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Sammanfattning 

Europeiska Unionen i fördjupad kris 

Eurozonens kris hotar den europeiska integrationens framtid men istället för att utmana de finansiel‐
la institutioner som drivit fram denna kris har EU:s myndigheter påtvingat Grekland och andra länder 
i eurozonens periferi åtstramningsprogram och utvecklat centraliserade politiska mekanismer för att 
ålägga alla medlemsstater en hårdhänt åtstramande skattemässig disciplin. Detta riskerar att under‐
minera den Europeiska Unionens demokratiska legitimitet. 

Åtstramande  skattepolitiska  åtgärder har pressat  tillbaka  efterfrågan  i  Europa och de  ekonomiska 
prognoserna för 2012 förutspår  i praktiken stagnation, något som kommer att skärpa svårigheterna 
för de  länder som  idag brottas med budgetunderskott: de kommer att få än svårare att betala sina 
skuldräntor.  Vid  ett  toppmöte  för  euroländerna  i  oktober  2011  beslöts  om  en  nedskrivning  av 
Greklands skuldbörda med 50 %   men statsobligationsinnehavare    intensifierade därefter     en pani‐
kartad försäljning vilket ledde till att också andra större länder, som Italien och Spanien, drabbades.  

Åtstramningsprogram i Östeuropa (Lettland, Rumänien och Ungern) och i eurozonens perifera länder 
(Grekland,  Portugal  och  Irland)  har  lett  till  synnerligen  allvarliga  recessioner  och  drastiska  skatte‐
sänkningar har åtföljts av krav på privatiseringar och avreglering av arbetsmarknaderna. 

EU:s grannar i sydöstra Europa och Turkiet – länder som i flera fall varit beroende av kapitalinflöden ‐ 
har också alla drabbats hårt av krisen. De har  i  likhet med  länderna  i Nordafrika kraftigt uppmanats 
av EU att öppna sina ekonomier. 

Världshandelns  starka  återhämtning  sedan  2010  har  gynnat  den  ekonomiska  tillväxten  i  flera  EU‐
länder, särskilt i Tyskland, men i förening med de handelsöverskott som genererats i Kina och Japan 
har detta bidragit till en farlig ökning av de globala obalanserna. Låga räntor i Europa och i synnerhet 
i USA har lett till destabiliserande kapitalinflöden i mellaninkomstländer vilket drivit upp deras växel‐
kurser. 

Katastrofen  i  Fukushima  har  förmått  Tyskland  att  återaktualisera  sitt  program  för  att  avveckla 
kärnkraften men det har  inte  lett till en mer allmän europeisk utfasning av denna energiform. Efter 
misslyckandet  vid miljökonferensen  i  Köpenhamn  har  EU  också misslyckats med  att  utveckla  ett 
lämpligt svar när det gäller frågan om klimatförändringen. Europas jordbruksproduktion, som bygger 
på en misslyckad  industrialiseringsmodell, har  socialt och miljömässigt negativa effekt er  i EU och 
underminerar utvecklingsländernas självförsörjningsförmåga. 

Felaktig politik leder till skadliga effekter – En kritik av EU:s nuvarande politik  

EU har misslyckats att utveckla ett adekvat svar på krisen  i eurozonen. De  förändringar av Tillväxt‐ 
och Stabilitetspakten som förslagits bygger på det felaktiga antagandet att marknadskrafterna kom‐
mer att säkerställa en balanserad utveckling, bara budgetunderskotten begränsas. Redan  innan kri‐
sen hade Tyskland uppnått stora överskott i betalningsbalansen medan handelsunderskotten i södra 
Europa finansierades genom stora kapitalinflöden. Finanskrisen 2008 ledde till en skarp minskning av 
den privata sektorns efterfrågan och nödvändiggjorde en omfattande ökning av de offentliga utgif‐
terna. EU:s nya  lagstiftning  talar om samordnad politik men den huvudsakliga  inriktningen handlar 
om övervakning och den hotar att utsätta de ekonomiskt svagare staterna för ett allomfattande för‐
myndarskap inom varje delområde av den offentliga politiken. 
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De europeiska bankerna ‐ som står inför stora förluster när det gäller innehaven av statsobligationer 
– är direkt hotade av eurokrisen. Men de har dragit  igång massiva  lobbykampanjer mot  finansiella 
reformer  och  båda  de  blygsamma  förslagen  angående  derivathandeln  och  bankernas  kapitalre‐
servkrav  lyckades de tunna ut. EU‐kommissionen har föreslagit en skatt på finansiella transaktioner 
men  denna  skulle  inte  gälla  valutatransaktioner  och  stater  av  nyckelbetydelse motsätter  sig  även 
detta. 

