Desde el colectivo de economistas críticos European Progressive
Economist Network (www.euro-pen.net) os queremos hacer partícipes
de un manifiesto elaborado de forma conjunta por las organizaciones
europeas que conformamos el colectivo. Diversas personalidades de
toda Europa (Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, Alemania,
Dinamarca y Austria, entre otros) están promoviendo la difusión de
este manifiesto. En los próximos días el mismo se presentará
públicamente en todos los países europeos que participan en la
iniciativa. Os animamos a adheriros y a participar en su difusión.
Promotores del manifiesto desde econoNuestra:
Jordi Angusto (Universidad Barcelona), José María Mella
(Universidad Autónoma de Madrid), Koldo Unceta
(Universidad del País Vasco), Nuria Alonso (Universidad Rey
Juan Carlos), David Trillo (Universidad Rey Juan Carlos),
Gregorio Rodríguez (Universidad de Alcalá de Henares).

Beste Ibilbide bat Europarentzat
Europako Hauteskundeetarako
2014ko Maiatzak

Europako proiektua arriskuan dago. 2014ko Maiatzako hauteskundeen bezperan Europa
etengabeko austeritatea, geldialdi ekonomikoa, desberdintasuna hazkorra eta hazten ari
den zentroko eta periferiako herrialdeen arteko arrail bat bizitzen ari da. Demokrazia
nazio mailan kaltetzen ari da, eta Europa mailan ez da garatzen ari . Boterea da kontrol
demokratikorik gabeko erakunde teknokratikoetan eta estatu indartsuenen eskuetan
kontzentratzen ari da. Aldi berean, populismo olatuak erreakzio nazionalista arriskutsu
zabaltzen ari dira Europan zehar. Hau ez da duela hamarkada imajinatu zen Europan,
gerrarik gabeko integrazio ekonomiko eta politikoaren eremu bezala. Hau ez da
aurrerapen ekonomiko eta sozialen, demokrazia hedapenaren eta ongizatea eskubideen
bidez eraiki zen Europa hori.

