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Beskrivning
Författare: Stefan De Vylder.
Den europeiska valutaunionen EMU har utvecklats till ett dyrbart experiment, och historiens
dom kommer att bli hård.
Länge såg det ut att gå bra, och EMU fick nya medlemmar. Men bakom en fasad av hygglig
tillväxt växte underskott, obalanser och bubblor. När den stora finanskrisen bröt ut hösten
2008 kom spänningarna mellan och inom EMU:s medlemsländer upp till ytan.
Eurokrisen är en skakande skildring av vad som har gått snett med det politiska
prestigeprojektet EMU. Tonvikten i boken ligger på en analys av orsakerna till valutaunionens
kris och på den bedrövliga krishanteringen.
De ekonomiska effekterna ser vi redan i form av en stor och växande arbetslöshet inom nästan
hela Europa. Krisländer med massarbetslöshet anklagas för att »leva över sina tillgångar« när
det är uppenbart att de idag lever långt under sina tillgångar.
I krisens spår urholkas demokratin. Åtstramningsprogram skrivs ut av de verkliga
makthavarna: finansmarknaderna, EU-kommissionen och Internationella Valutafonden. I
krisländerna börjar valet stå mellan medlemskap i EMU och bevarat folkstyre.
Stefan de Vylder stod på nej-sidan i den svenska folkomröstningen om euron år 2003. Men
det är inte skadeglädje som präglar Eurokrisen utan en blandning av ilska och sorg över att
Europas ledare har fört oss mot denna avgrund.
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Anförande om Eurokrisen och den europeiska integrationen vid Frisinnade klubben.
Stockholm, 17 februari 2011. Lars Calmfors Bilder PDF.
13 mar 2012 . Om valutaunionen överlever kommer eurosamarbetet att fungera bättre i
framtiden. Men krisen visar att risken för asymmetriska störningar var högst reell.
Diskussionen om statsskuldkriserna i euroområdet har av naturliga skäl fokuserat på den akuta
krishanteringen. Men det finns också skäl att reflektera.
30 okt 2013 . Hon medverkade i går måndag i ett seminarium om de fackliga rättigheternas
ställning i EU, anordnat av Arbetarrörelsens tankesmedja. – Med eurokrisen har humöret
sänkts hos oss som i EU-parlamentet kämpar för de fackliga rättigheterna, sa Marita Ulvskog.
– 26 miljoner går arbetslösa i EU-länderna.
29 nov 2012 . Framgångsrika företag i högkonjunkturer är de som har investerat under
nedgångar, säger Oskar Ebbinghaus. Foto Accenture. Eurokrisen har ökat Kinas intresse att
investera i EU. Den ökar också intresset för outsourcing och för investeteringar i flexibla
logistikflöden, visar en färsk rapport. Hälften av de.
7 jun 2011 . Varför inte låta Grekland gå i konkurs? Vad händer med kronan och hur drabbas
Sverige i eurokrisen? SEB:s Robert Bergqvist ger reder ut frågetecknen i ett analysbrev på
tisdagen.
Jämför priser på Eurokrisen (Inbunden, 2012), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst
för att göra det bästa köpet av Eurokrisen (Inbunden, 2012).
Eurokrisen (Innbundet) av forfatter Stefan de Vylder. Pris kr 259.
den 28 oktober. Interpellation. 2010/11:21 Eurokrisen och stabilitets- och tillväxtpakten. av
Jonas Sjöstedt (V). till finansminister Anders Borg (M). Inom EU pågår ett arbete för att öka
unionens möjligheter att styra och bestraffa de medlemsländer som drar på sig stora
underskott och som bedöms missköta sin ekonomi.
Colliers International är ett ledande företag inom global fastighetsrådgivning präglat av
entreprenörsanda. Vårt svenska team består av 40 experter som arbetar med att öka
lönsamheten för investerare, fastighetsägare, byggherrar och hyresgäster. Genom vår goda
expertis och höga servicenivå skapar vi effektiva lösningar.
10 apr 2012 . Heikki Patomäki lyckas behandla eurokrisen både på bredden och djupet, skriver
Peter Lodenius. Eurokrisens anatomi skriver Heikki Patomäki om i en.