Krisen har synliggjort hur skilda produktionsstrukturerna är i EU‐länderna. Regionalpolitiken har inrik‐
tats på  fysisk  infrastruktur och arbetsmarknadsutbildning men utan att uppmärksamma betydelsen 
av  industripolitik. Industripolitik är något som den ny‐merkantilistiska kärnan runt Tyskland  inte har 
något intresse av att understödja. EU‐politiken har tenderat att cementera den nuvarande arbetsdel‐
ningen  i  Europa och påtvinga de perifera  staterna  en  åtstramningspolitik  som  kommer  att  skärpa 
skillnaderna ytterligare. 

EU:s  politik när det gäller medelhavsländerna har ställts ifråga av de folkliga revolterna i Tunisien och 
Egypten; även om demokratiseringen har välkomnats har den ekonomiska modell som lett till omfat‐
tande fatigdom och arbetslöshet inte omvärderats och EU fortsätter att förespråka frihandelslösnin‐
gar. EU:s grannskaps‐ och utvidgningspolitik har råkat  in  i en återvändsgränd;  förhandlingarna med 
Turkiet och länderna i forna Jugoslavien gör mycket få framsteg och det finns en avsevärd tveksam‐
het om det överhuvudtaget är lämpligt med en ytterligare utvidgning. 

Samtidigt som EU:s handelspolitik fortfarande officiellt talar om att avsluta Doharundan har den på 
ett avgörande sätt skiftat sin  tyngdpunkt  i riktning mot  förhandlingar om bilaterala  frihandelsavtal. 
EU ökar sina på tryckningar på länderna i ACP‐gruppen ( länder i Afrika, Karibien och Stillahavsområ‐
det) för att förmå dem att gå med på s.k. ”Ekonomiska Partnerskapsprogram”, vilka kräver att de gör 
långtgående förpliktelser att öppna sina länder för kapital‐  och handelsförbindelser med  EU. 

EU har beklagligtvis överfört det militärpolitiska säkerhetsbegreppet till att också omfatta en  illuso‐
risk väg bort från beroende av världsmarknaderna när det gäller energi och råvaror. Kommissionens 
nya rapport angående jordbrukspolitiken tar ett viktigt steg i riktning mot uthållighet som ledstjärna 
men trots att den uppmärksammar den sociala betydelsen av  jordbruksarbetet kommer stödet  inte 
att förbehållas aktivt verksamma bönder. 

Stärk demokrati och social rättvisa i Europa   

Den europeiska centralbanken ECB måste omedelbart ingripa som garant (”lender of last resort”) på 
statsobligationsmarknaden  i eurozonen  för att bryta spiralen av  fallande priser och panikartad  för‐
säljning. Därefter måste det ske en dramatisk omkastning när det gäller den finansiella sektorns om‐
fattande expansion när det gäller storlek och makt som skett de senaste trettio åren. Affärsbanker 
och  investeringsbanker måste  skiljas åt; offentligt och  kooperativt ägda banker  liksom andra  icke‐
vinstinriktade banker bör utvecklas så att finansiering av socialt och ekologiskt önskvärda projekt kan 
främjas; investeringsbanker, hedgefonder och privata investeringsfonder bör utsättas för strikt regle‐
ring. Flertalet finansiella derivat bör förbjudas och all handel med finansiella instrument måste ske på 
öppna plattformar (ingen handel ska ske direkt mäklare emellan, s.k. ”Over –the‐ Counter” ). 

En skatt på finansiella transaktioner bör införas och den bör omfatta alla finansiella transaktioner. Ett 
offentligt ägt europeiskt värderingsinstitut bör skapas. Den nuvarande nivån på offentlig skuldsätt‐
ning är ohållbar, i synnerhet i Grekland. Skuldrevisioner ‐ enligt den modell som Ecuador utvecklat ‐ 
bör genomföras för att klarlägga vilka skulder som kan ses som  legitima och vilka  institutioner som 
bör åläggas att bära nedskrivningarna.  I  länder med mycket höga offentliga  skuldbördor bör också 
minskningen ske genom en förmögenhetsbeskattning av de rikaste hushållen. För att förhindra spe‐
kulation mot svagare stater bör eurozonens länder byta ut återstående statsobligationer mot gemen‐
samt garanterade euro‐obligationer. 

En gemensam penningpolitik måste åtföljas av en gemensam skattepolitik. Denna bör inriktas på att 
främja full sysselsättning och goda arbetsvillkor. Åtstramningsprogram skulle göra det än svårare att 
återbetala skulderna, stater med primära underskott bör ges finansiellt stöd för att underlätta deras 
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ekonomiska  tillväxt. Ett kraftfullt program  för offentliga  investeringar behövs,  i synnerhet  i eurozo‐
nens perifera länder. En sådan finansiering skulle kunna komma från Europeiska Investeringsbanken, 
som  redan  har  befogenhet  att  emittera  obligationer.  Istället  för  rådande  ensidiga  betoning  av 
nedskärningar av de offentliga utgifterna bör den långvariga trenden mot sänkning av beskattningen 
för de högsta inkomstlägena avbrytas och vändas till sin motsats. Författningsmässiga inskränkningar 
av löpande budgetunderskott är farligt åtstramande till sin karaktär och bör inte införas. 

