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POVZETEK 
 
V drugi polovici 2008 se je EU soočila z največjo finančno krizo po 2. svetovni vojni in se istočasno 
znašla pred  resno recesijo. Institucije EU in vlade držav članic so, da bi preprečili zlom finančnega 
sistema, postale zelo dejavne, organizirale so vrh za vrhom,. Ne ve se, ali bodo ogromna sredstva in 
programi za reševanje in dokapitalizacijo bank celo kratkoročno zares pomagali, gotovo pa je, da 
predstavljena reševanja niso dolgoročna rešitev. Ob obupnih poskusih preprečiti finančni zlom so 
ostali vsi večji problemi: brezposelnost, revščina, negotove zaposlitve, povečanje neenakosti, oskrba z 
energijo in podnebne spremembe puščeni ob strani. 
 
Finančna kriza se je rodila v ZDA, a se je razširila na finančne sektorje preostalega sveta. Tudi 
evropske banke in druge finančne institucije so bile močno vpletene v politiko slabih kreditov in 
neodgovornih finančnih špekulacij, ki so jih ustvarjali pritiski finančnih investitorjev. V preteklih 
nekaj letih se je finančna industrija razširila prek razumnih meja, dobički iz finančnih investicij in 
špekulacij pa so rasli kot nikdar dotlej. Evropska politika ni naredila ničesar za zaustavitev takšnega 
razvoja. Prav narobe; zanemarjanje sistema za zagotavljanje stabilnosti finančnih trgov in obsedenost  
Evropske komisije z liberalizacijo, odpiranjem trgov in deregulacijo sta še prispevali h krizi v Evropi.  
 
Medtem ko se EU ukvarja s finančnim zlomom, se gospodarska recesija poglablja, in ima, čeprav 
spodbujena z ameriško finančno krizo, domače korenine. Je predvsem rezultat neo-liberalnih 
gospodarskih politik, ki jih sprejemajo evropske oblasti in večina vlad članic EU. V preteklih nekaj 
tednih se je pokazalo presenetljivo nasprotje; medtem ko so institucije in vlade lahko hitro poiskale 
ogromna sredstva za podporo slabim bankam, niti delčka takšnih sredstev niso namenili borbi proti 
recesiji in za zaščito zaposlitev, dohodkov in življenjske  ravni večine prebivalstva. Na podoben način 
je bil zaradi nasprotovanj znotraj EU skrčen že proglašen cilj vzpostavitve nove energetske in 
klimatske ureditve. Ostala je retorika. Istočasno je Komisija (podprta z odločbami Evropskega 
sodišča) nadaljevala z uveljavljanjem  programov liberalizacije in privatizacije, kar je bilo jasno 

                                                 
1 Memorandum, ki obsega približno 50 strani, je bil napisan na podlagi razprav na 14. srečanju delovne skupine 
Evropskih ekonomistov za alternativno gospodarsko politiko (EuroMemorandum Group), ki je bilo  26. 
septembra 2008 v Bruslju. Vodja skupine, urednik in glavni pisec programa je nemški ekonomist Jorg 
Huffschmid., Bremen,  souredniki pa so Wlodzimierz Dymarski, Poznan; Miren Etxezarreta, Barcelona; Trevor 
Evans, Berlin;  Marica Frangakis, Atene;  John Grahl, London;  Anne Karrass, Berlin; Jacques Mazier, Pariz; 
Mahmood Messkoub, Hague;   Diana Wehlau, Bremen;  in Frieder Otto Wolf, Berlin.  



pokazano z zdajšnjimi pobudami za več »prožne-varnosti« na trgu dela, več liberalizacije v sektorju 
zdravstva ter z alarmantnimi odločitvami Evropskega sodišča.  
 
Finančni zlom ponovno kaže, da zdajšnji evropski gospodarski sistem, ki temelji na privatni 
konkurenci brez trdnih demokratičnih pravil, ni vzdržen in da pelje v gospodarski in politični propad. 
EU mora spremeniti sistem in ga usmeriti k prizadevanju za nove demokratične okvire za gospodarsko 
delovanje. Zato predlagamo naslednje odločilne korake v to smer. 
 
1. Demokratična pretvorba evropskih financ 
  

- Nacionalizacija relevantnega dela vodilnih bank v državah članicah, ki bi zagotovila trajno in 
zanesljivo osnovo za zavarovanje depozitov, plačilni promet in oskrbo s krediti. 

