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Sammanfattning 

Inledning 

Den Europeiska Unionen (EU) är på väg att lämna lågkonjunkturen, men delar av Europa 
präglas av depressionsliknande förhållanden; arbetslösheten är exceptionellt hög i de pe-
rifera euroländerna och förväntas inte minska avsevärt inom den närmaste framtiden. Hårda 
åtstramningsåtgärder har lett till en växande social polarisering i Europa och till en process 
av industriell omstrukturering i vilken Tysklands och andra nordliga länders position har 
stärkts samtidigt som produktionskapaciteten i södra Europa håller på att försvagas. Krisen 
har också lett till en stor förändring i inkomstfördelningen. I de flesta länder utanför eu-

roområdets kärna har reallönerna minskat, särskilt mycket i euroområdets periferi och stora 
delar av Östeuropa. Samtidigt har hierarkin mellan medlemsländerna smalnat av med en 
stärkt position för Tyskland och andra nordliga stater, medan läget för sydstaterna har 
försvagats och stora delar av den ekonomiska politiken i praktiken dikteras av Bryssel. Den 
Europeiska kommissionens ageranden fortsätter att präglas av ett allvarligt demokratiskt 
underskott och bristande insyn. Avgörande beslut fattas i slutna möten utan att ansvar kan 
utkrävas vare sig av nationella parlament eller av Europaparlamentet, samtidigt som 
näringslivets mäktiga lobbygrupper där utövar ett betydande inflytande. I ett antal länder 

har högerpartier – och i vissa länder nyfascistiska – kunnat dra fördel av ett utbrett missnöje 
med EU och den politik som Bryssel tvingar på medlemsländerna. 

1. Skatte- och penningpolitik 

Den ekonomiska nedgången i EU närmar sig sitt slut, men produktionen är fortfarande under 
2008 års nivåer och situationen är mycket polariserad med hög arbetslöshet och sänkta real-
löner i många länder. Den akuta finansiella krisen har hejdats men det finansiella systemet är 

fortfarande mycket bräckligt och bankerna minskade faktiskt sin utlåning under 2013. Den 
mycket restriktiva finanspolitik som många medlemsstater ålades gjorde det ännu svårare 
att uppfylla de strikta underskottsmålen. Medan ECB stabiliserade bankerna med cirka € 1 
biljon (12 nollor) i ovillkorade treårslån, så fortsätter utlåning till regeringar att förbjudas. På 
grund av EU:s stelbenta fasthållande vid neoklassiska principer är det lönen som förväntas 
bära hela justeringsbördan. Emedan reallönerna har börjat minska i vissa länder underblåser 

detta deflatoriska krafter som sveper över stora delar av Europa. I stället för åtstramning 
borde regeringspolitiken inriktas på att främja sysselsättningen inom socialt och miljömässigt 

önskvärda jobb. Den regressiva effekten av nedskärningar i de offentliga utgifterna måste 
hejdas och allmän utbildning och sjukvård stärkas. Högre utgiftsnivåer bör finansieras genom 
en omvändning av de senaste 20 årens upprepade skattesänkningar. Budgeterade åtgärder 
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på EU-nivå bör öka till 5 % av EU:s BNP för att kunna ha en meningsfull inverkan på produk-
tion och sysselsättning. Finansieringen av regeringars underskott bör göras ömsesidiga ge-
nom tillhandahållandet av gemensamt utgivna euroobligationer så att spekulanter inte kan 
slå ner på svagare länder. Den nuvarande statsskulden i ett antal medlemsstater är ohållbar; 
den kan inte återbetalas helt och bör bli föremål för en skuldgranskning för att avgöra vilka 
skulder som är legitima och vilka som ska annulleras. Den obevekliga pressen nedåt på lö-

nerna bör ersättas av att en spridning av kollektivavtal uppmuntras. En i god ordning ge-
nomförd ökning av lönerna kan bidra till att få bukt med den svaga inhemska efterfrågan i 
Europa, likväl som att främja ökad social rättvisa. För att bekämpa arbetslösheten och skapa 
villkor där människors liv inte helt domineras av lönearbete, bör den normala veckoarbets-
tiden minskas till 30 timmar med bibehållen lön. 

