutaunion. Bland andra De 

Grauwe (2009) menar dock att en sådan uppskattning av sambandet mellan valutaunioner och 

handel är opålitliga och överskattade, och att handeln inom EMU har ökat med någonstans 

mellan 5 och 20 procent till följd av euron. De direkta vinsterna till följd av minskade 

transaktionskostnader har, för EMU, i sin tur uppskattats till någonstans mellan 13 och 20 

miljarder euros per år, motsvarande mindre än 0,5 procent av medlemsländernas 

sammanlagda BNP (Commission of the European Communities 1990). 

 

 

2.2 Kostnader för en gemensam valuta 
 

Enligt teorin om optimala valutaområden uppstår kostnaderna för en gemensam valuta främst 

till följd av att de länder som väljer att avskaffa sina nationella valutor också förlorar ett 

ekonomisk politiskt instrument, nämligen möjligheten att använda sig av självständig 

penning- och valutapolitik. Detta betyder att ett land som väljer att gå med i en valutaunion 

inte längre kan ändra sin nationella valutakurs genom devalvering eller revalvering, och inte 

heller självständigt kan bestämma hur mycket pengar som finns i omlopp eller styra den 

kortsiktiga räntan (De Grauwe 2009). Den gemensamma penning- och valutapolitiken i en 

valutaunion kommer istället att styras av en gemensam centralbank. 

 

Hur viktig den nationella penningpolitiken är för ett land avgörs i sin tur till stor del av risken 

för asymmetriska chocker (eller asymmetriska störningar) mellan länderna. Med detta menas 
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störningar eller chocker som endast drabbar ett eller ett fåtal länder inom den regionala 

sammanslutningen. Ju mindre risken för asymmetriska störningar är, desto mindre blir också 

kostnaderna för en valutaunion. 

 

 

2.2.1 Asymmetriska chocker 
 

Antag att två länder, land A och land B, utsätts för en permanent asymmetrisk chock som gör 

att efterfrågan på produkter från land A ökar och efterfrågan på produkter från land B 

minskar. Detta leder till att produktionen ökar i land A och minskar i land B, vilket vidare 

medför ökad arbetslöshet i land B och minskad arbetslöshet i land A. Båda länderna kommer 

dock att ha anpassningssvårigheter, land B på grund av minskad produktion och ökad 

arbetslöshet, och land A på grund av ökat inflationstryck. Om länderna inte ingår i en 

valutaunion kan de med hjälp av penningpolitik återanpassa sig vid en asymmetrisk chock 

som denna. Med rörlig växelkurs kan detta göras genom en ändring av räntan och med fast 

växelkurs genom en devalvering eller revalvering av landets valuta. 

 

Antag nu att länderna istället ingår i en valutaunion, det vill säga att de har givit upp sina 

nationella valutor och istället infört en ny gemensam valuta som styrs av en gemensam 

centralbank. När länderna utsätts för en asymmetrisk chock som den ovan har de nu förlorat 

möjligheten att använda sig av penningpolitik som ett redskap för att motverka effekterna av 

den asymmetriska chocken (De Grauwe 2009). 

 

 

2.3 Kriterier för optimala valutaområden 
 

Baldwin och Wyplosz (2009) identifierar sex kriterier som kan kompensera för förlusten av 

nationell penningpolitik vid asymmetriska chocker och vilka även sammanfattar teorin om 

optimala valutaområden. De tre första av dessa är av ekonomisk natur och härstammar från 

Mundells (1961), McKinnons (1963) och Kenens (1969) ursprungliga teorier om optimala 

valutaområden. De tre sista kriterierna är av mer politisk natur och anses kunna väga upp 

vinsterna gentemot kostnaderna för en valutaunion, även om de tre ekonomiska kriterierna 

inte är tillräckligt uppfyllda (Baldwin och Wyplosz 2009). 
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De sex kriterierna för optimala valutaområden, vilka härefter kommer att analyseras i tur och 

ordning, är enligt Baldwin och Wyplosz (2009) indelning: 

 

1) arbetsmarknadsflexibilitet (Mundell-kriteriet); 

2) produktionsdiversifiering (Kenen-kriteriet); 

3) öppenhet (McKinnon-kriteriet); 

4) skattetransfereringar (transfereringskriteriet); 

5) homogena preferenser (preferenshomogenitetskriteriet); samt 

6) solidaritet kontra nationalism (solidaritetskriteriet). 

 

 

2.3.1 Arbetsmarknadsflexibilitet 
 

Det först kriteriet för optimala valutaområden bygger på Mundells (1961) ursprungliga teori 

om optimala valutaområden och handlar om hur kostnaderna för asymmetriska chocker i en 

valutaunion kan minimeras. Enligt Mundell-kriteriet elimineras kostnaden för en gemensam 

valuta om det finns fri rörlighet för produktionsfaktorerna arbetskraft och kapital mellan de 

ingående länderna (Baldwin och Wyplosz 2009). Med antagandet att kapital har fri rörlighet 

kvarstår kriteriet om arbetsmarknadsflexibilitet. 

 

I det tidigare exemplet utsattes två länder inom en valutaunion för en asymmetrisk chock. I 

och med att länderna har en gemensam valuta kan de nu inte längre använda sig av penning- 

eller växelkurspolitik för att motverka de negativa effekterna av en sådan chock. Enligt De 

Grauwe (2009) finns det dock två andra mekanismer som kan minska effekterna av de 

asymmetriska störningarna. Den första av dessa är löneflexibilitet och innebär att lönerna 

minskar i land B och ökar i land A. Den andra är arbetskraftsrörlighet och innebär att 

outnyttjad arbetskraft i land B flyttar till land A. 

 

De första två kriterierna för optimala valutaområden är således att länderna ska ha tillräcklig 

löneflexibilitet och/eller tillräcklig arbetskraftsrörlighet (De Grauwe 2009). Med antagandet 

att löner är trögrörliga är det viktigaste kriteriet för arbetsmarknadsflexibilitet en hög grad av 

arbetskraftsrörlighet. Enligt Baldwin och Wyplosz (2009) är optimala valutaområden de inom 

vilka det finns fri arbetskraftsrörlighet (Mundell-kriteriet). Andra studier har dock funnit att 
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löneflexibiliteten är viktigare än arbetskraftsrörligheten inom en monetär union (Hochreiter, 

Schmidt-Hebbel och Winckler 2002). 

 

 

2.3.2 Produktionsdiversifiering 
 

Det andra kriteriet för optimala valutaområden bygger på Kenens (1969) analys av optimala 

valutaområden och produktionsdiversifiering. Detta kriterium försöker identifiera vilka typer 

av länder som löper minst risk för att drabbas av asymmetriska chocker. Enligt Kenen-

kriteriet är det de länder som är specialiserade på att producera endast ett fåtal varor som löper 

störst risk för att drabbas av allvarliga chocker (Baldwin och Wyplosz 2009). Länder som 

producerar många olika slags varor löper i sin tur en mindre risk för att drabbas av 

sektorspecifika chocker då varje enskild produkt väger mindre i deras totala produktion. 

 

I det tidigare exemplet antog vi att den asymmetriska chocken var permanent. Antag nu 

istället att länderna som ingår i en valutaunion utsätts för en tillfällig asymmetrisk 

efterfrågechock till följd av icke synkroniserade konjunkturcykler. Samma problem som ovan 

uppstår nu, men då den asymmetriska chocken endast är av temporärt slag kan problemen inte 

lösas genom löneflexibilitet och/eller arbetskraftsrörlighet (De Grauwe 2009). 