 
- Aktivnosti in institucije finančnega sistema, ki so najbolj tvegane – pretvarjanje dolga v 

vrednostne papirje, preveliko uporabo kreditov za finansiranje podjetij, kompleksne finančne 
produkte in sklade za prevzem tveganja je v Evropi treba prepovedati: »off-shore« centre pa je 
treba zapreti ali pa jih izolirati od evropskega trga. 

 
- Bančna reforma mora usmeriti bančne aktivnosti na zbiranje depozitov in dajanje kreditov 

podjetjem in gospodinjstvom. Okvire pravil Basel 2 je treba popraviti tako, da bi odpravili 
njihovo polarizacijo in pro-ciklično naravo. Povečati je treba merila za  kapitalsko ustreznost 
bank. 

 
- Reforma kapitalskega trga mora stremeti k zmanjšanju obsega in hitrosti trgovanja z 

vrednostnimi papirji, valutami in vseh vrst izvedenimi finančnimi instrumenti;. Zato je treba 
omejiti investicije pokojninskih skladov, sestavljene produkte je treba poenostaviti in 
standardizirati, finančne transakcije pa obdavčiti. Ocenjevalne agencije je treba prestrukturirati 
in ločiti svetovalno in ocenjevalno dejavnost. 

 
- Nadaljnje korake v pretvorbi finančnega sistema je treba usmeriti v srž izredne rasti 

finančnega premoženja – torej v zaustavitev dolgoročnih trendov k vse večji neenakosti v 
dohodkih in bogastvu ter k privatizaciji sistemov socialne varnosti.  

 
 

2. Makroekonomska politika:takojšnji proti-recesijski ukrepi in sistemske spremembe  za polno 
zaposlenost in socialno vključevanje 
 
Takojšnji ukrepi za borbo proti grozeči gospodarski recesiji bi morali vključevati 
 

- omilitev denarne politike z nadaljnjim zniževanjem obrestnih mer; 
 
- »Evropski investicijski program za vzdržno rast, zaposlitev in socialno vključevanje« na ravni 

najmanj 1% BDP Evropske unije; 
 

- Evropski sklad za pomoč šibkejšim gospodarstvom Unije; 
 

- organizacijo javnih investicijskih programov podobnih dimenzij na ravni držav članic 
 
Takšne programe je treba finansirati: 
 

- s spremembami v  evropskem proračunu od nevzdržnih k vzdržnim izdatkom; 
 



- s povečanjem proračuna EU, ki bi se moral postopoma povečati na 5% BDP EU. Za ta 
namen bi morali uvesti evropske davke na finančne transakcije, primarno energijo, izpuste 
CO2 in letalsko gorivo ter 
 
- s povečano uporabo finančnih virov Evropske investicijske banke (EIB) ter Evropske banke 
za prestrukturiranje in razvoj  (EBRD) 

 
Spreminjanje makroekonomske politike se mora nadaljevati. Spremeniti je treba poslanstvo in ureditev 
denarne politike ECB; njeno poslanstvo mora vključevati odgovornost za zaposlenost, rast in 
stabilnost finančnih trgov. Namesto da deluje povsem neodvisno, bi morala biti uokvirjena v tesno 
koordinirane gospodarske politike EU. Podobno je s fiskalno politiko vsebovano v Paktu stabilnosti in 
rasti, ki se mora končati, zamenjati ga je treba z bolj vseobsežnim in diferenciranim pristopom za 
dvojno koordinacijo – med državami članicami ter med državami članicami in evropskimi 
institucijami. 
 
Makroekonomske sistemske spremembe morajo prerazdelitev dohodkov in bogastva postaviti višje na 
Evropski agendi. Politična podpora zniževanju plač se mora končati; pomemben dvig plač mora 
politika podpirati kot ključen korak k boljšemu življenje prebivalcev Evrope. Komisija naj svojo 
retoriko proti revščini in izključevanju zamenja z resnično dejavnostjo in finančnimi sredstvi. 
 
 
3. Energetska in klimatska politika 
 
morata zagotavljati ne samo reševanje energetskih in podnebnih sprememb, ampak morata služiti kot 
pomoč pri soočanju s finančno krizo. Alternativni evropski energetski in podnebni paket bi mogel 
pridobiti s sinergijo z uporabo investicij za varčevanje z energijo, splošno učinkovitostjo uporabe 
sredstev in obnovljivih virov za zmanjševanje brezposelnosti. Nanovo definiran sistem trgovanja z 
emisijami bi morali spremljati diferencirani programi v podporo spremembam za članice in skupno 
Energetsko strategijo, ki bi slonela na novih orodjih.    
  