20 maj 2013 . Eurokrisen och Finanspakten: Ur askan i elden. Forum för EU-debatt presenterar
en ny rapport. Leif Pagrotsky, Mats Persson och Stefan de Vylder. Arbetslösheten i eurozonen
har nu ökat 22 månader i rad. I de värst utsatta länderna, Grekland och Spanien, närmar sig

den öppna arbetslösheten 30 procent,.
Nyheter, artiklar och inslag som handlar om eurokrisen.
21 feb 2012 . Den grekiska skuldkrisen riskerar att skapa en ännu allvarligare kris för EU, en
politisk kris som skär ända in i EU:s grundläggande idé om fred i.
7 nov 2012 . Varför är det så få ideella organisationer i välfärden? Mattias Lundbäck,
välfärdsforskare på Ratio, utreder frågan om varför det är så få ideella organisationer i
välfärden i en ny rapport publicerad av Tillväxtanalys. Valfrihetssystemet innebär att även
ideella organisat . Mattias Lundbäck, Ideella.
Eurokrisens orsaker. Orsakerna till den fleråriga ekonomiska krisen främst inom eurozonen är
flera och ofta en kombination av oansvarig bankutlåning och misskötta offentliga finanser.
Carl-Erik Bladh. Filosofie magister i bl.a. statsvetenskap och historia. 00:00 | 2012-07-25. Den
amerikanske ekonomiprofessorn Paul.
3 feb 2012 . Ja, fast det löser bara det kortsiktiga finansieringsproblemet. Det andra problemet
är dom höga stadskulderna i sig. Ta Grekla.
2 jan 2012 . 2/1 2011. För tio år sedan infördes euron som betalningsmedel i tolv EU-länder.
Nu lider tioåringen av sin hittills största kris. Den kan också leda till att.
8 okt 2013 . Den 10 oktober klockan 18 kommer Emanuel Sidea till Västra Frölundas
bibliotek/Frölunda kulturhus och berättar under rubriken ”Efter Eurokrisen".
5 jun 2012 . Trots att Europas ledare gör sitt bästa för att mota den pågående Eurokrisen, är det
ytterst ovisst om de kommer att lyckas. Kommer de sydeuropeiska länderna att ställa in
betalningarna på sina statslån? Kommer något eller några av dem rentav att lämna
eurosamarbetet? Här presenteras hur marknaden.
19 nov 2011 . Eurokrisen letar sig allt djupare in i svensk ekonomi. Högre sparande, dämpade
bostadspriser och sämre orderingång för industrin är tecken som redan syns.
7 nov 2011 . Flera bedömare däribland Francis Fukuyama, Barry Eichengreen och Paul
Krugman pekar på att USA och EU går igenom varsin djup politisk kris som påverkar.
14 dec 2015 . Kolumn publicerad i HBL 12.12. I Finland har vi mest fokuserat på vårt hemland
under det senaste halvåret. De politiska diskussionerna har kretsat kring… Read Article → ·
Grekland, igen. 23.06.2015. by Li · Blogi. Kolumn publicerad i Åbo Underrättelser 23.6. I
skrivande stund står det fortfarande oklart hur.
Ekonomisk tillväxt lösning på eurokrisen. NYHET Publicerad 2 april 2012. EU Fördraget om
budgetdisciplin och ekonomisk styrning ålägger varje euroland att hålla budgeten i balans och
minska statsskulden. Länder som inte följer fördraget kan dras inför EG-domstolen. Sällskapet
Politik och Näringsliv anordnade ett.
Eurokrisen, även kallad skuldkrisen i Europa eller den statsfinansiella krisen i euroområdet,
syftar på den kris som uppstod i början av 2010 till följd av snabbt växande statsskulder och
risk för försämrad betalningsförmåga i några av Europeiska unionens medlemsstater, i
synnerhet Grekland, Portugal och Spanien.
Grekland och eurokrisen. Historia · Grekland. Hur allvarlig situationen inom den grekiska
ekonomin var framkom först då det avslöjades att Grekland redovisat sina ekonomiska
statistiska uppgifter på ett klart missvisande sätt och därmed dolt en snabbt ökande statsskuld.
För att skapa stabilitet på finansmarknaden.
