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Sammanfattning 

1. Makroekonomisk politik och alternativen till stagnation 

Den ekonomiska återhämtning i Europa som förutspåddes för 2014 har misslyckats och Europa står 

inför utsikten av en utdragen långsam tillväxt, hög arbetslöshet och, i bästa fall, en minimal ökning av 

realinkomsterna. Även om produktionen i de flesta länder har upphört att minska, förblir den långt 

under 2008 års nivå i de södra och många av de östra medlemsstaterna. Trots att vissa regeringar 

efterlyser större budgetflexibilitet insisterar de europeiska myndigheterna på att stelbent hålla fast 

vid en djupt restriktiv politik. I stället för den nuvarande besattheten vid att uppnå balanserade 

budgetar, bör en samordnad finanspolitisk expansion fokusera på att öka sysselsättningen genom att 
främja miljömässigt önskvärda investeringar och upphöra med angreppen mot sociala utgifter. 

Den gemensamma valutan måste kompletteras med en effektiv finanspolitik på EU-nivån som kan 

dämpa nedgångar såväl de som sker på EU-nivån som de som sker på de nationella och regionala 

nivåerna samt svara för effektiva överföringar mellan de rikare och de fattigare regionerna. Detta bör 

baseras på ett starkt progressivt skattesystem och kompletteras med utvecklingen av ett EU-

omfattande system för arbetslöshetsförsäkring. En skatt bör införas på alla finansiella transaktioner, 

och en enhetlig EU-bolagsskattesats bör införas för att få ett slut på staternas underbudskonkurrens 

när det gäller skattesatser i deras strävan efter att locka till sig utländska investeringar. Samtidigt 

måste utlandsbaserade finanscentra bli strängt förbjudna för att undvika internationell skatteflykt. 

I den utsträckning bytesbalansunderskott har minskat så beror detta på en deflationspolitik som har 
minskat underskottsländernas import. I framtiden måste ansvaret för att eliminera obalanserna delas 

mellan överskottsländer, vilka bör utöka sin efterfrågan, och underskottsländer, vilka bör investera i 

exportindustrin. EU:s regional- och strukturpolitik bör stärkas och utökas, i synnerhet genom ett 

omfattande program för offentliga och privata investeringar, finansierade av Europeiska 

investeringsbanken, särskilt inriktad på underskottsländer och, mer allmänt, på länder med lägre 

inkomster. 

2. Finanssektorn och eurokrisen 

Enligt ECB:s Banking Structures Report har tillgångarna i euroområdets finansiella sektor nästan 

fördubblats under det senaste decenniet, för att nå 57 biljoner Euro 2013, nästan sex gånger så 

mycket som euroområdets BNP. Vidare har utbredningen av skuggbankväsendet – ett nätverk av 

kreditförmedlare som omfattar enheter och verksamheter utanför det reguljära banksystemet, vilka 
interagerar över olika jurisdiktioner – varit större än den i resten av sektorn. Trots en rad 

finanspolitiska reformer sedan 2009 har det finansiella systemet inom EU inte omvandlats påtagligt. 

Det är fortfarande ett system som består av stora, ”too-big-to-fail” enheter, baserat på 

universalbanker som kombinerar investeringsbankväsende och kommersiella bankverksamheter 

under samma paraply. Dess banker och andra finansiella enheter är högt belånade, medan 

skuggbankväsendet spelar en allt större roll i förmedlingsprocessen. 
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Banksektorn bör omvandlas radikalt genom skapandet av enheter med mindre storlek som är 
specialiserade på ett visst område av finansiella tjänster utifrån klart definierade och allmänt 

tillämpliga regler. Samtidigt krävs det ett effektivt politiskt ramverk för att ta itu med det europeiska 

skuggbankväsendet och dess utlandsbaserade dimension. Så länge som utlandsbaserade centra 

tillåts erbjuda en fristad där finansinstitut kan kringgå regleringar och skatter, kommer en tudelad 

marknad att kvarstå. För att få bukt med den onda cirkeln mellan bankförluster och stigande 

statsskulder finns det ett behov av en mekanism för att lösa skuldfrågan på euroområdesnivå. För att 

komma närmare en lösning på euroområdets skuldöverhäng bör en konferens med EU:s 

medlemsstater sammankallas. Kombinationen av den ogenomtänkta gemensamma valutan 
tillsammans med finansiell avreglering och ineffektiva finanspolitiska reformer har bidragit till den 

nuvarande härvan, vars kostnader betalas av stora delar av befolkningen i EU. 