 

Risken för icke synkroniserade konjunkturcykler och asymmetriska chocker minskar däremot 

om medlemsländerna i valutaunion producerar liknande varor (Baldwin och Wyplosz 2009). 

Enligt en rapport från Europeiska kommissionen kommer asymmetriska chocker att inträffa 

mer sällan i en valutaunion än då länder har sina egna nationella valutor (Commission of the 

European Communities 1990). Denna slutsats bygger på en analys av EMU där en stor del av 

handeln mellan länderna är så kallad inombranschhandel, det vill säga att länder importerar 

och exporterar samma typ av varor. Detta medför i sin tur att medlemsländerna påverkas på 

ett liknande sätt av förändringar och störningar i efterfrågan. Enligt Europeiska kommissionen 

ökar en valutaunion inombranschhandeln så att efterfrågechockerna tenderar att bli mer 

symmetriska (Commission of the European Communities 1990). 

 

Enligt Krugman (1991) kan dock ökad ekonomisk integration leda till så kallad 

agglomeration, det vill säga regionspecifik specialisering där en viss typ av ekonomisk 

aktivitet koncentreras till ett visst geografiskt område, vilket i sin tur minskar 
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inombranschhandeln och ökar risken för asymmetriska chocker mellan länderna. En 

valutaunion kan dessutom skapa förutsättningar för mycket stora stordriftsfördelar, vilka 

också tenderar att minska inombranschhandeln. Det är inte givet vilken av dessa tendenser 

som har störst effekt, men enligt exempelvis De Grauwe (2009) tycks såväl de teoretiska som 

empiriska argumenten tala för att ökad ekonomisk integration minskar sannolikheten för 

asymmetriska chocker. Förutsättningarna för ett optimalt valutaområde kan således även 

förbättras i och med själva skapandet av en valutaunion. 

 

Det andra kriteriet för optimala valutaområden innebär alltså att länderna ska ha en bred 

exportdiversifiering samt en hög grad av synkroniserade konjunkturcykler till följd av 

liknande produktionsstruktur. Enligt Baldwin och Wyplosz (2009) utgörs optimala 

valutaområden av länder vars produktion och export är brett diversifierade och av liknande 

struktur (Kenen-kriteriet). 

 

 

2.3.3 Öppenhet 
 

Det tredje kriteriet för optimala valutaområden bygger på McKinnons (1963) analys av 

optimala valutaområden och länders öppenhet. Liksom Kenen-kriteriet försöker även detta 

kriterium identifiera vilka ekonomiska områden som löper minst risk för att drabbas av 

asymmetriska chocker. 

 

Tidigare studier har funnit att risken för asymmetriska chocker minskar med ökad ekonomisk 

integration och att kostnaden för att inte kunna använda sig av nationell penningpolitik 

således tenderar att vara lägre i en relativt öppen ekonomi än i en relativt sluten ekonomi (De 

Grauwe 2009). Även exempelvis Krugman (1990) har funnit att kostnaderna för en 

valutaunion minskar med ökad öppenhet i ett land. 

 

Liksom kostnaderna för en valutaunion tenderar att minska med medlemsländernas grad av 

öppenhet, ökar också välfärdsvinsterna med en valutaunion med ländernas grad av öppenhet 

(De Grauwe 2009). Enligt McKinnon-kriteriet ökar vinsterna till följd av borttagandet av 

transaktionskostnader vid införandet av en gemensam valuta ju mer medlemsländerna inom 

valutaunion handlar med varandra (Baldwin och Wyplosz 2009). Större import och export 

innebär med andra ord större transaktionsvinster. Vi kan konkludera att ju öppnare ett land är 
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mot de andra medlemsländerna i en valutaunion, desto större blir vinsterna och desto mindre 

blir kostnaderna för en gemensam valuta. 

 

Det tredje kriteriet för optimala valutaområden är alltså att länderna ska ha en tillräckligt hög 

grad av ekonomisk integration och öppenhet gentemot varandra. Enligt Baldwin och Wyplosz 

(2009) utgörs optimala valutaområden av länder som är väldigt öppna för handel och som 

handlar mycket med varandra (McKinnon-kriteriet). 

 

 

2.3.4 Politiska faktorer 
 

Baldwin och Wyplosz (2009) tre sista kriterier för optimala valutaområden är, till skillnad 

från de första tre, mer relaterade till politiska aspekter. Dessa tre politiska kriterier handlar om 

skattetransfereringar, homogena preferenser samt solidaritet kontra nationalism. 

 

Om de ekonomiska kriterierna för optimala valutaområden inte är uppfyllda kan vinsterna 

med en valutaunion ändå vägas upp med hjälp av politisk support (Baldwin och Wyplosz 

2009). Ett alternativt sätt att minska problemet med asymmetriska chocker i en valutaunion 

kan exempelvis vara genom offentliga eller privata försäkringsmekanismer som möjliggör 

inkomsttransfereringar mellan länderna (De Grauwe 2009). Enligt Baldwin och Wyplosz 

(2009) utgörs optimala valutaområden av länder som kommer överens om att kompensera 

varandra vid negativa chocker (transfereringskriteriet). Det kan dock tilläggas att EMU:s 

nuvarande problem till viss del tyder på att endast transfereringskriteriet inte är tillräckligt för 

att ett område ska vara ett optimalt valutaområde. 

 

En annan faktor som påverkar kostnaderna för en valutaunion är medlemsländernas grad av 

olikhet, exempelvis vad gäller inflation, arbetslöshet och tillväxttakt (De Grauwe 2009). 

Generellt sett gäller att ju mer lika två länder är varandra, desto bättre är förutsättningarna för 

en gemensam valuta. I vissa fall kan det även vara en fördel för ett land med hög inflation att 

gå med i en valutaunion, det vill säga om valutaunionens centralbank har högre trovärdighet 

än landets nationella centralbank (De Grauwe 2009). Trovärdighet är alltså en annan viktig 

faktor för att kunna utvärdera kostnaderna respektive vinsterna med en valutaunion. 
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Politiska förutsättningar påverkar även effekterna av symmetriska chocker. En symmetrisk 

chock kan nämligen ha effekter liknande en asymmetrisk chock ifall länderna reagerar på 

olika sätt till följd av exempelvis institutionella och/eller socioekonomiska strukturskillnader 

(Baldwin och Wyplosz 2009). Enligt Baldwin och Wyplosz (2009: 327) måste 

medlemsländerna i en valutaunion därför dela en bred enighet om sättet att hantera chocker 

(preferenshomogenitetskriteriet). 

 

Exempel på skillnader mellan medlemsländerna i en valutaunion som medför en risk för 

negativa konsekvenser är bland annat olikheter inom arbetsmarknaden, bank- och 

finansmarknaden samt de juridiska systemen (De Grauwe 2009). Ett sätt att förbättra 

förutsättningarna för institutionella likheter är dock genom en kombination av ekonomisk och 

politisk integration, exempelvis genom en ekonomisk och politisk union, vilket enligt studier 

av EMU tenderar att minska vissa av de institutionella skillnader som finns mellan länderna 

(De Grauwe 2009). Detta tar dock tid och är inget som nödvändigtvis sker per automatik. 

