Forum för EU-debatt
EU:s finanspakt förvärrar krisen
I mars 2013 godkände den svenska riksdagen EU:s så kallade finanspakt. Pakten
innehåller strikta krav på budgetbalans och har lanserats som ett viktigt steg på vägen
mot en allt starkare samordning av den ekonomiska politiken inom EU.
I en ny rapport från tankesmedjan Forum för EU-debatt är författaren,
nationalekonomen Stefan de Vylder, starkt kritisk mot Finanspakten, och mot
hanteringen av eurokrisen i stort. De Vylder finner det djupt oroande att EU försöker
genomdriva en politik som riskerar att både förvärra den ekonomiska krisen och öka det
demokratiska underskottet i EU.
En slutsats i rapporten är att den europeiska monetära unionen EMU är en klubb med fel
medlemmar och en inkompetent styrelse. I ett läge där arbetslösheten inom eurozonen
har ökat i 22 månader i rad ordineras fortsatta åtstramningar. Talet om ”skuldkris” har
fungerat som en dimridå över EMU:s grundläggande konstruktionsfel. Författaren
betvivlar att EMU:s många problem kan lösas inom ramen för nuvarande valutaunion.
Några länder måste lämna. Styrelsen har förverkat sitt förtroende och borde bytas ut.
Rapporten behandlar även den svenska debatten om Finanspakten. Eftersom Sverige
inte tillhör eurozonen är vi inte juridiskt bundna av pakten, men hur kan det komma sig
att en riksdagsmajoritet bestående av allianspartierna och (S) har röstat för ett svenskt
stöd åt ett fördrag som strider mot ekonomiskt sunt förnuft och som uttryckligen syftar
till att förskjuta mer och mer av den finanspolitiska makten till EU-kommissionen?
I diskussionen om rapporten medverkar:
Gustav Blix (M), riksdagsledamot och ledamot av EU-nämnden.
Leif Pagrotsky, f.d. statsråd och riksdagsledamot (S).
Mats Persson, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi och
författare till boken ”Den europeiska skuldkrisen” (SNS 2012).
Stefan de Vylder, nationalekonom och författare till boken ”Eurokrisen” (Ordfront
2012).
Tid: 20 maj 2013 kl. 16.00-17.30
Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
I anslutning till seminariet kommer en färsk opinionsundersökning om svenskarnas syn
på Finanspakten att presenteras.
Anmäl gärna deltagande till info@forumeudebatt.se

För ytterligare information om den nystartade tankesmedjan, se www.forumeudebatt.se
och www.facebook.com/ForumEuDebatt
Varmt välkommen!
Michael Sohlman, ordförande i tankesmedjans styrelse

