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European Economists for an Alternative Economic Policy in Europe 

– EuroMemo Group – 

 

För att ta itu med Europas mångfald av kriser:  

Sätt ekonomisk omvandling, solidaritet och demokrati 

i fokus 

– EuroMemorandum 2016 – 

 

Sammanfattning 

1. Den senaste samhällsekonomiska utvecklingen, den nu gällande politiska inriktningen och 

alternativa förslag inriktade på ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen 

Den ekonomiska återhämtningen i Europa är fortfarande svag och bräcklig och Europa riskerar att stå 

inför en utdragen period med långsam tillväxt och hög arbetslöshet. Även om produktionen i de 

flesta länder ökar igen ligger den fortfarande långt under nivån från 2007 i de södra och många av de 

östeuropeiska medlemsstaterna. Vad som behövs är en stark samhällsekonomisk stimulans som ökar 

tillväxten och sysselsättningen. Penningpolitiken har blivit mer aktiv genom att förstärka de s.k. 

kvantitativa lättnaderna, men i den nuvarande samhällsekonomiska miljön med svag efterfrågan och 

låga tillväxtförväntningar kommer det inte att leda till en återhämtning. Den så kallade Juncker-

planen kommer av samma skäl inte att utgöra en tillräcklig stimulans.  Förtydligandet av hur 
stabilitets- och tillväxtpakten ska tillämpas innebär ett visst framsteg, men kommer bara att dämpa 

den finanspolitiska pressen på krisländerna, inte tillhandahålla en finanspolitisk stimulans av 

betydelse. 

Vad som krävs är en samordnad finanspolitisk expansion. Denna bör inriktas på att öka 

sysselsättningen genom att främja investeringar som är önskvärda för miljön och inriktade på 

jämställdhet samtidigt som attackerna på de sociala utgifterna bör upphöra. I euroländerna måste 

den gemensamma valutan kompletteras med en effektiv finanspolitik på federal nivå som klarar av 

att dämpa nedgångar på federal, nationell och regional nivå och att åstadkomma effektiva 

överföringar mellan de rikare och fattigare regionerna. Detta bör baseras på ett starkt progressivt 

skattesystem och kompletteras med utvecklingen av ett EU-omfattande system för 
arbetslöshetsförsäkring som skulle utgöra en viktig automatisk stabilisator. EU:s regionala och 

strukturella politik bör stärkas och utvidgas, särskilt genom ett omfattande program för offentliga 

och privata investeringar, som finansieras av den Europeiska investeringsbanken, fokuserade framför 

allt på länder med underskott och, mer allmänt, på stater med lägre inkomster. 

2. Den demokratiska utmaningen 

I januari 2015, efter upprepade åtstramningsprogram som har haft en förödande inverkan på 

produktion och sysselsättning, valde de grekiska väljarna en ny regering, ledd av Syriza. Detta syftade 

till att uppnå en "hedervärd kompromiss" med de europeiska institutionerna, men allt eftersom 

samtalen fortskred så hårdnade de officiella ståndpunkterna kring de mycket restriktiva villkor som 

angivits i tidigare så kallade Memorandum. I juli blev den grekiska premiärministern Tsipras tvungen 

att gå med på särskilt stränga villkor för ett nytt lån och, även om många av Syrizas 
riksdagsledamöter motsatte sig överenskommelsen så behöll partiet de flesta av sina platser i nyvalet 
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i september. Även om villkoren i Memorandum knappast kommer att uppnås så avser de tuffa 

villkoren att varna andra från att utmana den nyliberala ordningen. 

Utvecklingen i Grekland visar på det växande demokratiska underskottet i EU, och det sätt på vilket 

den ekonomiska politiken underordnas konstitutionella regler som avlägsnar den från sfären av 
demokratiska överläggningar och kollektiva val. Talet om ett "undantagstillstånd" har använts för att 

främja rättsliga handlingar som bryter mot den konstitutionella rätt som staterna i euroområdets 

periferi bygger på och stärker de minst representativa europeiska institutionerna, den Europeiska 

centralbanken och Eurozonens styrande råd, vilka verkar utifrån oskrivna regler. De förslag som ”Five 

Presidents Report” innehåller gör anspråk på att främja mer av välstånd och solidaritet i Europa, men 

de kommer istället att bidra till att förstärka den teknokratiska styrningen av EU. 