 

Det sista kriteriet för optimala valutaområden bygger på idén om att solidaritet måste 

prioriteras framför nationalism i en välfungerande valutaunion. Enligt exempelvis Baldwin 

och Wyplosz (2009) är det inte särskilt troligt att något av kriterierna ovan någonsin är helt 

uppfyllt, då till och med symmetriska chocker i enskilda stater skapar politisk oenighet. För 

att kunna hantera oenigheter i en valutaunion krävs därför att de länder och folk som ingår i 

valutaunionen utvidgar sin solidaritetskänsla till att omfatta unionen som helhet. När den 

gemensamma penningpolitiken ger upphov till nationella intressekonflikter måste länderna 

som bildar ett valutaområde, enligt Baldwin och Wyplosz (2009), således acceptera dessa 

kostnader till fördel för ett gemensamt öde (solidaritetskriteriet). 
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3 ALBA-TCP 
 

 

Den 14 december 2004 grundades organisationen Alternativa Bolivariana para las Américas, 

senare omdöpt till Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, som ett 

bilateralt avtal mellan Kuba och Venezuela, och som ett alternativ till det amerikanska 

frihandelsområdet FTAA, på spanska ALCA (Backer och Molina 2009). Sedan dess har ett 

flertal andra socialistiskt och socialdemokratiskt styrda stater i Latinamerika och Karibien 

också gått med i sammanslutningen genom att skriva under handelsavtalet Tratado de 

Comercio de los Pueblos. 

 

Bolivia gick officiellt med i ALBA-TCP i april 2006, Nicaragua 2007, Dominica och 

Honduras 2008, Antigua och Barbuda, Ecuador samt Saint Vincent och Grenadinerna 2009. 

Till följd av statskuppen i Honduras 2009 lämnade landet officiellt organisationen i januari 

2010 (Secretaria Ejecutiva del ALBA-TCP 2010). Idag är ALBA-TCP en internationell 

mellanstatlig samarbetsorganisation i Latinamerika och Karibien, vars mål är att uppnå 

politisk, ekonomisk och social integration i regionen baserat på grundprinciperna om 

samarbete och solidaritet (CMR 2011). 

 

I Latinamerika och Karibien finns sedan tidigare flera andra mellanstatliga 

samarbetsorganisationer. De nuvarande medlemsländerna i ALBA-TCP ingår alla i flera av 

dessa (Backer och Molina 2009). Utöver ALBA-TCP är Bolivia, Ecuador och Venezuela även 

medlemmar i den sydamerikanska gemenskapen UNASUR, vilken i sin tur är ett samarbete 

mellan de två existerande tullunionerna MERCOSUR och CAN. De tre sydamerikanska 

länderna är tillsammans med Kuba även medlemmar i frihandelssamarbetet ALADI. 

Nicaragua är medlem i det centralamerikanska integrationssamarbetet SICA och omfattas 

även av frihandelsavtalet CAFTA-DR. De tre karibiska staterna Antigua och Barbuda, 

Dominica samt Saint Vincent och Grenadinerna är också medlemmar i bland annat den 

karibiska gemenskapen CARICOM samt den östkaribiska valutaunionen inom OECS. 
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3.1 SUCRE 
 

I november 2008 möttes medlemsländerna inom ALBA-TCP i Caracas, Venezuela, för att 

diskutera skapandet av en virtuell valuta som centralbankerna kan använda istället för 

amerikanska dollar vid handelstransaktioner mellan sammanslutningens länder (UNCTAD 

2011). Initiativet fick namnet SUCRE och på ett möte i Cochabamba, Bolivia, den 17 oktober 

2009 beslutande de dåvarande medlemsländerna om att införa en gemensam valuta under 

namnet sucre i dess första steg som en virtuell valuta (Martínez 2010). De tre karibiska 

staterna som även är medlemmar i OECS (Antigua och Barbuda, Dominica samt Saint 

Vincent och Grenadinerna) kommer dock, som nämnt tidigare, att fortsätta använda den 

gemensamma östkaribiska dollarn (EIU 2009). 

 

Den nya virtuella valutan sucre trädde i kraft i januari 2010, och i en handelstransaktion 

mellan Kuba och Venezuela i februari samma år användes den nya valutan som elektroniskt 

betalningsmedel för första gången (Martínez 2010). De främsta anledningarna till införandet 

av den nya valutan är att minska transaktionskostnaderna och motverka användandet av 

amerikanska dollar vid regionala handelstransaktioner (UNCTAD 2011). Användandet av 

sucre är än så länge frivilligt, men planen för valutan är även att så småningom ersätta 

medlemsländernas nuvarande valutor som officiellt betalningsmedel (Fox 2009). 

 

Införandet av sucre som en virtuell valuta för handel mellan medlemsländerna är tänkt att 

motsvara introduceringen av eurons föregångare, den europeiska valutaenheten ECU, vilken 

“användes för att skapa stabila växelkurser mellan de befintliga europeiska valutorna innan de 

[1999] byttes ut mot euron” (Dagens Nyheter 2009). Värdet av en sucre bestäms i sin tur av 

en korg av medlemsländernas nuvarande valutor viktade enligt den relativa storleken av 

respektive lands ekonomi, och bestämdes initialt till 1,25 amerikanska dollar (UNCTAD 

2011). 
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4 I vilket grad utgör ALBA-TCP ett optimalt valutaområde? 
 

 

Tidigare studier har alltså identifierat flera olika faktorer som påverkar vinsterna och 

kostnaderna för en valutaunion. Denna uppsats kommer främst att följa Baldwin och Wyplosz 

(2009) indelning av kriterierna för optimala valutaområden. De latinamerikanska länderna 

inom ALBA-TCP kommer således att analyseras med avseende på ländernas asymmetriska 

chocker, öppenhet, produktionsdiversifiering, arbetskraftsrörlighet samt ekonomiska och 

politiska integration. 

 

 

4.1 Asymmetriska chocker 
 

Den första frågan vi ställer oss är huruvida det är troligt att asymmetriska chocker kommer att 

drabba länderna inom ALBA-TCP-sammanslutningen. Enligt De Grauwe (2009) har endast 

ett fåtal studier gjorts gällande asymmetriska chocker i Latinamerika. De få studier som gjorts 

tyder dock på att synkroniseringen av konjunkturcykler är låg och risken för asymmetriska 

chocker relativt stor i Latinamerika (Hochreiter, Schmidt-Hebbel och Winckler 2002). 

Sammantaget så tyder tidigare forskning på att Latinamerika som helhet inte utgör ett 

optimalt valutaområde (De Grauwe 2009). För att få en uppfattning om de asymmetriska 

chockernas frekvens och storlek inom ALBA-TCP-sammanslutningen börjar vi med att 

undersöka historisk data över ländernas BNP-utveckling.  
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Figur 1. BNP (konstant 2000 USD), 1970-2008 

 
Källa: World Bank (2011) WDI & GDF 
 

I figur 1 kan vi se att Venezuela har högst BNP, i storleksordning följt av Kuba, Ecuador, 

Bolivia samt Nicaragua. Över tidsperioden 1970-2008 har den genomsnittliga årliga BNP-

tillväxten varit högst i Ecuador (3,9 procent), följt av Kuba (3,0 procent), Bolivia (2,8 

procent) och Venezuela (2,4 procent), samt lägst i Nicaragua (1,4 procent) (World Bank 

2011). För ALBA-TCP-länderna totalt har den genomsnittliga årliga tillväxten i aggregerad 

BNP varit 2,6 procent över tidsperioden 1970-2008. Figur 1 indikerar att Venezuela och Kuba 

tycks vara de länder som sticker ut mest vad gäller ländernas BNP-utveckling över den 

aktuella tidsperioden. 
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Figur 2. BNP per capita (konstant 2000 USD), 1970-2008 

 
Källa: World Bank (2011) WDI & GDF 
 

I figur 2 har vi justerat för folkmängd genom att undersöka utvecklingen i BNP per capita 

över tidsperioden 1970-2008. Vi kan se att även BNP per capita är högst i Venezuela, följt av 

Kuba, Ecuador, Bolivia samt Nicaragua. Vi kan också se att två av länderna (Nicaragua och 

Venezuela) har haft en negativ utveckling i BNP per capita över den aktuella tidsperioden. 