. Sport · MFF · Dygnet Runt · Kultur · Väder · Burlöv · Kävlinge · Lomma · Staffanstorp ·
Svedala · Vellinge · Nöje · Opinion · Åsikter · Familj · Ekonomi · Skåne · Sverige · Världen ·
Per T Ohlsson · Kundservice · E-tidning · Stjärnklubb · Prenumerera · Annonsera ·
Lunchguiden · Lediga jobb · Logga in · Eurokrisen · Följ ämnet.
See Tweets about #eurokrisen on Twitter. See what people are saying and join the
conversation.

Skuldkrisen i Europa fortsätter och nyheter om utvecklingen i Grekland, Portugal och Irland
duggar tätt. Det förekommer också spekulationer om att hela eurosamarbetet kan upplösas
eller påverkas på. by SEBgroup in Types > Business/Law > Finance, Euro, and portugal.
27 jan 2014 . Eurokrisen och dess påverkan på finland. Slutarbete, 29.1.2014. Ellen Sundberg
EF13 Eurokrisen förklarat 2009 när Grekland ljög om sitt budgetunderskott 3 gånger det
tillåtna talet inom EU 2010 började EU oroa sig om andra skuldsatta länder. Portugal, Irland
och Spanien Tyskland vägrade hjälpa
14 jan 2012 . Jag förstår verkligen inte eurokrisen och jag önskar att någon kunde förklara det
för mig. Ni får gärna kalla mig för puckad, det tänker jag inte argumentera emot, för det
verkar som att alla omkring mig har totalkoll på läget. Okej, så Grekland och några PIGSländer har klantat sig och nu går deras ekonomier.
Eurokrisen, Eurozone crisis, , , Translation, human translation, automatic translation.
24 mar 2011 . Idag samlas EU:s stats- och regeringschefer till toppmöte i Bryssel. Räkna med
att den akuta politiska och ekonomiska krisen i Portugal kommer upp på mötet. Den är nästa
steg i eurons utförsbacke. Igår var Fredrik Reinfeldt i EU-nämnden inför Europeiska rådet.
Han fick klargöra att Sverige liksom.
Grödinge 2013-05-23. Eurokrisen sprider sig inom eurozonen – Missnöjet med EU och EMU
tilltar –. Halten koldioxid i atmosfären nådde rekordnivå i maj. EU-parlamentet stoppade
höjning av priserna på utsläppsrätter. 1. Eurokrisen sprider sig inom eurozonen. Den 15 maj
presenterade EU:s statistikbyrå Eurostat.
8 dec 2011 . Skuldkrisen i Europa skördar offer. Djupt skuldsatta nationer och hushåll
behöver höja sitt sparande från en rekordlåg nivå. Men var finns tillväxten och framtidens
efterfrågan? Liv- och fondbolag har sett värdet på sina portföljer sjunka till följd av fallande
börser och ett pressat ränteläge, vilket tvingat fram.
29 jan 2015 . I veckans avsnitt tar vi ett kliv några år bakåt i tiden för att försöka förstå vad
eurokrisen beror på. Vad var det egentligen som hände, vem kan tänkas .
Eurokrisen. Eurokrisen kan egentligen sägas bestå tre kriser som samverkar och förstärker
varandra; nämligen underskott i bytesbalans, statsfinansiell kris och underfinansierade banker.
Bytesbalanskris. Sedan euron infördes 1 januari 2002 steg priser och löner de sk GIIPSländerna (Grekland, Italien, Irland, Portugal och.
20.07.2015 Inrikes. Har lämnat in ett förslag till EU-kommissionen. Europaparlamentarikern
Paavo Väyrynen (C) har gett EU-kommissionen ett förslag om hur eurokrisen kunde lösas.
Han föreslår ett system där eurozonen har en gemensam valuta, samtidigt som varje
medlemsland också skulle ha en egen nationell valuta.
Eurokrisen. Inget innehåll. Mest lästa idag; Mest lästa denna vecka. Populära debatter; Senaste
kommentarer. previous. next. previous. Tommy W. Hej, jag läste ej bloggen eller vad det nu
handlade om. Men, nåjaa här kommer det, det är så. Förlorade och nya jobb är inget
nollsummespel · 2 years ago · Kim Schroder.