Beraz, erabateko aldaketa bat behar da; 2014ko Maiatzako europar hauteskundeak
tentazio populistak eta impasse neoliberala baztertzeko, eta Europarako Beste Ibilbide bat
posible dela baieztatzeko aukera garrantzitsu bat dira.
Europako Ekonomialari Aurrerakoien Sareak (Euro- pen ), ekonomialari eta gizarte
zibilaren taldeek biltzen dituen taldeak , Europako herritarrei , indar politikoei eta sozialei
eskatzen die gure krisi politiko eta ekonomikoaren alternatibei buruzko eztabaidan
jardutea. Europar politikaren bost norabide aldaketa erradikalak proposatzen ditugu. Ideia
horiek hauteskunde kanpainaren eta Europako Parlamentuak eta Europako Batzordeak
berrien jardueren ardatzak izan behar dute.
1.Amaitu austeritatea. EBko politika fiskalak murriztaileak - bereziki Zerga Ituna eta
Egonkortasun eta Hazkunde Ituna - alderantzikatu behar; aurrekontu -arauak aldatu egin
behar dute, eta "egiturazko oreka" bertan behera utzi behar du aurrekontu publikoen
helburua izateari. Estrategia ekonomiko koordinatu batek aukera eman behar die estatu
kideei krisitik ateratzeko beharrezkoa den politika fiskala jarraitzea. Eskariaren estimulu
indartsurik gabe ez dago modurik uneko geldialdia alde batera uztea. Inbertsio publikoen
zeregin nagusietako bat trantsizio ekologiko bat bultzatzea da, Europa mailan EIBko
finantzaketa eta banku kredituak mobilizatuz. Europa mailako inbertsio publikoaren plan
bat beharrezkoa da, iraunkorrak diren jarduera ekonomikoak berreraikitzeko eta lanpostu
onak sortzeko. Ekintza horiek Europarako industria politika berri baten muina izan behar
dute , epe luzera eredu ekonomikoaren eraldaketa ekologiko baten helburura bideratuta
izan beharko duena.
2.Finantzen kontrola. Deflazioari aurre egiteko - eta politika murriztaileen ,
depresioaren eta beheranzko soldata lehiaketaren gurpil zoroa hausteko - euroguneko
moneta politikaren orientazioa erabat aldatu behar da, inflazioa gutxienez % 2ra
itzultzeko aukera emanez. Europako Banku Zentralak likidezia eman behar du, politika
hedatzaileen bitartez eta gobernuen azken mailegu emaile bezala bonoen merkatuetan.
Zor publikoaren arazoa konpondu egin behar da Eurogunearen ardura komun baten eta
zorra berregituratze prozesu batez bitartez. Eurobonoak sortu beharko lirateke, ez
bakarrik zor publikoaren birfinantzatzerako, baizik eta Europako ekonomiaren konbertsio
ekologikoaren finantzatzeko ere. Finantza-sektorearen tamainaren murrizketa erradikala
behar da, finantza- transakzio zerga sortuz, espekulazio finantzak ezabatuz eta kapital
mugimenduen kontrola ezarriz. Sortzen ari diren Banku Batasunari buruzko arauek ez
diote aurre egiten eta finantza sistemaren oinarrizko akatsei eta hauskortasunari aurre
egiten; arau zorrotzagoak behar dira finantza jarduera espekulatiboak eta arriskutsua
debekatuz du, eta merkataritza eta inbertsio-bankuen arteko zatiketa ditu errekuperatuz.
EBko offshore finantza zentro eta zerga paradisuak zerga harmonizazio eta finantzaerregulazio estuago baten bidez ezabatu behar dira.
3. Lanpostuak sortu, dibergentzia ekonomikoak irauli. EBko langabezia mailak bereziki, herrialde batzuetan - zifra errekorrak ditu. Langabezia ahultasun ekonomikoaren
eta gizartearen desegituraketaren iturri bat da; lanpostu berriak eskaintzea sozialki eta
ingurumenari dagokionez iraunkorrak diren jarduera ekonomikoetan politikaren
lehentasun nagusietako bat izan behar du. Eurogunearen barruan, muturreko kontu
korronteen desorekak herrialdeen arteko lubakiak herrialdeen artean; Europako politikek
horiek murrizteko behar dituzte superabita dituzten herrialdeen ere egokituz. Soldatak
jaisteko presio lehiakorra gelditu behar da; soldatak ez lirateke lehiakortasun faktore gisa
kontsideratu beharko, kontsumo domestikoan oinarritutako ekonomia baten motorra

bezala baizik. Europa mailako gutxieneko soldata - herrialdeen BPG per capitaren bitartez
egokituta- sartu behar da .
4. Desberdintasuna murriztea. Desberdintasunak errekor maila erdietsi ditu eta
bidezkoa den hazkunde batera itzultzea eragozten du. Europa mailako elkartasuna,
birbanaketa, gizarte babesa, ongizatea eta gizarte berdintsuago bat izan behar dira
Europako eredu sozialaren funtsezko elementuak. Desberdintasuna murrizteko eta
ongizate estatua defendatzeko fiskalitatea sistemetan aldaketa sakonak behar dira,
irabazien gaineko zergarengatik enpresen ihes egitea eragotziko lukeen Europa mailako
zerga harmonizazio bat martxan jarriz, eta zergapetzea aldatuz, lanarengandik
aberastasunarengana eta baliabide ez berriztagarriengana eta, horrela, Europako gastua
finantzatzeko diru-sarrera berriak sortuz.
5. Demokrazia zabalduz. Politika ekonomikoaren erabakiak prozesu demokratikoetara
itzuli behar dira. Ez zaie utzi behar bankariei, teknokratei eta enpresa lobbiei guztioi
eragiten gaituzten erabakiak hartzen. Demokrazia Europan maila guztietan berritu behar
da, kontrol parlamentarioa handiagoaren bitartez eta herritarren parte-hartzearekin
ondasun komunaren inguruko erabakietan. Krisiari erantzun gisa , ekintza publikoko
esparrua zabaldu behar da jarduera ekonomikoei dagokionez -finantzak, produkzio
berreraikuntza eta zerbitzu publikoak barne -. Atlantikoaren gaineko Merkataritza eta
Inbertsioaren inguruko Lankidetza (TTIP) buruzko egungo negoziazioek prozesu
demokratikoaren, politika espazioaren eta erregulazio publikoaren murrizketa
garrantzitsu bat dakartzate; TTIP gelditzea politikaren lehentasun nagusietako bat izan
behar du Legebiltzarra berriarentzat.
Indar politikoei, Europako hauteskundeetako hautagaiei eta herritarrei, Europarentzat
Beste Ibilbide baten ikuspegia partekatzea eskatzen diegu, eta behar diren politika
alternatiboetan jardutea. Hurrengo hauteskundeetatik sortuko den Europako
Parlamentuan koalizio aurrerakoi baten arrakasta erabakigarria izango litzateke, saihestuz
"koalizio handien" ereduaren jarraipena, gaur egun Europako herrialde gehienetan
agintzen ari den zentro-eskuineko eta zentro-ezkerreko artean.
Europak biziraungo du bakarrik beste ibilbide bat hartzen baldin badu. Europak justizia
soziala , ingurumen -erantzukizuna, demokrazia eta bakea esan nahi du. Beste Europa hau
posible da; aukera gure esku dago.
Europako Europako Ekonomista Aurrerakoien Sarea ( Euro- pen):
Kide diren erakundeen artean, besteak beste : EuroMemo Group, Economistes Atterrés
(Frantzia), Sbilanciamoci! ( Italia), Transnational Institute (Herbehereak) ,
EconoNuestra (Espainia) , Econosphères (Belgika), Beigewum (Austria) , Transform!
Europe, Critical Political Economy Research Network
Informazio gehiagorako, www.euro-pen.org, info@econonuestra.net