Den genomsnittliga tillväxten i BNP per capita för tidsperioden 1970-2008 var högst i Kuba 

(2,4 procent), följt av Ecuador (1,7 procent) och Bolivia (0,6 procent), samt negativ i 

Venezuela (-0,2 procent) och Nicaragua (-0,9 procent) (World Bank 2011). Liksom figur 1 

tyder figur 2 på att Venezuela och Kuba tycks vara de länder som avviker mest från de andra 

ländernas utveckling även i BNP per capita. 

 

Vad som främst är av intresse här är dock hur pass korrelerade ländernas BNP-utveckling är 

över tiden. För att minimera risken för asymmetriska chocker bör medlemsländerna i en 

valutaunion nämligen ha en hög grad av synkroniserade konjunkturcykler (De Grauwe 2009). 

I figuren nedan har ländernas konjunkturcykler beräknas ungefärligt med hjälp av respektive 

lands BNP-gap. Med BNP-gap menas här storleken på ländernas avvikelser från en jämn 

BNP-utveckling över den aktuella tidsperioden. Utjämnad BNP har beräknats som en jämn 

BNP-utveckling med konstant årlig tillväxttakt för respektive land över tidsperioden 1970-

2008. Därefter har respektive lands BNP-gap beräknats som skillnaden mellan faktisk BNP 

och utjämnad BNP för varje enskilt år. Ett positivt BNP-gap innebär således att faktisk BNP 

är högre än utjämnad BNP, och vice versa. 
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Genom att jämföra ländernas BNP-gap kan vi sedan se i vilken grad ländernas har drabbats av 

asymmetriska chocker över den aktuella tidsperioden. För att ländernas BNP-gap ska vara 

jämförbara sinsemellan har de i figuren nedan beräknats som andel av ländernas faktiska 

BNP. I figuren nedan har dessutom ALBA-TCP-ländernas aggregerade BNP-gap beräknats 

utifrån ländernas sammanlagda BNP. 

 

Figur 3. BNP-gap (% av faktisk BNP), 1970-2008 

 
Källa: Egen beräkning utifrån World Bank (2011) WDI & GDF 
 

I figur 3 kan vi se att det tycks finnas vissa likheter mellan ländernas BNP-gap över 

tidsperioden 1970-2008 så till vida att ländernas BNP-gap tenderar att vara positiva i början 

av tidsperioden och negativa mot slutet. Vi kan dock också se att ländernas BNP-gap, bortsett 

från detta, tycks skilja sig ganska markant från varandra. 

 

För att få en uppfattning om hur stor (a)symmetrin mellan ländernas BNP-gap är utför vi ett 

korrelationstest mellan varje enskilt lands BNP-gap och ALBA-TCP:s aggregerade BNP-gap 

över tidsperioden 1970-2008. Då korrelationskoefficienterna i detta fall även påverkas av 

ekonomiernas relativa storlek (ju högre BNP desto större andel av sammanslutningens 

aggregerade BNP) utför vi även ett korrelationstest mellan varje enskilt lands BNP-gap och 

övriga medlemsländers aggregerade BNP-gap över samma tidsperiod. Resultaten från dessa 

korrelationstest presenteras i tabellen nedan. 
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Tabell 1. Korrelation mellan BNP-gap, 1970-2008 
 ALBA-TCP 

(totalt) 

ALBA-TCP 

(övriga medlemsländer) 

Bolivia 0,58 0,55 

Ecuador 0,82 0,80 

Kuba 0,75 0,47 

Nicaragua 0,55 0,52 

Venezuela 0,92 0,57 
Källa: Egen beräkning utifrån World Bank (2011) WDI & GDF 

 

Starkast korrelation mellan respektive lands BNP-gap och ALBA-TCP:s aggregerade BNP-

gap finner vi för Venezuela, följt av Ecuador, Kuba och Bolivia, samt svagast korrelation för 

Nicaragua. Den relativt starka korrelation vi finner för Venezuela beror dock till stor del på 

landets ekonomiska dominans inom sammanslutning. Detta är dock inte helt utan betydelse då 

vi också kan anta att Venezuela, just på grund av sin relativa storlek, kommer att ha en 

betydande roll vid gemensamma ekonomiska och politiska beslut. 

 

I den andra kolumnen i tabell 1 har vi justerat för varje enskilt lands påverkan på ALBA-TCP-

sammanslutningen aggregerade BNP-gap genom att från det aggregerade BNP-gapet 

exkludera det land med vilket vi mäter korrelation. Vi finner då starkast korrelation för 

Ecuador, följt av Venezuela, Bolivia, Nicaragua samt svagast korrelation för Kuba. 

Korrelationen är för samtliga länder positiv och i intervallet 0,47 till 0,80. 

 

De slutsatser vi kan dra av detta är att ländernas konjunkturcykler tycks vara positivt 

korrelerade, om än långt ifrån fullt korrelerade. Det finns med andra ord en ansenlig risk för 

att länderna inom ALBA-TCP-sammanslutningen även i framtiden kommer att drabbas av 

asymmetriska chocker. Med avseende på BNP-gap kan vi också se att ländernas korrelation 

med sammanslutningen som helhet skiljer sig mellan länderna, samt att Ecuador och 

Venezuela tycks vara de länder vars konjunkturcykler är starkast korrelerade med övriga 

medlemsländers. 
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4.2 Öppenhet 
 

Enligt McKinnon-kriteriet utgör länder som är väldigt öppna för handel och som handlar 

mycket med varandra ett optimalt valutaområde (Baldwin och Wyplosz 2009). Tidigare 

studier har jämfört öppenheten (handel inom regionen mätt som procentandel av BNP) i EU 

med öppenheten i ett antal latinamerikanska länder, och funnit att de latinamerikanska 

länderna har en jämförelsevis låg grad av handel inom regionen (De Grauwe 2009). Detta 

beror, enligt De Grauwe (2009), på att de latinamerikanska länderna är generellt sett mindre 

öppna mot resten av världen än vad de europeiska länderna är, samt att den största delen av de 

latinamerikanska ländernas handel sker med USA och Europa. En ytterligare orsak till detta är 

förmodligen att de latinamerikanska ländernas export främst utgörs av råvaror. 

 

I denna uppsats har ALBA-TCP-ländernas öppenhet beräknats genom att deras totala handel, 

det vill säga summan av landets export och import, beräknats som andel av landets BNP. Vad 

gäller ländernas öppenhet för handel inom ALBA-TCP-sammanslutningen så har handeln 

med övriga medlemsländer beräknats som andel av respektive lands BNP. 

 

Figur 4. Total handel (% av BNP), 1970-2009 

 
Källa: World Bank (2011) WDI & GDF (Data saknas för Kuba 2009) 
 

I figur 4 kan vi se att öppenheten (total handel som andel av BNP) skiljer sig ganska kraftigt 

mellan medlemsländerna i ALBA-TCP. Medan Nicaragua, Ecuador och Bolivia idag är 
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relativt öppna mot omvärlden så är Venezuela och Kuba mer slutna. År 2009 utgjorde den 

totala handeln en större andel av BNP i Nicaragua (96,3 procent) än vad den gjorde i Sverige 

(90,1 procent) (World Bank 2011). Något mindre öppna för handel, men fortfarande relativt 

öppna, är Ecuador (85,2 procent av BNP 2009) och Bolivia (68,6 procent av BNP 2009), 

medan Venezuela (38,7 procent av BNP 2009) och Kuba (38,2 procent av BNP 2008) idag är 

relativt slutna för handel med omvärlden (World Bank 2011). 