EU-toppmötet löste inte eurokrisen. Publicerad: tisdag 13 december 2011, 9:59 • Uppdaterad:
måndag 9 september 2013, 14:46. Kommande krisuppgörelser i eurozonen ska hålla de privata
storbankerna skadeslösa. Det beslutade EU:s regeringschefer vid EU-toppmötet i Bryssel. De
enades också om tuffare budgetregler,.
Stefan de Vylder inleder en diskussion med utgångspunkt från sin nya bok "Eurokrisen". Efter
föreläsningen serveras en enkel buffé. När: tisdagen 16 april, kl 18:00Plats: TCO, OBS! ingång
Grev Turegatan 33.
20 jan 2015 . För det hårdaste motståndet står, föga överraskande, Tyskland, som hänsynslöst
utnyttjat eurokrisen för att påtvinga de krisdrabbade euroländerna en rejäl dos preussisk
disciplin (att tyska banker hör till dem som gynnats allra mest av stödpaketen till krisländerna

är däremot ett faktum som det talas mycket.
24 mar 2012 . Eurokrisen är därmed en kris också för demokratin, skriver BJÖRN
ELMBRANT. Samhällsdebattören, aktuell med sin senaste bok Europas stålbad – krisen som
slukar välfärden och skakar euron, föreläser på lördag vid Karlstads Bokcafés arrangemang på
Arenan.
Statsfinansiell kris i Grekland (stor och växande statsskuld,. ”creative accounting”, osv.)
Bankkriser i Spanien och på Irland (orsakad av överoptimism och för stora
bygginvesteringar). Produktivitetskris i sydeuropa (SPIG). Låg produktivitetstillväxt och
kraftigt stigande tillverkningskostnader i SPIG-länderna leder till försämrad.
29 feb 2012 . 43. ▫ Eurosamarbetet och skuldkrisen. Skuldkrisen i Europa är inte bara ett
bekymmer för enskilda skuldtyngda länder utan har utvecklats till en kris för hela eurosamarbetet – en eurokris. Det finns en mängd orsaker till den kris vi nu ser, och det krävs
åtgärder inom ett flertal områden för att ta sig ur den.
Första sänkningen på tio månader. Protester i Spanien mot åtstramningspolitiken. Rekordlågt
förtroende för EU. ”Nationalism och populism hotar” · Kvinna framför tom lokal. Sänkt
prognos för Spanien · Angela Merkel och Siegmar Gabriel. Merkel får kritik för Cypernkrisen. ”Hon har förrått småsparare” · Värderingsinstitut.
Den prisbelönte ekonomijournalisten Gunnar Örns bok “Nationalekonomi för nyfikna”
kommer nu i en ny reviderad upplaga som pocket, sedan första upplagan sålt ut. För att fira
bjuder vi in till releasemingel, tillsammans med Ekonomiklubben, som inleds med ett
panelsamtal om eurokrisen och effekterna för Sverige.
28 dec 2011 . Det går att tjäna pengar på eurokrisen. Ett börshandlat certifikat vid namn Market
Vectors Double Short Euro ETN är produkten för dig som tror euron försvagas mot dollarn.
13 jan 2012 . Många ledande nationalekonomer som kommenterar eurokrisen brukar lägga
skulden på slöa, slappa, lata och loja europeriferiländer och deras (påstådda) expansiva
finanspolitik som lett till ett eroderande förtroende för statens möjligheter att betala för sig och
lösa in sina skulder. Krisen sägs i första.
21 jul 2011 . Har länge tänkt jag skulle skriva ett blogginlägg om det samband tycks finnas
mellan de länder som är indragna i den sk Eurokrisen och dessa länders beroende av olja. För
visst är det intressant att de sk PIIGS-länderna (Portugal, Italien, Irland, Grekland och
Spanien) som nu alla mer eller mindre ha.
5 jul 2012 . Beskrivning av samhällsfrågan. Eurokrisen utvecklas nu snabbt dag för dag. När
seminariet hålls kanske Grekland redan är på väg att lämna eurozonen. Spaniens bankkris kan
leda i samma riktning. Hur bör EU och medlemsstaterna hantera krisen? Om flera länder
lämnar euron - vad kommer sedan?