3. Industripolitik och omvandlingen av ekonomin 

Efterkristidens Europa kan inte återvända till det förflutnas produktionsformer. En stor del av dessa 

har hur som helst gått förlorade under den utdragna stagnationsperioden. En ny inriktning för 

ekologiskt hållbar och socialt inkluderande utveckling krävs och offentlig politik kommer att vara 

avgörande för att forma den. Den nya europeiska industripolitiken bör fokusera på aktiviteter 

inriktade på miljö och energi; kunskaps- och informations- och kommunikationsteknik (IKT); och hälsa 

och välfärd. Dessa fält kännetecknas av arbetsintensiva produktionsprocesser och av krav på 

medelhög och hög kompetens vilket ger möjlighet till bra jobb. Sådana verksamheter bör utvecklas 
med en utvidgning av verksamheterna inom den offentliga sektorn - inklusive offentlig forskning och 

utveckling samt miljöskydd - och med nya privata verksamheter som drivs av offentligt styrd 

efterfrågan inom ramen för det regleringsramverk som stödjer framväxten av nya dynamiska 

marknader. Politiken bör inriktas på hållbar utveckling av lokala ekonomier, inklusive framväxten av 

nya offentliga, ideella och kooperativa verksamheter. 

Medan EU:s strukturfonder och Europeiska investeringsbanken skulle kunna spela en roll i 

finansieringen av sådana insatser, kommer genomförande av en europeisk industripolitik att kräva en 

ny europeisk offentlig investeringsbank eller byrå, med liknande organisering verksam i respektive 

land. En sådan organisation skall vara ansvarig inför Europaparlamentet och ha en betydande budget 

inhämtad från resurser i hela Europa. Finansieringen bör vara i storleksordningen 2% av EU:s BNP 
under en period av 10 år, eller cirka 260 miljarder Euro per år. Detta skulle kunna finansieras på olika 

sätt, bland annat genom utgivning av euroobligationer; en ny europeisk offentlig investeringsbank, 

som kunde låna pengar direkt från Europeiska centralbanken; medan ECB också direkt skulle kunna 

tillhandahålla medel för industripolitiken till berörda utgiftsmyndigheter. Dessa åtgärder skulle bidra 

väsentligt till att få slut på stagnationen i Europa samtidigt med en omorientering av investeringar - 

både offentliga och privata - mot en ny modell för hållbar utveckling. 

4. Socialpolitik och bekämpandet av ojämlikhet 

Data som produceras av Europeiska kommissionen själv ger obestridliga bevis på den sociala nöd 

som åtstramningspolitiken har lett till. Miljontals fler européer lever i fattigdom medan ungdomarna 

i EU har övergivits till massarbetslöshet. Eftersom den utvidgade ojämlikheten är på väg att bli en 

viktig politisk fråga så fokuserar det socialpolitiska kapitlet i årets memorandum på ojämlikhet. Data 
från Luxembourg Income Survey (LIS) visar tydligt en långsiktig ökning av ojämlikheten i hela EU. 

Detta kan spåras till, för det första, en nedåtgående trend i arbetskraftens andel av BNP och, för det 

andra, ökad ojämlikhet mellan löneinkomster. Det är också nödvändigt att beakta ojämlikheter 

mellan medlemsstaterna, vilket har drastiskt förvärras av åtstramningspolitiken och genom att 

investeringar har koncentrerats till Tyskland och några av dess grannar. 

De genusbetingade inkomstklyftorna har också fördjupats av åtstramningspolitiken. Även om det i 

början av lågkonjunkturen var manliga lönarbetare som påverkades mest av den stigande 

arbetslösheten så har efterföljande nedskärningar av offentliga tjänster haft en särskilt stor inverkan 
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på kvinnliga lönarbetares anställnings- och arbetsvillkor. Dessutom har minskningen eller indragning 

av offentliga tjänster - inklusive barnomsorg och inrättningar för äldre - en oproportionerlig effekt på 

kvinnor. Både de extremt negativa sociala konsekvenserna av åtstramningspolitiken och den starka 

trenden mot en utvidgad ojämlikhet kräver ett omfattande program för sociala investeringar. Ett 
effektivt program kommer dock att kräva mycket större budgetmedel och måste utgöra en del av en 

strategi för hållbar utveckling som omfattar miljömässiga, ekonomiska, sociala och kulturella 

dimensioner. 