 

I figur 4 kan vi även se att graden av öppenhet för handel med omvärlden har ökat under 

tidsperioden 1970-2009 som helhet i samtliga ALBA-TCP-länder utom Kuba. Vi kan också 

se att öppenheten har ökat ganska kraftigt under det senaste decenniet i samtliga länder 

undantaget Venezuela och i något lägre grad i Kuba. 

 

Figur 5. Handel med övriga ALBA-TCP-länder (% av BNP), 1988-2009 

 
Källor: Egen beräkning utifrån ECLAC (2011) CEPALSTAT; ONE (2010) Anuario Estadístico de Cuba; 

World Bank (2011) WDI & GDF (Data saknas för Kuba 2009) 

 

I figur 5 har ALBA-TCP-ländernas handel med övriga medlemsländer inom 

sammanslutningen beräknats som andel av respektive lands BNP. Vi kan se att öppenheten 

för handel inom ALBA-TCP skiljer mellan medlemsländerna. Mest öppet för handel med 

andra ALBA-TCP-länder är Nicaragua (12,4 procent av BNP 2009), följt av Kuba (7,9 

procent av BNP 2008), Bolivia (3,8 procent av BNP 2009), Ecuador (1,6 procent av BNP 

2009) samt Venezuela (0,4 procent av BNP 2009). 
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Vi finner alltså att handeln med övriga medlemsländer inom sammanslutningen utgör en 

relativt liten andel av BNP i samtliga ALBA-TCP-länder. För samtliga länder har denna andel 

dock ökat över tidsperioden 1988-2008 som helhet. Under det senaste decenniet har 

öppenheten för handel inom ALBA-TCP-sammanslutningen ökat i Nicaragua, Kuba och 

Bolivia, men samtidigt minskat i Ecuador och varit relativt oförändrad i Venezuela. 

 

Utifrån figur 4 och 5 kan vi även beräkna ländernas handel med övriga ALBA-TCP-länder 

som andel av ländernas totala handel. Vi finner då att av respektive lands totala handel utgör 

handel med övriga ALBA-TCP-länder störst andel i Kuba (20,6 procent 2008), följt av 

Nicaragua (12,8 procent 2009), Bolivia (5,5 procent 2009), Ecuador (1,9 procent 2009) samt 

Venezuela (1,1 procent 2009) (ECLAC 2011). För ALBA-TCP som helhet utgjorde handeln 

inom sammanslutningen endast 3,6 procent av medlemsländernas totala handel 2008 (ECLAC 

2011). 

 

Medlemsländernas handel inom ALBA-TCP-sammanslutningen är alltså relativt liten, både 

mätt som andel av BNP och som andel av ländernas totala handel. Då Nicaragua, Ecuador och 

Bolivia är relativt öppna för handel med omvärlden generellt sett, beror den relativt låga 

graden av öppenhet inom ALBA-TCP i dessa länder främst på att endast en liten andel av 

ländernas totala handel sker med andra länder inom sammanslutningen. Kubas relativt låga 

grad av öppenhet inom ALBA-TCP beror i sin tur mer på att landet är relativt slutet mot 

omvärlden i allmänhet. I Venezuela bidrar båda dessa faktorer till landets låga grad av 

öppenhet för handel inom ALBA-TCP-sammanslutningen. 

 

Vidare så kan vi konstatera att Venezuela står för nästan hälften av all handel inom ALBA-

TCP, Kuba för ungefär en fjärdedel samt Ecuador, Bolivia och Nicaragua tillsammans för lite 

mer än en fjärdedel (se figur 15 i bilagor). Trots att handeln inom ALBA-TCP endast utgör 

1,1 procent av Venezuelas totala handel är Venezuela alltså den dominerande ekonomin inom 

ALBA-TCP. Detta kommer sannolikt också att påverka maktfördelningen vid gemensamma 

ekonomiska och politiska beslut samt inom en gemensam centralbank. 

 

Vi kan även konstatera att Latinamerika och Karibien står för störst andel av ländernas handel 

(40,2 procent), följt av Nordamerika (32,0 procent), Asien (14,8 procent) och Europa (12,4 

procent), medan Oceanien (0,3 procent) och Afrika (0,2 procent) står för en försumbar del av 

ländernas handel (ECLAC 2011) (se figur 16 i bilagor). Från tidigare vet vi dessutom att 



 
 

26 

handeln mellan medlemsländerna i ALBA-TCP motsvarade endast 3,6 procent av 

medlemsländernas totala handel 2008. Vi kan således dra slutsatsen att även om ALBA-TCP-

länderna handlar relativt lite med varandra idag, finns det goda förutsättningar för att öka 

denna handelsandel om valutasamarbetet i framtiden skulle utökas till att omfatta fler 

latinamerikanska och karibiska stater. 

 

Figur 6. ALBA-TCP:s största handelspartners, 2010	  

 
Källa: ECLAC (2011) CEPALSTAT 
 

I figur 6 kan vi se att USA är ALBA-TCP-ländernas klart största handelspartner, följt av 

Kina, Brasilien och Colombia. Handeln mellan medlemsländerna i ALBA-TCP motsvarar i 

sin tur ländernas femte största handelspartner, följt av Panama, Peru, Mexiko, Argentina och 

Tyskland. Vi kan även här dra slutsatsen att en utökning av sammanslutningen till att omfatta 

fler latinamerikanska länder, i synnerhet Brasilien och Colombia, kraftigt skulle förbättra 

förutsättningarna för att uppfylla McKinnon-kriteriet för optimala valutaområden. I dagsläget 

finns dock inga konkreta planer på ett sådant utvidgande av organisationen. 

 

För Ecuador, som i dagsläget använder amerikanska dollar som landets officiella valuta, tyder 

statistiken ovan dessutom på att transaktionskostnaderna med USA kommer att överstiga 

transaktionsvinsterna om man väljer att byta från dollar till sucre som landets officiella valuta. 

Vi kan dra slutsatsen att länderna inom ALBA-TCP-sammanslutningen uppfyller McKinnon-

kriteriet om öppenhet dåligt. 
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4.3 Produktionsdiversifiering 
 

Enligt Kenen-kriteriet utgör länder vars produktion och export är brett diversifierad och av 

liknande struktur ett optimalt valutaområde (Baldwin och Wyplosz 2009). I figurerna nedan 

åskådliggörs ländernas handel uppdelad på olika typer av varor. 