Eurokrisen är en strukturell kris som främst beror på att valutaunionen låser fast
medlemsländerna i en gemensam penning- och valutapolitik. Detta har resulterat i privata
sparandeobalanser och stora skillnader i konkurrenskraft inom valutaunionen, vilket syns i de
stora och växande skillnaderna i bytesbalanserna sedan.
4 apr 2013 . Långt ner i det egyptiska ökenlandskapet, i Röda havets akvarieklara vatten,
drunknar en man. Hotellpersonalen försöker förgäves väcka honom till liv med hjärt- och
lungräddning och konstgjord andning.
12 jun 2012 . Ett stenkast från vårt kontor finns en anrik restaurang som har en skylt i fönstret
med budskapet ”Ät Sverige ur krisen.” Nästan varje gång jag går förbi funderar jag över hur
de menar: Att hög konsumtion i restaurangbranschen ska få snurr på ekonomin, eller att vi ska
må bättre av att äta gott i kristider?
22 apr 2013 . Redan nu, innan Cypern ens fått sitt nödlån, medger tongivande ekonomer att
pengarna inte räcker och att landet måste ha mer eller någon typ av skuldavskrivningar.

Samma problem finns egentligen fortfarande i Grekland, och man kan spekulera om de bägge
länderna kommer att tvingas lämna.
13 okt 2011 . Europaparlamentet efterlyser i en resolution som antogs på torsdagen en färdplan
för EU för att få slut på eurokrisen. Den förespråkar kapitaltillskott till europeiska banker,
ytterligare harmonisering av de nationella skattesystemen, utfärdande av euroobligationer och
att EU:s ekonomiska styrformer för.
9 jul 2015 . Att det blev just Grekland som drabbades hårdast i eurokrisen har givetvis sina
skäl, som t.ex. kan sökas i en korrumperad statsapparat och låg produktivitet jämfört med
övriga eurozonen. Om dessa brister skulle ha “rättats till” för tio år sedan, skulle Grekland ha
haft en bättre konkurrensposition när.
Eurokrisen får Europa att spricka. KOLUMNISTER fre 10 aug 2012. Vid bagagekarusellen på
Arlanda stod en fet man i övre trettioårsåldern klädd i trånga mönstrade shorts. Han pratade i
sin mobil med sådan röstvolym att alla skulle impas av honom: ”Aaah, alltså, hur har det gått
med mina 180 000 pund? Du, köp, en jävla.
Tysk turism trotsar eurokrisen. Publicerat av ulo • 11 februari 2013 • Sida för utskrift. Ljus i
mörkret. Ett par oktoberveckor varje år äger Festival of Lights rum i Berlin där en mängd
offentliga byggnader och miljöer lyses upp av ljuskonst. I fjol förvandlades den mäktiga
katedralen i Berlin till en alpåstuga med istappar pch.
Kan skulder ändå delas mellan euroländer i framtiden? Katainen: "Det här är mina egna
funderingar" · Sedan eurokrisen har Finland haft ett enda svar till allt som liknar delat ansvar
för euroländers statsskulder: "Nej". Det gäller till exempel gemensamma statsobligationer,
euroobligationer. Jyrki Katainen anser att det finns.
13 dec 2011 . Statsminister Jyrki Katainen. (med förbehåll för ändringar). Ärade talman,.
Europeiska unionen har på ett unikt sätt skapat mer fred, välfärd och frihet i vår världsdel än
vi någonsin tidigare upplevt. Finland ska gå i täten för Europeiska unionens utveckling –
genom att bidra till och påverka den. Många av.
Efter den långa grekiska natten - EU:s vision lever ännu · Det blev inte den längsta EUtoppmötesnatten i historien, men väl en av de längre. När ledarna. Ledare | 3 Jul 2015. Ledare |
3 Jul 2015. Kaotiska söndagen väntar när Grekland folkomröstar om framtiden · På söndag
går Grekland till folkomröstning. Vad man.
10 okt 2011 . Annika Ström Melin håller fredagen den 14 oktober 13.15-15.00 en föreläsning
på temat "Hur klarar Europa eurokrisen?". Arrangör är Centrum för Europaforskning
(CERGU) och föreläsning äger rum i B225 på Statsvetenskapliga institutionen,
Sprängkullsgatan 19, vån 2. AV: Karin Andersson. Sidansvarig:
28 nov 2011 . Läs även Karin Olssons och Johan Norbergs artiklar om eurokrisen.