2. Finans- och bankpolitik 

Fem år efter Lehman Brothers konkurs är finans-och bankkrisen olöst i EU. I de flesta EU-

länder är banksystemet fortfarande bräckligt trots den enorma mängd likviditet som ECB har 
försett det med. Situationen för banksektorn är mycket kritisk i vissa länder som Spanien. I 
mitten av 2012 föreslog kommissionen en bankunion (BU) som ett nytt europeiskt projekt 
för att lösa krisen. Trots dess ambitiösa organisation kommer BU inte att ändra på det 
dominerande paradigmet för bankverksamhet i EU. Reformer som föreslagits av Liikanen-
rapporten om bankstrukturerna förstärker universalbankers roll i EU istället för att driva på 
för en strikt åtskillnad mellan banktjänster och investmentbanker. Reformerna väcker också 

frågor om demokrati och styrning i EU eftersom de stärker rollen för ECB, som är ansvarig för 
den enda övervakande funktionen av banker. Samtidigt är ECB delvis ansvarigt för att 
statsskuldkrisen i euroområdet har blivit så djup eftersom den vägrar att låna ut direkt till 
regeringar på den primära obligationsmarknaden. Det långsamma tempot och svagheten i 
de ekonomiska reformerna har förvärrats av den starka påverkan av den finansiella lobbyn 
som har lyckats hålla en effektiv reglering i schack. De europeiska institutionerna bör ställa 
sig som klart uttalad målsättning att minska finanssektorns betydelse i ekonomin. Spekulativ 
verksamhet bör förbjudas. Banktjänster måste isoleras från de finansiella marknaderna och 

bör fokusera på sin kärnverksamhet: utlåning till den icke finansiella sektorn. Direktivet för 
skatt på finansiella transaktioner som föreslagits av kommissionen måste genomföras 
snabbt. ECB bör underställas en effektiv demokratisk kontroll och prioritera sociala och 
ekologiska mål. 

3. Styrning i EU 

Det fördrag om stabilisering, samordning och styrning som är på väg att träda i kraft och 

’Two Pack’ - direktiven innebär att den ekonomiska politiken i euroländerna nu är föremål 
för omfattande central kontroll. Även om de medlemsstatliga parlamentens makt över den 
ekonomiska politiken har minskat radikalt, har det inte skett någon motsvarande ökning av 
Europaparlamentets makt. Förökningen av grovt tillyxade aritmetiska gränser för offentliga 
utgifter och upplåning kommer sannolikt att vara lika dysfunktionella i framtiden som 
sådana övningar nästan alltid har varit i det förflutna. Dessa enkelspåriga regler uppvisar en 

misstro mot demokratin och en överskattning av marknadsprocessers förmåga att stabilisera 

det ekonomiska livet. Retoriken omkring konkurrenskraften som används av EU: s ledare för 

att rättfärdiga både en allmänt restriktiv syn på den ekonomiska politiken och enorm press 
på svagare medlemsländerna fungerar också för att begränsa den demokratiska kontrollen 
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över ekonomin. De rättsliga begränsningarna för den ekonomiska politiken är nu så stränga 
att effektiva alternativa strategier kommer att kräva antingen ett upphävande av de nya 
styrningsåtgärderna eller att dessa uttryckligen underordnas andra prioriteringar - för sys-
selsättning, ekologisk hållbarhet och social rättvisa. 