 

Figur 7. ALBA-TCP:s exportdiversifiering, 2010 

 
Källa: ECLAC (2011) CEPALSTAT 
 

I figur 7 kan vi se att ALBA-TCP inte tycks uppfylla Kenen-kriteriet om optimala 

valutaområdet när det gäller exportdiversifiering. ALBA-TCP-ländernas sammanlagda export 

utgörs till nästan fyra femtedelar av bränslen och smörjmedel. Den största förklaringen till 

detta är att 95,8 procent av Venezuelas export utgörs av olja och oljeprodukter (ECLAC 

2011). 
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Figur 8. Nettoimport (negativa värden) respektive nettoexport (positiva värden), 2010	  

 
Källa: ECLAC (2011) CEPALSTAT 
 

För att utgöra ett optimalt valutaområde ska ländernas produktion och export, enligt Kenen-

kriteriet, dessutom vara av liknande struktur. I figur 8 kan vi se om ALBA-TCP-länderna är 

nettoimportörer eller nettoexportörer inom respektive varugrupp. Vi ser att medan Venezuela, 

Ecuador och Bolivia är nettoexportörer av mineraliska bränslen och smörjmedel så är 

Nicaragua och Kuba nettoimportörer. Vad gäller livsmedel och levande djur samt råvaror som 

inte är bränslen så är Ecuador, Nicaragua och Bolivia nettoexportörer medan Venezuela och 

Kuba är nettoimportörer. Dessa skillnader i ländernas produktionsstrukturer tenderar att öka 

risken för asymmetriska chocker. Då olja och oljeprodukter utgör den klart största andelen av 

sammanslutningens totala export löper i synnerhet Nicaragua, Bolivia och Kuba, vilka är 

nettoimportörer av olja och oljeprodukter (ECLAC 2011), en särskilt stor risk för att drabbas 

av problem vid asymmetriska chocker. 

 

I figur 8 kan vi också se att samtliga länder inom ALBA-TCP-sammanslutningen är 

nettoimportörer av maskiner och transportmedel, kemikalier, bearbetade varor samt diverse 

tillverkade artiklar. Samtliga ALBA-TCP-länders produktion och export domineras alltså av 

råvaror medan man främst importerar förädlade varor. Vi kan även konstatera att 

medlemsländerna inom ALBA-TCP tycks ha en låg grad av inombranschhandel. Som 

argumenterat ovan tyder tidigare studier på att en låg grad av inombranschhandel ökar risken 

för asymmetriska chocker, och vi kan konstatera att medlemsländerna inom ALBA-TCP 

uppfyller Kenen-kriteriet om produktionsdiversifiering dåligt. 
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4.4 Arbetsmarknadsflexibilitet 
 

Enligt Mundell-kriteriet är optimala valutaområden de inom vilka det finns fri 

arbetskraftsrörlighet (Baldwin och Wyplosz 2009). Vi har dock tidigare konstaterat att 

kriteriet om en tillräckligt hög grad av arbetsmarknadsflexibilitet kan delas upp i två skilda 

kriterier, nämligen en tillräckligt hög grad av arbetskraftsrörlighet och/eller en tillräckligt hög 

grad av löneflexibilitet (De Grauwe 2009). Vi kommer här att undersöka ALBA-TCP-

ländernas förutsättningar för ett optimalt valutaområde med avseende på dessa två kriterier i 

tur och ordning. 

 

Figur 9. Andel utlandsfödda (% av total befolkning), 2010 

 
Källa: World Bank (2011) WDI & GDF 
 

För att få en uppfattning om arbetskraftsrörligheten i ALBA-TCP-länderna börjar vi med att 

undersöka ländernas andel av befolkningen som är födda i utlandet. I figur 9 kan vi se att för 

samtliga länder inom ALBA-TCP är andelen födda i utlandet relativt låg. Högst andel har 

Venezuela med drygt en miljon personer födda i utlandet, motsvarande 3,5 procent av landets 

totala befolkning 2010, följt av Ecuador (2,9 procent 2010), Bolivia (1,5 procent 2010) och 

Nicaragua (0,7 procent 2010) (World Bank 2011). Lägst andel har Kuba med endast 0,1 

procent av den totala befolkningen födda i utlandet 2010. Om man jämför med exempelvis 
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Sverige, där befolkningsandelen födda i utlandet var 13,9 procent 2010 (World Bank 2011), 

kan vi konstatera att samtliga länder inom ALBA-TCP har en relativt låg andel utlandsfödda. 

 

Detta säger dock inte så mycket om hur stor arbetskraftsrörligheten är mellan länderna inom 

ALBA-TCP-sammanslutningen. Vi fortsätter därför med att undersöka hur stor andel av den 

totala utlandsfödda befolkningen som är födda i ett annat ALBA-TCP-land. 

 

Figur 10. Andel födda i annat ALBA-TCP-land (% av total utlandsfödd befolkning), 2001 

 
Källor: ECLAC (2011) CEPALSTAT; UN (2008) United Nations Global Migration Database 
 

Från figur 10 kan vi konstatera att av den totala utlandsfödda befolkningen är det i samtliga 

ALBA-TCP-länder endast är en liten andel (mindre än 5 procent) som kommer från andra 

medlemsländer inom ALBA-TCP-sammanslutningen. Från figur 9 och 10 kan vi dessutom 

beräkna hur stor andel av den totala befolkningen som är födda i ett annat medlemsland inom 

ALBA-TCP, och vi finner då att denna andel är oerhört liten (mindre än 0,2 procent) för 

samtliga ALBA-TCP-länder. Arbetskraftsrörligheten inom ALBA-TCP-sammanslutningen är 

alltså i dagsläget väldigt begränsad. En bidragande faktor till detta är förmodligen det faktum 

att inga av medlemsländerna inom ALBA-TCP gränsar direkt till varandra. 

 

Enligt De Grauwe (2009) kan dock en låg grad av arbetskraftsrörlighet vägas upp av en hög 

grad av löneflexibilitet. Endast ett fåtal studier har gjorts gällande 

arbetsmarknadsflexibiliteten i Latinamerika (De Grauwe 2009), men de studier som har gjorts 

tyder på att de flesta latinamerikanska länderna lider av lönerigiditet, arbetslöshet och en stor 
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informell sektor (Hochreiter, Schmidt-Hebbel och Winckler 2002). Enligt Hochreiter, 

Schmidt-Hebbel och Winckler (2002) är löneflexibilitet och strukturförändringar på 

arbetsmarknaden dessutom betydligt viktigare än arbetskraftsrörlighet för en välfungerande 

valutaunion. 

 

Figur 11. Årliga reella genomsnittliga löner (2000=100), 1990-2008	  

 
Källa: ECLAC (2011) CEPALSTAT (Data saknas för Ecuador 2003-2008) 

 

I figur 11 kan vi se ALBA-TCP-ländernas reella löneutveckling för årliga genomsnittliga 

löner under perioden 1990-2008. I figuren kan vi se att Kuba och Venezuela tycks vara de 

länder som har högst löneflexibilitet inom ALBA-TCP-sammanslutningen. Antagandet om att 

löner, åtminstone på kort sikt och på grund av politiska skäl, fackförbund och lagstiftningar, 

är trögrörliga tycks inte heller gälla i full utsträckning i dessa länder. 

 

I en rapport av Freedom House (2010) gällande fackliga rättigheter klassificeras Bolivia och 

Ecuador som “Mostly Free”, Nicaragua som “Partly Free”, Venezuela som “Repressive” och 

Kuba som “Very Repressive”. Detta innebär att självständiga fackförbund och kollektivavtal 

spelar en jämförelsevis stor roll i Bolivia och Ecudaor, en mindre roll i Nicaragua, en väldigt 

liten roll i Venezuela samt är icke-existerande i Kuba. Detta är förmodligen också en av 

orsakerna till varför vi finner högst löneflexibilitet i Kuba och Venezuela. 

 

Vi har alltså funnit att länderna inom ALBA-TCP-sammanslutningen inte tycks uppfylla 

Mundell-kriteriet om en tillräckligt hög grad av arbetskraftsrörlighet. Även om ALBA-TCP-
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länderna, i synnerhet Kuba och Venezuela, tycks ha en viss grad av löneflexibilitet är det 

fortfarande tveksamt om dessa löneförändringar är tillräckligt stora för att kunna motverka de 

problem som uppstår vid asymmetriska chocker mellan länderna. 