Det finns inga resultat som matchar din sökning. Nyhetsbrev. Prenumerera på vårt nyhetsbrev
och få inbjudningar och uppdateringar från oss. @GlobalUt. Allan Larsson, senior rådgivare
till tankesmedjan Global Utmaning och särskild rådgivare åt Europeiska kommissionen…
twitter.com/i/web/status/93153… 17 november.
10 aug 2015 . Pagrotsky: Eurokrisen ger försvagat EU. Europeiska unionen är den stora
förloraren på eurokrisen. Det skriver förre S-ministern Leif Pagrotsky på DN Debatt. Han
menar att EU förlorar ”inflytande och förmåga att göra skillnad på hemmaplan och i världen”.
Enligt Pagrotsky fortsätter Europa att vara.
Regeringens svar på interpellationen om eurokrisen och situationen i Grekland. Statsrådets
kommunikationsavdelning 4.2.2015 14.10. Interpellationssvar. Statsminister Alexander Stubb.
(med reservation för ändringar). Ärade talman! Finland har deltagit i skötseln av den
europeiska ekonomiska krisen för att rädda vår.
FÖRDJUPNING. Scenario för en oordnad upplös- ning av eurokrisen. Skuldkrisen i

euroområdet har åter intensifierats under våren. Valet i Grekland i maj resulterade i ett
parlamentariskt läge som gjorde att regeringsbildningen misslyckades. Stödet minskade för de
tidigare dominerande partierna som varit delaktiga i de.
24 mar 2011 . Eurokrisen har tagit en ny vändning efter att Portugals socialdemokratiska
regering i onsdags inte fick parlamentets stöd för sitt nya krispaket. Det fjärde inom loppet av
elva månader. Efter nederlaget i omröstningen lämnade landets premiärminister José Socrates
in sin avskedsansökan.
En som är glad att Sverige inte är indragna i eurokrisen är den konservative brittiske EUparlamentarikern Daniel Hannan. Förra veckan besökte han Sverige. Han menade att
Storbritannien gick in i finanskrisen i ett sämre tillstånd än Irland, men att de förstnämnda
klarat sig bättre eftersom de kunnat devalvera pundet.
20 mar 2013 . Var det någon som trodde eurokrisen var över? Turerna kring Cyperns
räddningspaket den senaste veckan är en påminnelse om att eurokrisen och dess
underliggande problem är långt ifrån lösta. Att Cypern nu är på väg att bli det femte eurolandet
att få nödlån är inte så förvånande. Cypern är en.
12 feb 2012 . Den kinesiska kapitalistiska dikaturen som fick rådgiving av Friedman stax innan
Himmelska fridens torg har ju lovat att köpa in sig i Europa så jag antar att det kommer att
göra oss ännu friare. Kan man ställa krav på att dom släpper alla politiska fångar innan dom
köper in sig eller bör man vänta? Svara.
11 jun 2012 . Under de senaste tre-fyra åren har finländarna så gott som dagligen tvingats höra
negativa nyheter när det gällt den ekonomiska krisen i Europa. Man frågar sig varför detta
elände inte har ett slut och varför politikerna inte får något resultat till stånd. Efterdyningarna
av Lehman&Brothers konkurs 2008 ledde.
Eurokrisen: Frankrike kan bli det nya Grekland. Publicerad 24 juli 2012 kl 15.01.
Ekonomi.Framtidsutsikterna är dystra även för euro-områdets kärnländer. Samtidigt varnar
svensk expert för att det är lobbygrupperna som styr utveckling i odemokratisk riktning.
Eurokrisen ett nyliberalt stålbad. Publicerad 15 november 2012. Mario Draghi, chefen för den
Europeiska centralbanken, ECB, har dödförklarat den europeiska välfärdsmodellen. Det är
uppenbart att det euroländernas åtstramningspolitik egentligen handlar om är den
chockdoktrin som den kanadensiska författaren Naomi.
9 maj 2016 . Beslutet får anses som klokt, både för kritiken samt att med alla turer kring
Grekland så kan det behövas mer tid att läsa, begrunda och formulera en svensk uppfattning.