4. Skatter 

Den ekonomiska och politiska relevansen av skattepolitik har blivit allt tydligare i takt med 
att Europas kris har gripit djupare in i de flesta av EU: s medlemsländernas finanser och livet 
för deras medborgare. Globala och regionala intresseorganisationer, som arbetar med frågor 
om rättvisa i beskattningen och i finanspolitiska frågor, har fått en allt större publik inom 
Europas civila samhällen, stärkta av avslöjanden om de globala företagens och förmögna 
privatpersoners omfattande skatteplanering. Som svar på både europeiska medborgares 
växande upprördhet över en skatteflykt i industriell skala och åderlåtningen av skatteintäkter 
till följd av lågkonjunktur och stagnation, har de europeiska regeringarna lagt mycket större 

vikt vid förebyggande av skatteundandragande och ’illojal skatte konkurrens’. Europeiska 
kommissionen, starkt uppbackad av Europaparlamentet, har godkänt en rad skattereformer i 
syfte att öka insynen i gränsöverskridande skatteangelägenheter. Dessa reformer omfattar 
utbyte av information i samband med det europeiska sparandedirektivet, inrättandet av en 
gemensamt konsoliderad bolagsskattebas och, inom euroområdet, en skatt på finansiella 
transaktioner. Även om sådana initiativ är välkomna i det förvirrade landskapet av euro-
peiska skattesystem, kommer de att vara otillräckliga för att sätta stopp för den gör-din-

granne-till-tiggare-skattepolitik som har fortsatt under den nuvarande krisen; de kommer 
inte heller att bidra till en vändning av den ökande ojämlikheten och fattigdomen i Europa. 
Endast en radikal harmonisering av direkt beskattning grundat på progressivitet i samtliga 
EU-länder, avlägsnande av platta skattesystem i Central-och Östeuropa och konvergens av 
skattekvoter i hela Europa kommer att säkerställa överlevnaden av en kultur för social soli-
daritet i regionen. 

5. Sysselsättning och socialpolitik 

Den finansiella och ekonomiska krisen har fått djupt regressiva sociala konsekvenser för 
många människor i Europa, med hög arbetslöshet, fattigdom och till och med en förlorad 
framtid för många ungdomar. Enligt de senaste EU-siffrorna befinner sig en fjärdedel av EU:s 
befolkning i fattigdom och en åttondel av arbetskraften är arbetslös. Nivåerna på ungdom-
sarbetslösheten är särskilt oroväckande: för EU som helhet är siffran en av fyra, och i de 
krisdrabbade länderna i söder som Grekland, Spanien och Italien stiger den till en av två eller 
en av tre. Hög arbetslöshet och fattigdom har försvagat arbetskraftens förhandlingsposition 

gentemot arbetsgivarna och detta har återspeglats i mer otrygga arbetsvillkor: en av fem 
anställningar i EU är inte fasta och korttidsarbete och ofrivilligt deltidsarbete har ökat sedan 
början av krisen. EU har i sitt svar underlåtit att tillhandahålla resurser för att mildra 
effekterna av fattigdom och ungdomsarbetslöshet. De egna institutionerna, som gen-
eraldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, har också misslyckats med 
att följa upp och erbjuda stöd till medlemsländer som är i ekonomisk och alltmer social kris. 

Som en omedelbar åtgärd bör EU-institutionerna göra bedömningar av de sociala konsekv-

enserna som de nedskärningar man har ålagt medlemsstaterna har fått till följd. De bör då 

tillhandahålla stöd på viktiga områden, särskilt hälsovård, och se till så de barn och 
ungdomar som drabbas hårdast av arbetslöshet och fattigdom erbjuds stöd. För att skydda 
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den arbetande befolkningen från den ökande strömmen av otrygga arbetsvillkor bör so-
cialförsäkringsprogrammens förmåner snarast utvidgas till alla arbetstagare, oavsett 
avtalstyp. EU bör även ta initiativ till lagstiftningsprogram för att få den europeiska ar-
betsrättslagstiftningen i linje med en snabbt föränderlig arbetsmarknad. 