 

 

4.5 Politiska faktorer 
 

De sista tre kriterierna för optimala valutaområden enligt Baldwin och Wyplosz (2009) 

indelning kan sammanfattas under politiska aspekter. Kostnaderna för en valutaunion 

påverkas nämligen också av medlemsländernas grad av (o)likhet. I allmänhet gäller att ju mer 

lika två länder är varandra, desto bättre är förutsättningarna för en gemensam valuta (De 

Grauwe 2009). Enligt preferenshomogenitetskriteriet måste medlemsländerna i en 

valutaunion dela en bred enighet om sättet att hantera chocker (Baldwin och Wyplosz 2009). 

 

En ytterligare faktor som är av särskild betydelse i Latinamerika är att många av dessa länder 

lider eller har lidit av ekonomiska problem så som hög inflation och instabila växelkurser 

(UNCTAD 2011). Detta är också en av orsakerna till att populariteten för latinamerikanska 

valutaunioner har ökat under senare år (De Grauwe 2009). Exempelvis Larraín, Tavares och 

Garcia (2003) menar dock att de flesta latinamerikanska länder inte skulle vinna på en 

latinamerikansk valutaunion då det inte är särskilt troligt att en sådan union skulle kunna 

skapa tillräcklig trovärdighet och ekonomisk stabilitet. Enligt Larraín, Tavares och Garcia 

(2003) är de flesta länderna i Latinamerika dessutom mer integrerade med USA än vad de är 

med regionen som helhet varför dollarisering, det vill säga att länderna ger upp sina 

nationella valutor för att istället använda den amerikanska dollarn som officiell valuta, skulle 

vara att bättre alternativ än en valutaunion för att uppnå ekonomisk stabilitet i regionen. 

 

I figurerna nedan åskådliggörs ALBA-TCP-länderna (o)likheter vad gäller arbetslöshet och 

inflation. 
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Figur 12. Arbetslöshet (% av total arbetskraft), 1999-2010 

 
Källor: CIA (2011) The World Factbook; World Bank (2011) WDI & GDF 
 

I figur 12 kan vi se att arbetslösheten skiljer sig mellan medlemsländerna i ALBA-TCP. 

Venezuela är det land som har högst arbetslöshet (12,1 procent 2010), följt av Nicaragua (8,0 

procent 2010), Bolivia (6,5 procent 2010), Ecuador (5,0 procent 2010) samt Kuba (2,0 

procent 2010) (CIA 2011; World Bank 2011). I figur 12 kan vi även se att de länder som 

särskiljer sig mest från de andra vad gäller arbetslöshet under det senaste decenniet är 

Venezuela med relativt höga nivåer och Kuba med relativt låga nivåer av arbetslöshet. Det 

ska dock tilläggas att detta är officiella siffror där undersysselsättning och dold arbetslöshet ej 

är inkluderade. 
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Figur 13. Inflation i konsumentpriser (årlig %), 2002-2010	  

 
Källor: CIA (2011) The World Factbook; World Bank (2011) WDI & GDF 
 

I figur 13 kan vi se ALBA-TCP-ländernas årliga inflationsnivåer för tidsperioden 2002-2010. 

Lägst inflation har i dagsläget Kuba med 0,7 procent 2010, följt av Ecuador (3,3 procent 

2010), Nicaragua (4,7 procent 2010) och Bolivia (7,2 procent 2010) (CIA 2011; World Bank 

2011). Klart högst inflation har Venezuela med 29,8 procent 2010 (CIA 2011). Liksom i fallet 

med arbetslöshet kan vi konstatera att Venezuela och Kuba är de två länder som särskiljer sig 

mest från de andra med högst respektive lägst inflationsnivå. Det ska även här tilläggas att 

detta är officiell statistik där i synnerhet Kubas data förmodligen är något underskattad. 

 

Vi ser att Venezuela har haft en avsevärt högre inflationsnivå över hela den aktuella 

tidsperioden och de slutsatser vi kan dra från detta är att Venezuela skiljer sig från de andra 

länderna när det gäller inflationsmål och sättet att hantera chocker på. Vi har tidigare 

konstaterat att Venezuela är den dominerande ekonomin inom ALBA-TCP-

sammanslutningen och att det därmed också är sannolikt att Venezuela är det land som 

kommer att ha mest inflytande över ekonomiska och politiska beslut samt inom en gemensam 

centralbank. Detta antyder att en valutaunion inom ALBA-TCP-sammanslutningen sannolikt 

också kan komma att få problem med trovärdigheten vad gäller lågt inflationsmål och 

ekonomisk stabilitet (BMI 2009). 

 

Vad gäller de övriga politiska kriterierna så finns det idag ingen konkret plan för att skapa en 

ekonomisk och politisk union mellan länderna. Det finns inte heller något utvecklat 
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transfereringssystem mellan länderna, även om en av grundpelarna i ALBA-TCP:s vision är 

ett system som bygger på solidaritet och samarbete mellan länderna (CMR 2011). De första 

stegen som tagits mot den gemensamma valutan sucre kan förstås komma att förenkla 

transfereringar mellan länderna, men än så länge är all form av ekonomisk hjälp mellan 

länderna frivillig och beroende av varje enskilt lands välvilja. ALBA-TCP-länderna tycks 

således inte uppfylla transfereringskriteriet, enligt vilket optimala valutaområden utgörs av 

länder som kommer överens om att kompensera varandra vid negativa chocker (Baldwin och 

Wyplosz 2009). 

 

Enligt Baldwin och Wyplosz (2009) sista kriterium för optimala valutaområden 

(solidaritetskriteriet) måste de länder som bildar ett valutaområde acceptera vissa kostnader 

till fördel för ett gemensamt öde när den gemensamma penningpolitiken ger upphov till 

nationella intressekonflikter. Det som talar för ländernas homogenitet är bland annat ett 

gemensamt språk, liknande historia, kultur, socioekonomisk struktur samt politiska mål och 

ideologi (Backer och Molina 2009). Det ska dock tilläggas att den politiska enighet som finns 

inom ALBA-TCP i dagsläget snabbt kan komma att ändras vid eventuella regeringsskiften i 

ett eller flera av länderna. Det verkar således inte heller särskilt troligt att varje enskilt lands 

solidaritetskänsla för de övriga länderna inom ALBA-TCP-sammanslutningen är så pass 

starkt att det kommer att prioriteras framför ländernas nationella intressen vid framtida 

konflikter och kriser. 
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5 Slutsats 
 

 

Jag har i denna uppsats undersökt i vilken grad de latinamerikanska länderna Bolivia, 

Ecuador, Kuba, Nicaragua och Venezuela inom ALBA-TCP utgör ett optimalt valutaområde 

för skapandet av en valutaunion med den gemensamma valutan sucre. Detta har gjorts utifrån 

teorin om optimala valutaområden och med fokus på kriterierna asymmetriska chocker, 

öppenhet, produktionsdiversifiering, arbetsmarknadsflexibilitet samt vissa politiska faktorer. 

 

Genom att undersöka ALBA-TCP-ländernas förutsättningar för en gemensam valuta utifrån 

de olika kriterierna för optimala valutaområden har jag funnit att ALBA-TCP-

sammanslutningen i dagsläget är långt ifrån ett optimalt valutaområde. Inget av kriterierna för 

optimala valutaområden är i tillräckligt hög grad uppfyllt för samtliga medlemsländer, och 

sammantagna så utgör dessa svaga förutsättningar för ett välfungerande valutasamarbete. 