Just nu är tidsglappet mellan fredag förmiddag och söndag lunch en ocean av tid där mycket
kan hända. Posted in Eurokrisen, Riksdagen.
DEBATT Det mindre problemet med Greklandskrisen är att det i dag ser illa ut efter alla
räddningsförsök. Det betydligt större problemet är att vi fortsätter på den inslagna vägen. Vi
kan helt enkelt inte ge Grekland nya pengar förrän vi vet effekterna av alla räddningspaket,
skriver Jasenko Selimovic (L). Kundservice · eGP.
Eurokrisen - 99 frågor och svar. 2012-04-04. Krisen i euroområdet kan ses ur flera perspektiv
– från dess många orsaker till dess följder för världsekonomin och inte minst Europa. Lär dig
mer om euroskrisen i ”99 frågor och svar” – ett stöd som tagits fram av Ekonomiska
sekretariatet vid Swedbank. Flera osäkra scenarier.
24 dec 2011 . Eurokrisen som katastroffilm. Björn Elmbrant. Efter berättelser som
”Armageddon”, ”Titanic”, ”Skyskrapan brinner” och ”Independence Day” kommer nu en ny
katastroffilm. Den ska göras trots att den nekats kulturstöd från EU. Vi har kommit över det
första utkastet till manuskript. Öppningscenen: Salongen på.
4 dec 2010 . Därför påverkar eurokrisen oss alla. Skuldkrisen i Europa innebär helt nya
naturlagar på kapitalmarknaden. Insikten om att det som i går såg ut som en helt säker

placering inte längre är det kommer att påverka alla – även oss svenskar som hittills kunnat
beskåda euroeländet från en uppvärmd vip-läktare.
Anders Borg avslöjar varför han har bytt fot. 09 Nov 2015 | Nyheter Dagens tema i
Nyhetsrummet är bland annat spänningarna mellan EU-länderna, med pågående flykting- och
eurokris. Gäst i programmet är före detta finansminister Anders Borg. Som också avslöjar
varför han har ändrat åsikt i flera frågor, som till exempel.
8 maj 2012 . Den europeiska socialdemokratin behöver samla sig bakom ett alternativ till den
åtstramningspolitikÖppnas i ett nytt fönster som nu förs för att vända eurokrisenÖppnas i ett
nytt fönster, och som riskerar att skapa recession. Men det som krävs är inte avveckling av
eurosamarbetet. Den finansiella kris som.
30 jul 2013 . Boknytt Skulden Kajsa Ekis Ekman Leopard Förlag Grekland - krisens orsaker
Jag läste Kajsa Ekis Ekmans bok Skulden - Eurokrisen sedd från Aten parallellt med
Alexandra Pascalidous bok, Kaos - ett grekiskt krislexikon. Bägge böckerna lämnar mig ingen
ro. De känns ofullständiga och tröstlösa på nåt.
Förklaring till Euro-krisen – eller varning för ytterligare global uppvärmning. Postat måndag,
september 24, 2012 vid 07:44. Det har länge stötts, blötts och forskats kring orsakerna till den
Euro-kris som idag lamslår stora delar av den Europeiska marknaden. Teorier lanseras om att
Euron skapat obalanser mellan länderna.
29 aug 2013 . Eurokrisen Pocket Ordfront. Stefan de Vylder menar att det är mycket oklokt att
förena fasta växelkurser med fria kapitalrörelser inom en valutaunion. Om ländernas
ekonomier går i otakt kommer själva det systemet att leda till att de svagaste får en alltmer
övervärderad valuta som de inte kan devalvera till.
18 nov 2011 . I den här artikeln, som ursprungligen publicerades på In Defence of Marxism
den 28 oktober, ger Fred Weston en bakgrund till den så kallade eurokrisen och förklarar hur
den hänger samman med kapitalismens kris. När vi påbörjade översättningen av den här
artikeln var den rykande färsk.
Under senaste tiden har sydeuropa och framförallt Cypern stått i fokus i eurokrisen.
Banksektorn i Cypern är hart pressad och förslag om att beskatta banksparande väckte
massiva protester.