6. Industripolitik 

Det trängande behovet av en industripolitik i Europa börjar erkännas av Europeiska kommis-
sionen. Men dess förslag förblir begränsade inom de snäva ramarna för konkurrenspolitiken, 
helt inriktad på målen för en kortsiktig marknadsutveckling. Det krävs ett alternativ som 
länkar målet om långsiktiga industriella prestationer till eftersträvandet av en socio-
ekologisk omställning. Detta bör inbegripa sex huvudsakliga dimensioner: (1) en plan för 
offentliga investeringar som omfattar hela Europa för att öka den europeiska efterfrågan, (2) 
en omsvängning av den omfattande förlusten av industriell kapacitet i Europa, (3) ett 
brådskande initiativ till att utveckla nya miljömässigt hållbara, kunskapsintensiva, högkom-

petenta och högt betalda ekonomiska verksamheter, (4) en omsvängning av de senaste de-
cenniernas omfattande privatiseringar och betydande offentligt stöd till nya verksamheter 
på EU-, nationell, regional och lokal nivå, (5) etablerandet av en ny trend i riktning mot en 
annan typ av ”säkerhet” förknippad med nedrustning, större sammanhållning och minskade 
obalanser inom EU och enskilda länder, och (6) skapandet av ett helt nytt politiskt verktyg 
för en ekologisk omställning av Europa. Särskilda åtgärder som skulle kunna vara föremål för 
den nya typen av industripolitik är: (a) skyddandet av miljö och förnybar energi, (b) produk-

tion och spridning av kunskap, tillämpningar av IKT- och webbaserade verksamheter, (c) 
tillhandahållande av hälso-, välfärds-och omsorgsverksamhet, (d) stöd till initiativ för socialt 
och ekologiskt hållbara lösningar för mat, rörlighet, byggande, energi, vatten och avfall-
sproblem. 

7. Det translantiska handels- och investeringspartnerskapet mellan EU och USA 

EU har under de senaste åren förhandlat fram många bilaterala handelsavtal. Detta nådde 

sin höjdpunkt med tillkännagivandet i början av 2013 att EU och USA har kommit överens 
om att inleda förhandlingar om ett bilateralt handelsavtal, det så kallade transatlantiska 
handels- och investeringspartnerskapet (TTIP). Det föreslagna avtalet är inte bara avsett att 
sänka tullarna mellan världsekonomins två största handelsblock; dess primära syfte är att 
avveckla och/eller harmonisera regleringar inom områden som jordbruk, livsmedelssäker-
het, produkt- och tekniska standarder, finansiella tjänster, skydd av immateriella rättigheter 
samt offentlig upphandling. Liberalisering av investeringar och skydd kommer också att vara 
centrala frågor. Europeiska kommissionen, baserat på beställda undersökningar, hävdar att 

avtalet kommer att öka tillväxt och sysselsättning i EU. Det ekonomiska argumentet för TTIP 
är dock föga imponerande. Intäktsvinsterna beräknas till mindre än 1 % av EU: s BNP, och 
kommer att fasas in under en övergångsperiod på 10 år. Ökad arbetslöshet och justering-
skostnader på grund av handelsliberalisering tonas ner eller negligeras helt. Den avreglering 
som ingår i handelsavtalet kommer att utgöra ett hot mot folkhälsan, arbetsrätten och kon-
sumentskyddet. Den föreslagna investerare-till-stat-tvistlösningen kommer att privilegiera 

investerarnas rättigheter över den offentliga politiken autonomi. TTIP är inget mindre än ett 

frontalangrepp på det demokratiska beslutsfattandet i EU. Behovet av stora revideringar av 

den föreslagna förhandlingsagendan är akut. Just nu är det mycket tveksamt om han-
delsavtalet kommer att leverera några ekonomiska och sociala fördelar netto för EU-
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medborgarna. Nu krävs en omfattande effektutvärdering med detaljerade studier av de 
många kritiska frågorna som ingår och ett radikalt brott med den rådande bristen på insyn. 
Detta är de nödvändiga första stegen för en välbehövlig demokratisk debatt om TTIP. 

 

 

Den fullständiga versionen av detta EuroMemorandum bygger på diskussioner och bidrag 
presenterade vid den 19e arbetskonferensen för ”Alternativ Ekonomisk Politik i Europa”, 
som arrangerades av EuroMemo Group den 20-22 september 2013 i London. Om du önskar 
ta del av texten i dess helhet, EuroMemorandum 2014 

De djupnande klyftorna i Europa och behovet av  
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vänligen skicka ett mejl Memorarandumgruppen info@euromemo.eu.  
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