 

1) Asymmetriska chocker: Genom att undersöka historisk data över ländernas BNP samt 

korrelationen mellan ländernas BNP-gap har jag funnit en avsevärd risk för att länderna inom 

sammanslutningen ska drabbas av asymmetriska chocker. De länder som tycks ha starkast 

korrelerade konjunkturcykler med sammanslutningen som helhet är Venezuela och Ecuador. 

 

2) Öppenhet: Vad gäller McKinnon-kriteriet om öppenhet så har samtliga länder inom 

sammanslutningen en förhållandevis låg grad av öppenhet för handel med övriga 

medlemsländer inom ALBA-TCP, både mätt som andel av BNP och som andel av ländernas 

totala handel. Mest öppna för handel med omvärlden är Nicaragua, Ecuador och Bolivia, och 

mest öppna för handel inom ALBA-TCP-sammanslutningen är Nicaragua och Kuba. Jag fann 

även att Venezuela är den dominerande ekonomin inom sammanslutningen med avseende på 

BNP och handel, samt att handelsandelarna inom ALBA-TCP kan förbättras avsevärt om 

sammanslutningen i framtiden skulle utökas till att omfatta fler latinamerikanska länder. Det 

ska dock tilläggas att en utökning av ALBA-TCP-sammanslutningen också skulle kunna 

komma att försvåra samarbetet samt öka risken för nationella intressekonflikter. 

 

3) Produktionsdiversifiering: Inte heller Kenen-kriteriet om produktionsdiversifiering är 

tillfredsställande uppfyllt för medlemsländerna inom ALBA-TCP. Detta beror delvis på att 
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den största andelen av ALBA-TCP-ländernas export består av råvaror, och delvis på att olja 

och oljeprodukter dominerar båda Venezuelas och sammanslutningens totala export. En låg 

grad av inombranschhandel inom sammanslutningen samt olikheter i produktions- och 

exportstruktur ökar dessutom risken för asymmetriska chocker. De länder som särskiljer sig 

mest med avseende på produktion och export är Venezuela och Ecuador vilka, till skillnad 

från de övriga medlemsländerna, är nettoexportörer av olja och oljeprodukter. 

 

4) Arbetsmarknadsflexibilitet: Vad gäller Mundell-kriteriet om arbetsmarknadsflexibilitet så 

har jag funnit att arbetskraftsrörligheten mellan länderna inom ALBA-TCP-

sammanslutningen är väldigt begränsad, men att Kuba och Venezuela tycks ha en något högre 

grad av löneflexibilitet än de övriga ALBA-TCP-länderna. Rörligheten mellan länderna 

begränsas förmodligen av det faktum att inga av medlemsländerna inom ALBA-TCP gränsar 

direkt till varandra, medan Kubas och Venezuela relativt hög grad av löneflexibilitet till viss 

del kan förklaras av den begränsade roll som självständiga fackförbund och kollektivavtal har 

i dessa länder. 

 

5) Politiska faktorer: Avslutningsvis så undersökte jag ALBA-TCP-ländernas grad av 

(o)likhet vad gäller chockhantering genom att jämföra statistik över ländernas arbetslöshet 

och inflation. Jag fann att Venezuela är det land som särskiljer sig mest i form av en relativt 

hög grad av arbetslöshet och inflation, medan Kuba (åtminstone enligt officiella siffror) 

särskiljer sig genom relativt låga nivåer av arbetslöshet och inflation. Att man redan 

introducerat den gemensamma valutan sucre för handel mellan medlemsländerna tyder 

visserligen på en stark politisk vilja inom sammanslutningen, men samarbetet lämnar trots 

detta mycket att önska när det gäller ekonomisk stabilitet och trovärdighet för en gemensam 

centralbank (BMI 2009). 

 

Den första slutsatsen vi kan dra är således att Venezuela och Ecuador löper minst risk för att 

drabbas av allvarliga problem vid asymmetriska chocker. Detta då ländernas konjunkturcykler 

uppvisar högst korrelation med ALBA-TCP-sammanslutningen som helhet, och då dessa två 

länder, till skillnad från de andra, är nettoexportörer av olja och oljeprodukter. Vi kan å andra 

sidan se att Venezuela, trots sin ekonomiska dominans inom sammanslutningen, är det land 

som sämst uppfyller kriteriet om öppenhet för handel inom regionen. Venezuela är dessutom 

det land som har störst problem med ekonomisk instabilitet i form av hög arbetslöshet och 

hög inflation. 
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Vi kan således konstatera att för de övriga medlemsländerna inom ALBA-TCP skulle 

förutsättningarna för en gemensam valuta eventuellt kunna förbättras om inte Venezuela 

deltog i samarbetet. I sådana fall skulle dock summan av medlemsländernas ekonomier 

minskas radikalt och den gemensamma valutan skulle förmodligen inte komma att väga lika 

tungt internationellt. Det är inte heller särskilt troligt att Venezuela skulle kunna uteslutas ur 

ALBA-TCP-sammanslutningen då landet hittills har varit den främsta drivkraften bakom 

samarbetet (Secretaria Ejecutiva del ALBA-TCP 2010). 

 

Enligt tidigare studier skulle dock de flesta mindre ekonomierna i Latinamerika ha mer att 

vinna från dollarisering än från regionala valutasamarbeten (Larraín, Tavares och Garcia 

2003). Då en av anledningarna bakom ALBA-TCP-samarbetet är att minska beroendet av den 

amerikanska dollarn i regionen (UNCTAD 2011), är detta å andra sidan inte ett särskilt 

sannolikt alternativ för ALBA-TCP-länderna i dagsläget. För Ecuador, som redan använder 

sig av den amerikanska dollarn som officiell valuta, kommer däremot transaktionskostnaderna 

att vara större än transaktionsvinsterna om man väljer att byta till en gemensam valuta inom 

ALBA-TCP-sammanslutningen. 

 

Med antagandet att Venezuela förblir den dominerande ekonomin inom ALBA-TCP kvarstår 

dock problemet om trovärdighet och ekonomisk stabilitet inom sammanslutningen (BMI 

2009). Med Venezuelas nuvarande inflation är det nämligen inte särskilt troligt att en 

gemensam centralbank skulle kunna uppnå ett lågt inflationsmål. Om man å andra sidan, mot 

förmodan, skulle lyckas med detta är Venezuela troligtvis det land som har mest att vinna från 

en valutaunion i form av ökad ekonomisk stabilitet. 

 

I jämförelse med exempelvis Baldwin och Wyplosz (2009) analys av det europeiska 

integrationssamarbetet, tycks förutsättningarna för en valutaunion vara betydligt svagare i 

ALBA-TCP än i EMU. Ytterligare studier på detta område, exempelvis i form av en 

komparativ analys av ALBA-TCP och EMU, skulle dock vara önskvärt. 
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Figur 14. Karta över ALBA-TCP-länderna, 2011 

 

 
 

Källa: Wikimedia Commons (2010) 

 

Figur 15. Handel inom ALBA-TCP uppdelad per land, 2009 

	   
Källor: ECLAC (2011) CEPALSTAT; ONE (2010) Anuario Estadístico de Cuba 
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Figur 16. ALBA-TCP:s totala handel uppdelad per världsdel, 2010 

 
Källa: ECLAC (2011) CEPALSTAT 
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