23 jan 2015 . Efter fem år av djup ekonomisk kris rapporterade Grekland förra året för första
gången ett budgetöverskott. Men åtstramningsprogrammen håller fortfarande grekerna i ett
stenhårt grepp. Efter fem år av djup ekonomisk kris rapporterade Grekland förra året för
första gången ett budgetöverskott.
7 nov 2013 . Den svenske ekonomen Stefan de Vylder höll idag ett seminarium om eurokrisen
på Universidad Central i Santiago. de Vylder hade bjudits in av universitetet i.
Bakgrund och orsaker. Eurosamarbetet är ett projekt som ämnade skapa en vidare ekonomisk
och politisk integration av Europas länder. Den stabilitetspakt som var tänkt att garantera
sundheten i EU-ländernas ekonomier följdes emellertid inte av vare sig de länder som sedan
drabbades av krisen, eller av länder.
Europaperspektiv 2011 om den aktuella eurokrisen. Pressmeddelande 2011-01-31. En euro i
kris och allvarliga skuldkriser i flera länder. Denna aktuella situation är temat för årets
Europaperspektiv, författad av ledande forskare och utgiven av de svenska universitetens
nätverk för europaforskning. Den 2 februari lanseras.
Pris: 198 kr. inbunden, 2012. Skickas inom 1‑4 vardagar. Köp boken Eurokrisen av Stefan de
Vylder (ISBN 9789170376801) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Lunchföresläsning: Jonas Sjöstedt om Eurokrisen. 2013/02/07. Upf Umeå presenterar en
föreläsning med Jonas Sjöstedt! This lecture will be held in swedish. Vi är glada att kunna
erbjuda en föreläsning om ett aktuellt ämne med stor betydelse för Europa och resten av

världen. Det har nog inte undgått någon att Europa.
Aktivisten och författaren Kajsa Ekis Ekman kommer till Härnösand · Kajsa Ekis Ekman,
författare och aktivist, kommer till Härnösand på onsdag 2/9 för att främst tala om Grekland
och eurokrisen. Kajsa Ekis Ekman är en av landets mest. Ledare 3 juli 2015.
17 apr 2013 . Euro-krisen ödelägger demokratin. Filed under: demokrati i eu — Christian
Engström @ 14:32. Den gemensamma europeiska valutan – euron – har blivit en härskarring
som förblindar våra politiska ledare, berövar dem sitt förnuft och binder dem alla samman,
skriver jag i en debattartikel om EU. Läs mer.
26 maj 2012 . Resultatet blev att många länders budgetunderskott och statsskulder började
växa lavinartat och eurokrisen var ett faktum. Eurokrisen var ett resultat av att alla EMU:s
medlemsländer hade brutit mot reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten. EU:s lösning på
problemet är att införa finanspakten och ESM vars.
Jonas Sjöstedt: Eurokrisen & vänsterns svar. to, maj 12, 2011 04:00 CET. Den ekonomiska
krisen för euroländerna har utvecklats till en politisk kris för EU. Jonas Sjöstedt skriver om
eurokrisens orsaker, vad EU gör för att försöka hantera den och förslag till en alternativ
vänsterpolitik mot krisen. Läs den här:.
Detta bidrog starkt till skuld- och eurokrisen som blommade ut 2010, och snart höjdes röster
om att EUs medlemsländer borde införa en enhetlig redovisning av nationalräkenskaperna.
Siktet ställdes in på en offentlig redovisning baserad på bokföringsmässiga grunder så att alla
skulder verkligen skulle redovisas.
Detta kapitel ger en översikt över eurokrisen. Avsnitt 1 visar den statsfinansiella situationen.
Avsnitt 2 diskuterar orsakerna till krisen, medan avsnitt 3 analyserar själva krishanteringen.
Avsnitt 4 behandlar förändringarna i det ekonomisk-politiska regelsystemet. Avsnitt 5 drar
slutsatser. 1. Den statsfinansiella situationen.
20 jan 2011 . Sverige borde delta fullt ut i arbetet med att hjälpa euroländer i kris, skriver Olle
Schmidt (FP), skånsk EU-parlamentariker.
Pris: 186 kr. Inbunden, 2012. Finns i lager. Köp Eurokrisen av Stefan De Vylder på
Bokus.com.
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