5. Internationell handels- och investeringspolitik – det transatlantiska handels- och 

investeringspartnerskapet (TTIP) 

EU har under de senaste åren framförhandlat många bilaterala handelsavtal. Detta har överskuggats 

av tillkännagivandet i början av 2013 att EU och USA hade kommit överens om att inleda 

förhandlingar om ett bilateralt handelsavtal, det så kallade Transatlantiska partnerskapet för handel 

och investeringar (TTIP). Det föreslagna avtalet syftar inte i första hand till att minska de få 

återstående tullarna mellan världsekonomins två största handelsblock; dess centrala mål är att 

avveckla och/eller harmonisera regleringar inom områden som jordbruk, livsmedelssäkerhet, 

standard för produkter och teknik, finansiella tjänster, skydd av immateriella äganderättigheter och 
offentlig upphandling. Liberalisering av investeringar och skyddet av investerarnas rättigheter 

kommer också att vara centrala frågor. Förespråkare av Atlanticism proklamerar även TTIP som ett 

nytt ’ekonomiskt NATO’, genom vilka västmakterna kommer att kunna tygla framväxten av nya 

stormakter som Kina eller Ryssland. Europeiska kommissionen, baserat på beställda studier, hävdar 

att affären kommer att öka tillväxt och sysselsättning i EU. 

De ekonomiska argumenten för TTIP är dock föga imponerande. Inkomstvinster beräknas uppgå till 

0,5% av EU:s BNP och kommer att fasas in under en övergångsperiod på 10 år. Ökad arbetslöshet och 

anpassningskostnader till följd av liberaliseringen av handeln bagatelliseras eller nonchaleras helt. 

Den avreglering som handelsavtalet innebär kommer att hota folkhälsan, löntagares rättigheter och 
konsumentskydd. Den föreslagna tvistlösningen med ”investor-to-state” kommer att ge företräde åt 

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

frontalangrepp på det demokratiska beslutsfattandet i EU. För tillfället är det mycket tveksamt om 

handelsavtalet kommer att leverera några netto-ekonomiska och sociala fördelar för EU-

medborgarna. Det rådande förhållningssättet till handelspolitiken bör överges och en grundläggande 

översyn av EU:s handelspolitik måste upp på dagordningen. Detta innefattar även andra handelsavtal 

såsom CETA – handelsavtalet mellan Kanada och EU, vilket i sin nuvarande form inte bör ratificeras 

av EU-parlamentet. 

6. EU:s grannskapspolitik 

EU:s grannskapspolitik, inriktat på det område som tidigare ingick i Sovjet samt länderna runt 

Medelhavet, har under 2013 och 2014 bidragit till konflikten i Ukraina. Det östliga partnerskapet har 
fokuserat på att ingå associeringsavtal med de europeiska stater som har efterträtt Sovjetunionen - 

med undantag för Ryssland. Dessa associeringsavtal har en frihandelskomponent och en geo-politisk 

inriktning. Den partiella överföringen av EU:s regelverk till de postsovjetiska länderna tjänar båda 

dessa syften. Associeringsavtalen är riktade mot de befintliga starka ekonomiska banden mellan 

Ryssland och dess grannländer och konkurrerar med det ryska initiativet till en Eurasisk ekonomisk 

union. I Ukraina har befolkningen varit djupt splittrad i frågan om närmare förbindelser med EU och 

Ryssland. När sedan den ukrainska regeringen avvisade undertecknandet av associeringsavtalet med 

EU på grund av både den svåra ekonomiska situationen och ryska påtryckningar så uppstod en stark 

protestvåg i de västra och centrala delarna av landet och det ledde till den ukrainska regeringens fall. 

Med rysk uppbackning följde en separation av Krim och en militär-politisk separatiströrelse i 

Donbass-regionen med särskilt starka ekonomiska och kulturella förbindelser med Ryssland. 
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Varken associeringsavtalen med postsovjetiska länder eller frihandelsavtalen med 
Medelhavsländerna tar utvecklingsasymmetrier mellan de två sidorna i beaktande. Liberalisering av 

handeln kommer sannolikt att leda till avindustrialisering i de postsovjetiska länderna och 

medelhavsländerna, medan den partiella överföringen av gemenskapens regelverk drastiskt minskar 

det politiska utrymmet för industripolitik. Asymmetrier mellan EU och grannregionerna kommer 

därför sannolikt att öka. En alternativ politisk inriktning är därför nödvändigt. Först bör de 

djupgående och omfattande frihandelsavtalen ersättas med ömsesidigt fördelaktiga samarbetsavtal 

som slår vakt om grannländernas politiska utrymme. För det andra antar energifrågorna enorma 

proportioner i både det östliga partnerskapet och politiken för medelhavsländerna; EU bör sträva 
efter att minska sitt beroende av importerad energi genom att minska energiintensiteten i 

produktionen och främja förnybar energi. För det tredje är EU:s utrikespolitik på väg att bli 

militariserad. Konflikten i Ukraina har lett till en närmare samverkan mellan EU och Nato-strukturer. 

Dessa tendenser bör vändas och kapaciteter för fredlig konfliktlösning stärkas. 
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