Strävandena att författningsmässigt diktera den ekonomiska politiken  vittnar om en djup rädsla för 

demokrati hos de styrande eliterna i EU. För de allra flesta medborgare har demokratin inte bara ett 

politiskt värde utan den kan också bli en positiv ekonomisk kraft. En stark demokratisk konsensus kan 

vara en mäktig kraft för att minska den ekonomiska osäkerheten. Offentliga investeringar behövs för 
att visa att det finns ett politiskt engagemang som främjar demokratiskt överenskomna 

prioriteringar, och för att skapa förväntningar inom den privata sektorn. Två exempel på förslag där  

demokratiska prioriteringar skulle kunna bli styrande gäller dels inriktningen mot en övergång till en 

ekonomi med låga koldioxidutsläpp och dels förslagen om mekanismer för att få medlemsstater med 

långa inkomster att närma sig övriga medlemsstaters inkomstnivåer.  

3. Migration, arbetsmarknad och demografisk förändring inom EU 

De dramatiska bilderna av tusentals migranter som försöker komma in i EU har chockat europeiska 

medborgare och delat upp EU-länderna utifrån hur man handskas med situationen. De nuvarande 

migrationsströmmarna har väckt frågor, återigen, om huruvida invandrare behövs ekonomiskt. Det 

finns starka belägg för att invandrare har en positiv inverkan på värdlandets ekonomi över tid, 
förutom att det gynnar migranterna själva. 

Migrationspolitik på EU-nivå styrs främst av arbetsmarknadspolitiska överväganden, som en del av 

projektet med den inre marknaden. Principen om "fri rörlighet" i Maastricht-, och senare 

Schengenavtalet blev det viktigaste styrmedlet för kontroll och styrning av migration och resor för 

EU-medborgare samt de från tredje land. Den "fria rörligheten" och begreppet likabehandling utgår 

från kärnan i den viktiga principen om "den Europeiska unionens funktionssätt ", men EU-direktiv har 

gjort det villkorligt för EU-migrerande medborgare så att de inte ska bli en "börda" för värdlandet. 

Den aktuella debatten om migranters rätt till socialt skydd överallt i EU handlar om solidaritet och 

omdefiniering av gränserna för en europeisk social gemenskap. Ett grundproblem med den 

europeiska valutaunionen som projekt var att det saknade en motsvarande finanspolitisk union och 
finanspolitisk solidaritet.  I en union av länder med olika ekonomiska strukturer kring en gemensam 

valuta har projektets bräcklighet avslöjats: den fortsatta krisen i Grekland är bara ett exempel på 

sådana motsägelser. Finanspolitisk solidaritet med erbjudande om stöd till migrerande EU-

medborgare skulle kunna hjälpa EU att övervinna dess nuvarande kris. Ett solidariskt Europa (i stället 

för åtstramningar) har en bättre grund för att räcka ut en hand till de hundratusentals som flyr krig i 

Mellanöstern och Afrika, utan att ge upphov till invandrarfientliga populistiska hållningar. EU måste 

stå fast vid principen om "fri rörlighet" för det är kanske det enda område där människor i Europa 

berörs direkt och upplever den kulturella mångfalden och "medborgarskapets" Europa, 

förhoppningsvis ett inkluderande och integrerande sådant. 

4. Ungdomsarbetslöshet inom EU 

Även om den sociala krisen i EU är allomfattande – påverkandes alla former av socialförsäkringar 
samt alla aspekter av anställningsförhållanden – så fokuserar årets EuroMemorandum på 

ungdomsarbetslösheten, ett av de allvarligaste problemen i EU och ett som tydligt visar på EU-elitens 

misslyckande med att säkra unionens framtid. Ungdomsarbetslösheten har visserligen ökat i hela EU 
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(med Tyskland som enda undantag) men den är allvarligast i de länder som utsätts för trojkans 