En samordnad europeisk  lönepolitik bör säkerställa att den vitt spridda   sänkningen av  löneandelen 
av nationalinkomsten stoppas och vänds och att länder med lägre inkomster börjar konvergera mot 
de   som har högre genomsnittsinkomster. En sänkning av normalarbetstiden till 30 timmar  i veckan 
bör genomföras både som ett sätt att bekämpa arbetslösheten och som ett bidrag till ett samhälle 
där livet inte helt domineras av lönearbetet. 

Istället för åtstramningsprogram behövs program som tar itu med de strukturella problemen i dagens 
kapitalism. Privatiseringarna har varit kontraproduktiva, de har  lett  till ojämlika hälsosystem – den 
offentliga servicens roll måste återupprättas. Låglönestrategier, som påstods syfta till att främja kon‐
kurrenskraften  i utvecklingsregioner, har misslyckats. Ekonomisk utveckling måste  istället bygga på 
tillämpning av modern teknologi och EU:s strukturfonder bör användas för att utveckla avancerade 
produktionssektorer.  För  att minska  handelsobalanser  bör medlemsstaterna  bör  sträva  efter  att 
minska importen, exempelvis genom att utveckla förnyelsebara energikällor. Kooperativ verksamhet 
kan  spela en viktig  roll när det gäller att  förena ekonomiska och  sociala målsättningar och  för att 
främja  lokal  produktion  och  konsumtion.  Kravet  på    ökad  flexibilitet,  s.k.”flexicurity”,    har  ökat 
otryggheten  i  anställningsformerna:    för  att motverka denna  tendens bör  fackliga  rättigheter  åte‐
rupprättas och stärkas. Man bör införa åtgärder som förhindrar att företag kan hänvisa till ”konkur‐
renstryck” från andra EU‐länder som skäl till lönesänkningar eller försämringar av arbetsvillkoren. 

EU  bör  ta  hänsyn  till  asymmetrierna  i  förhållande  till  omgivande  grannländer  genom  att  utveckla 
asymmetriska  överenskommelser  som  gynnar  grannländerna  och  detta  bör  återspeglas  i  ett  nytt 
förhållningssätt till de associationsavtal som ny styr dessa relationer. 

Frihandelsavtal bör överges  till  förmån  för sektorspecifika överenskommelser med mycket  långa ö‐
vergångsperioder. Grannländer bör kunna behålla det politiska utrymma som behövs  för att stärka 
sin produktionsstruktur och EU:s bistånd bör inriktas på att främja industriell utveckling. 

Istället för EU:s   nuvarande, merkantilistiska och exportinriktade handelsstrategi bör EU öka den  in‐
hemska efterfrågan så att den kan absorbera mer varor och tjänster. Den rådande modellen av fri‐
handelsavtal,  byggd  på WTO‐principer  plus  bilaterala  överenskommelser,  bör  överges  så  att man 
istället tar hänsyn till rådande asymmetrier länderna emellan. Jordbruksstöd som snedvrider handeln 
bör  fasas  ut  och  krav  på  liberalisering  av  den  offentliga  tjänstesektorn  bör  släppas.   Utvecklings‐
bistånd omorienteras för att stödja byggandet av diversifierade lokala ekonomier och strävandet att 
förstärka de statliga resurserna i de svagast utvecklade länderna bör understödjas.  

EU  skulle  kunna  ge  ett  viktigt  bidrag  till  att  främja  hållbar  utveckling  om  unionen  förmådde  att 
samordna medlemsstaternas  initiativ  inför Rio  II  2012.  Sådana  initiativ  kunde handla om  transna‐
tionella program för ”grön sysselsättning”, där man förbinder ekologiska och sociala strävanden med 
energihushållning. EU:s gemensamma jordbrukspolitik kunde också omvandlas till att uppnå en kom‐
promiss mellan  det  politiska  kravet  att  förse  Europas medborgare med  billiga matvaror  av  hög 
kvalitet, det sociala önskemålet att stödja en aktiv bondebefolkning som upprätthåller en ekologiskt 
balanserad landsbygd och det internationella önskemålet att stödja ett utbyte av jordbruksprodukter 
med resten av världen till rättvisa priser. 

Den fullständiga texten  i EuroMemorandum 2012 bygger på diskussioner   och papers som presenterades vid 

Memorandumgruppens 17e workshop, den 16‐18 september 2011 i Wien, Österrike. Den som önskar läsa den 

fullständiga texten kan mejla till euromemo@uni‐bremen.de. Den som önskar ytterligare  information om Eu‐

roMemoGroup kan kontakta oss via samma mejladress eller gå in på vår hemsida  

www.euromemo.eu 


