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ingress

det tilltagande ekonomiska och politiska samarbetet har i 

talrika länder i världen lett till ökad tillväxt och konkurrens, 

förbättrat möjligheterna till utbildning, stärkt den sociala 

infrastrukturen och minskat fattigdomen. trots detta hotas 

fred, frihet och rättvisa. den ojämna fördelningen av 

världens välstånd är medansvarig för växande politiska och 

sociala spänningar. den nuvarande finans- och ekonomikrisen 

kan endast bemästras med internationella regleringar för 

finansmarknaderna. detta kräver en gemensam deklaration 

för hållbar hushållning. Vi behöver en internationell 

samstämmighet, som möjliggör välstånd social rättvisa och 

hållbar hushållning på grundvalen av gemensamma principer 

och värden. globaliseringens positiva effekter får inte heller i 

kristider riskeras av nationell eller regional protektionism. 

Inriktning på det allmänna bästa, demokratisk legitimering 

och människovärdets okränkbarhet är fundamentet, på vilket 

en sådan konsensus – med hänsyn till kulturella och 

samhälleliga särdrag – bygger.

riktprinciper

solidaritet och subsidiaritet är riktprinciperna. solidariteten 

sörjer för, att marknadsekonomin hela tiden legitimerar sig 

genom sin orientering på det allmänna bästa. subsidiariteten 

skapar och garanterar utrymmet för egenansvar och eget 

initiativ.

1. rättsstatlig ramordning

ett funktionsdugligt, pålitligt och demokratiskt legitimerat 

rättssystem är basen för effektivt och hållbart ekonomiskt 

handlande. det ger förutsättningen för en funktionell 

ekonomi, för en effektiv och medborgarnära statlig 

förvaltning liksom för ett gott regeringsstyre med hänsyn till 

principerna. reglerande element och en konsekvent uppsikt 

kontrollerar att reglerna följs och bestraffar regelvidrigt 

förhållande. det är inget självändamål. reglering är 

förnuftigt och rätt, för att forma lockelserna inom den 

konkurrenskraftiga ekonomin så, att decentraliserat 

handlande i konkurrensen leder till samhällspolitiskt nyttiga 

resultat.

2. Äganderätt och sysselsättning

en effektiv och mot hållbarhet riktad ekonomistruktur måste 

vila på en privat äganderätt, vilken lägger förfoganderätten 

till egendom i händerna på privata företagare och hushåll. 

privat egendom skapar den avgörande drivkraften för 

inkomstförvärv genom arbete och är grunden för ett 

innovativt företagande. endast ett på privat egendom vilande 

ekonomisystem säkrar hållbar sysselsättning. på denna bas 

kan egenansvar och eget initiativ uppstå, utan vilka det inte 

går att föreställa sig en effektiv verksamhet med egen 

potential, utbildning, innovation, tillväxt och välstånd. privat 

ägande kännetecknar en konkurrensordning, i vilken ett 

flertal mindre och mellanstora företagare häftar för sitt 

engagemang med sin personliga egendom. Ägande innefattar 

en social förpliktelse. brukandet ska samtidigt tjäna det 

allmännas väl. detta garanterar måttfull, hållbar 

företagsverksamhet och bevarar från ensidig och kortfristig 

lönsamhetssträvan.

3. konkurrens som bas

en världsomfattande konkurrensordning på grundval av fri 

prisbildning optimerar tilldelningen av knappa medel. den 

funktionella konkurrensen är motorn i hållbar hushållning. 

den kräver effektivitet och framsteg, stärker ansvarsfullt 

handlande och förhindrar att ensidigt marknadsinflytande 

uppstår.

konkurrens förutsätter nationellt och internationellt öppna 

marknader samt kontroll av marknadsinflytandet och 

koncentrationen genom staten och statsgemenskapen. 

konkurrens baseras på prestationsprincipen och lika 

möjligheter.

4. Användning av ansvarsprincipen

konkurrensfrihet förutsätter användningen av 

ansvarsprincipen, för att binda det fria anbudsförfarandet till 

de respektive handlandes ansvar.

