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En grupp forskare, doktorander och professorer debatterade i förra veckan Europas 
framtid på Grand Hôtel i den skånska badorten Mölle. Tidigare statsministern Göran 
Persson var initiativtagare till Svenska nätverket för Europaforskning i ekonomi, 
SNEE, och i år var det dags för den fjortonde konferensen. 

Bland inbjudna gäster fanns EU-parlamentariker som Folkpartiets Olle Schmidt, före 
detta ministrar som socialdemokraten Leif Pagrotsky, folk från näringslivet, bland 
annat Jenny Rosberg från Nasdaq OMX och en toppchef från Siemens, samt 
generaldirektörer, däribland Bo Lundgren från Riksgälden. 

Ett centralt tema i år var inte oväntat bank- och eurokrisen. Det rådde stor enighet 
bland deltagarna om att det inte bör införas något slags transaktionsskatt på finansiella 
tjänster. Ingen trodde heller på någon generell skatt på bankvinster i annat syfte än att 
bygga upp kapital i en räddningsfond. 

Om bankerna skulle må bra av att delas var osäkert. Däremot var såväl publik som 
talare, bland andra den uppskattade OECD-ekonomen Adrian Blundell-Wignall, eniga 
om att bankernas kapital behöver stärkas ordentligt och risknivån i systemet sänkas. 

Och då handlar det inte om att gå vägen via olika derivatkontrakt som drar ned den 
synliga risken i bankernas balansräkning. Derivat flyttar bara risken till någon annan 
aktör. 

Vad som behövs är en verklig riskminskning i hela ekonomin. För att det inte ska 
drabba företagssektorn genom lägre lån så kan en mer lika behandling av eget kapital 
och lån vara ett steg framåt. 

Dr Vieri Ceriani, minister på det italienska finansdepartementet, berättade hur Italien 
för att få i  gång företagssektorn har valt att sänka bolagsskatten för bolag som tar in 
nytt eget kapital i stället för lån för att finansiera tillväxt. 

Skattefriheten går ut på att likställa bolagsskatten på avkastningen på nytt kapital med 
den riskfria obligationsräntan, en modell som han dessutom trodde skulle få 
efterföljare i Europa. Framför allt skiljer den sig från den komplicerade skattekredit 
som har presenterats i den svenska företagsskattekommittén. 

Ekonomiprofessorerna Lars Oxelheim, Clas Wihlborg och Pontus Braunherhielm 
håller i SNEE-arrangemanget. Greppet är genialiskt. Likt ett litet Davos eller 
Almedalen möter ekonomiforskare experter med olika erfarenheter av EU. Här är det 
forskarna som är i majoritet. 

En talarlista med inlägg från tiotalet åhörare (med lika många olika åsikter) hör till 
vanligheterna. 



Det är bara att hoppas att nuvarande statsminister Fredrik Reinfeldt inser vilken unik 
mötesplats SNEE utgör och ser till att det får leva vidare. 
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