villkor. Den snabba ökningen av NEETs (ungdomar ‘Not in Education, Employment or Training’) visar 

att förutom de arbetslösa finns det miljontals ekonomiskt inaktiva ungdomar med liten eller ingen 

anknytning till arbetslivet och att problemet är ännu mer akut för åldersgruppen 25-34 år än för 16-
24-åringar. Införandet av ungdomsgarantin under den förra kommissionen var ett positivt, men 

mycket ovanligt initiativ inom EU:s socialpolitik, men dess finansiering är helt otillräcklig i de värst 

drabbade länderna. Vad som behövs, både när det gäller ungdomsarbetslösheten och över hela 

området för socialpolitik, är en omsvängning av prioriteringar, förankrad i sociala rättigheter, som 

gör konkurrens och budgetregler underordnade sociala mål. 

5. Utmaningarna från TTIP och det östliga partnerskapet 

Handelsavtalet TTIP (Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar) gäller i huvudsak inte 

handel utan regleringar, vilka omfattar samhälleliga val och gemensamma preferenser. Det skulle 

påverka regelsystem på alla nivåer, och ge speciella privilegier till utländska investerare genom ISDS 

(Investor-State Dispute Settlements – en tvistlösningsmekanism i internationella handels- och 

investeringsavtal, som syftar till att ge investerare möjlighet att driva rättsprocess mot en stat). Det 
förhandlas fram på ett odemokratiskt sätt, insynen är mycket bristfällig och vissa  särintressen 

gynnas särskilt. Detta har gett upphov till ett stort motstånd. Kommissionen svarade med begränsad 

insyn, ett till synes reviderat ISDS men som egentligen inte tar itu med dess kärnproblem, och ett 

nytt handelspolitiskt policydokument som utlovar nya normer, men vars centrala drivkraft är att 

ytterligare utvidga den strategi med en "koalition av villiga" i rika länder som har infört en 

grundläggande liberalisering och avreglering. Kombinerat med Better Regulation Package från 2015 

skulle TTIP driva partiskheten ännu längre samt dessutom försena och blockera regleringar innan de 

nådde Europaparlamentet och det Europeiska rådet. Regleringar ses som kostnader för företagen, 

inte något som de gagnas av. CETA (the Comprehensive Economic and Trade Agreement – 
frihandelsavtal mellan Kanada och EU) går ännu längre än TTIP på viktiga områden och får inte 

överskridas. Privatiseringen av offentliga tjänster och förbudet mot en offentlig upphandling som 

skulle kunna gynna lokal utveckling är bland de många skadliga funktioner som ingår i båda. TTIP 

skulle kunna bli ett dödligt slag mot den europeiska integrationen; den inre marknaden skulle tunnas 

ut i en transatlantisk marknad och med perspektivet att fördjupa den europeiska ekonomiska 

integrationen ständigt ifrågasatt. Det alternativ till EU:s handelspolitik som i detta EuroMemorandum 

föreslås skulle istället bidra positivt både till EU:s sociala modell och till en internationell ekonomisk 

ordning baserad på ömsesidig respekt och samarbete. Kopplat till detta förslag föreslås också en 

alternativt "god regleringspraxis”. 

Det östliga partnerskapet (EP) leder till vidgade asymmetriska förbindelser med EU, 
avindustrialisering av östeuropeiska länder, och förvärrad splittring inom Europa och EU. 

Associeringsavtalen kan inte leda till annat än en konfrontation med Ryssland och utlösa reaktioner 

med oförutsebara konsekvenser. Det finns ett trängande behov av ett alternativt partnerskap, vilket 

skulle bidra till en socialt och ekologiskt hållbar utveckling samtidigt som det skulle skapa en stark 

dynamik regionalt. 

 

Den fullständiga versionen av detta EuroMemorandum bygger på diskussioner och bidrag 

presenterade vid den 21e arbetskonferensen för ”Alternativ Ekonomisk Politik i Europa”, som 

arrangerades av EuroMemo Group den 24-26 september 2015 i Roskilde, Danmark. 

För mer information om EuroMemo Group, var vänlig kontakta oss eller gå till vår hemsida:  

www.euromemo.eu 

 