Vinstutsikter stimulerar konkurrensen. den personliga 

borgen vid förluster begränsar samtidigt oansvarigt 

handlande och överdrivet risktagande.
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10. De öppna marknadernas politik

att stå nationellt ensam är ingen lösning i krisen, tvärt om: 

det kan försämra ekonomikrisens världsomspännande 

verkningar. avgörande är en koordinerad politik för de öppna 

marknaderna liksom att följa rättvisa spelregler. mot 

protektionism och ekonomisk nationalism måste relevanta 

internationella institutioner stärkas ytterligare.

frAmgångskriterier för en globAl 

sociAl- och mArknADsekonomiskt 

orienterAD ekonomiorDning

en öppen och global ekonomi behöver en internationell ram. 

principer och regler, som har gjort sig gällande på nationell 

liksom europeisk nivå inom ramen för en social- och 

marknadsekonomiskt orienterad ekonomi- och värdestruktur, 

måste användas även på internationell nivå. dessa principer 

binder samman frihet och ansvar till nytta för alla. särskilt 

måste de förbättras inom finansmarknadsområdet och 

stärkas inom världshandeln. nödvändig är 

legitimationsutvidgningen, internationella institutioners 

funktionalitet och fördjupade samarbete liksom skapandet av 

integrativa kooperationsfora. ett pålitligt rättssystem och en 

subsidiaritetsorienterad demokratisk ordning är grunden för 

detta. politisk konkurrens och politiskt delatagande i 

nationerna behöver den internationella samhälls- och 

ekonomiordningens ekonomiska utveckling och stabilitet. 

den nödvändiga informationen genom oberoende medier och 

sammanslutningar kan endast möjliggöras i en sådan 

struktur. konsensus och de politiska, ekonomiska och 

samhälleliga aktörernas bekännelse till intressekompensering 

inom den nationella och internationella ramen är 

förutsättningen för „Välfärd för alla”.

5. stabilitet i de ekonomiska ramvillkoren

en marknadsekonomisk ordning kräver en långsiktigt inriktad 

ekonomisk politik och största möjliga makroekonomiska 

stabilitet. detta gäller särskilt för nationella och 

internationella finansmarknader. Investeringar och 

långsiktiga brukningbeslut förutsätter förtroende för en stabil 

ramordning. dit hör även avvisande av protektionistiska 

åtgärder liksom en penningpolitik, som endast orienterar sig 

på kortsiktiga nationella ekonomi- och tillväxtmål.

6. tillhandahållande av offentlig egendom genom staten

I en marknadsekonomisk ordning måste staten garantera 

tillhandahållandet av offentlig egendom, när marknaden inte 

alls eller otillräckligt erbjuder denna egendom. en 

funktionsduglig infrastruktur, grundläggande 

utbildningsmöjligheter och tillgången till en omfattande 

hälso- och sjukvård är områden, som staten måste vara med 

om att utforma. Vid social nöd behövs staten i särskilt hög 

grad. statliga ingrepp bör dock vara begränsade.

7. solidaritet och socialförsäkring

ekonomisk tillväxt befrämjar fattigdomsbekämpningen. 

marknadsekonomin kan inte förhindra uppkomsten av 

inkomstskillnader och tillkortakommanden för delar av 

befolkningen. I en marknadsekonomi krävs det därför brett 

verkande, marknadskonforma sociala försäkringssystem, 

mekanismer för regional utjämning liksom ett 

prestationsorienterat styrsystem, för att säkra den sociala 

freden och möjliggöra ett anpassat deltagande för breda 

befolkningsskikt i den ekonomiska och samhälleliga 

utvecklingen.

8. incitamentkompatibilitet

För finansiering av statens uppgifter behövs det i en 

marknadsekonomi ett incitamentsorienterat skattesystem. 

skatter får inte vara så utformade, att de minskar 

prestationsinitiativ eller leder till snedfördelningar.

9. hållbarhet

Varje ekonomisystem måste även kunna mätas efter sina 

långsiktiga resultat. hållbarhet är i ekonomiskt, socialt och 

ekonomiskt hänseende ett av de viktigaste 

framgångskriterierna och ett uttryck för generationsrättvisa. 

en rättsordning baserad på ansvar och plikt stärker 

hållbarheten.

särskilt en aktiv klimatskyddspolitik är en ekonomisk och 

moralisk förpliktelse för att säkra levnadsfundamentet för 

kommande generationer.
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