First Signataries:
Nuria Alonso, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, and econoNuestra
Elmar Altvater, Attac Germany
Jordi Angusto, Universidad Autónoma Barcelona, and econoNuestra
Giorgos Argitis, University of Athens
Etienne Balibar, University of Paris X Nanterre and University of California, Irvine
Frederic Boccara, University of Paris 13 and Économistes Atterrés
Luciana Castellina, founder of Il Manifesto
João Cravinho, Former member of the Portuguese Government and of the Board of the
EBRD
Donatella Della Porta, European University Institute
Giovanni Dosi, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, Italy
Trevor Evans, Berlin School of Economics & Law and EuroMemorandum
Marica Frangakis, Nicos Poulantzas Institute, Athens and EuroMemorandum
Maurizio Franzini, Sapienza University of Rome
Nancy Fraser, New School for Social Research, New York
Ulisses Garrido, sociologist, tradeunionist, Director of the Education Department at the
ETUI
Susan George, honorary president of Attac France, Board President of the Transnational
Institute
John Grahl, Middlesex University, London and EuroMemorandum
Rafael Grasa Hernandez, ICIP, Barcelona
Mary Kaldor, London School of Economics
Maurizio Landini, General Secretary, Metal Workers’ Union, FIOM-CGIL, Italy
Dany Lang, University of Paris 13 and Économistes Atterrés
Francisco Louçã, Professor of Economics, ISEG, Lisbon University
Bengt-Ǻke Lundvall, University of Ǻlborg, Denmark

Dimitris Milonakis , University of Crete and Interim coordinator of IIPPE
Chantal Mouffe, University of Westminster, London
Pascal Petit, University of Paris 13
Mario Pianta, University of Urbino and Sbilanciamoci!
Dominique Plihon, University of Paris 13 and Économistes Atterrés
Gregorio Rodríguez, Universidad Alcalá Henares, Madrid and econoNuestra
Rossana Rossanda, founder of Il Manifesto
Saskia Sassen, Columbia University, New York
José Almeida Serra, Vice President of the Portuguese Economic and Social Council
Henri Sterdyniak, French Economic Observatory (OFCE) and Économistes Atterrés
David Trillo, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid and econoNuestra
Koldo Unceta, Universidad País Vasco and econoNuestra
Peter Wahl, World Economy & Development Association (WEED), Germany
Hilary Wainwright, Co-editor, Red Pepper, Great Britain
Frieder Otto Wolf, Free University Berlin and EuroMemorandum

