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Összefoglaló 

Az Európa Unió mélyülő válsága 

Az euro övezet válsága ez európai  integráció  jövőjét veszélyezteti, de az európai hatóságok 
ahelyett,  hogy  ellenszegülnének  a  válságot  előidéző  pénzügyi  intézmények  hatalmának, 
megszorító  programokat  vezetettek  Görögországban  és más  periférikus  euró  övezeti  or‐
szágokban,  és  egy  erősen  restriktív  fiskális  diszciplínát  alkalmazó  központosított  politikát 
alakítottak ki a tagországok mindegyikében, amely aláássa az Európai Unió (EU) demokrati‐
kus legitimizációját.  

A  restriktív  pénzügyi  intézkedések  visszafogják  a  keresletet  Európában,  és  az  2012  évre 
vonatkozó előrejelzések tényleges stagnálást mutatnak, amelyek súlyosbítják a deficites or‐
szágok nehézségeit adósságszolgáltatásaik teljesítését illetően. A 2011 októberében megtar‐
tott  euró  övezeti  csúcstalálkozó  50%‐kal  csökkentette  Görögország  adósságát,  ennek  el‐
lenére  az  állampapír  tulajdonosok  pánik  eladásai  a  nagyobb  országokra,  köztük  Olaszor‐
szágra és Spanyolországra is kedvezőtlenül hatottak. 

A megszorító  programok  kelet  európai  országokban  (Lettországban,  Romániában  és Mag‐
yarországban)  és  az  euro  zóna  perifériájában  (Görögországban,  Portugáliában  és  Írország‐
ban) különösen súlyos recesszióhoz vezettek és a költségvetési kiadások csökkentése együtt 
járt a privatizáció és a munkaerő piaci dereguláció követelésével. 

Az EU délkelet európai  szomszédjait és Törökországot, amelyek  közül  több  tőke  importtól 
függ ugyancsak  súlyosan érintette  a  válság. Hasonlóan  az  észak  afrikai országokhoz  az  EU 
ezeket is erőteljesen arra bátorította, hogy nyissák meg országaikat. 

Számos EU országban, és különösen Németországban, a növekedést erőteljesen támogatta a 
világkereskedelem 2001‐től bekövetkezett fellendülése, de együtt a Kína és Japán által gen‐
erált kereskedelmi mérleg többletekkel, ez hozzájárult a globális egyensúlytalanság veszélyes 
elmélyüléséhez. Az alacsony kamatok Európában, és különösen az USA‐ban, számos közepes 
jövedelmű országba destabilizálta a  tőke  importot és deviza árfolyamaik  felértékelését ké‐
nyszerítette ki. 

A fukushimai katasztrófa Németországot nukleáris energiát kifuttató programjának  ismételt 
életbeléptetésére  késztette,  de  ez nem  talált  követésre  Európa  többi  országaiban. A  kop‐
penhágai  konferencia  kudarcát  követően  az  EU  kudarcot  vallott  abban  is,  hogy  adekvát 
választ adjon a klíma változás  területén. Az európai agrártermelésnek, amely az  iparosítás 
kudarcot  vallott  modelljén  alapszik,  negatív  társadalmi  és  környezeti  hatásai  vannak 
Európában és az aláássa a fejlődő országok képességeit, hogy élelemmel lássák el magukat.  
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Hibás politikák hibás következményekhez vezettek – Az EU politikájának kritikája 

Az EU kudarcot vallott a tekintetben, hogy euro válságra adekvát választ adjon. A Növekedési 
és  Stabilitási  Szerződés  (Growth  and  Stability  Pact)  arra  a  hibás  feltételezésre  épül,  hogy 
feltételezve a költségvetési deficit kordába tartását, a piaci erők biztosítják a kiegyensúlyo‐
zott növekedést. A válság kezdetéig Németország nagyon nagy fizetési méreg többletet hal‐
mozott  fel,  míg  a  nagy  deficiteket  dél  Európában  tőkeimporttal  fedezték.  A  2008  évi 
pénzügyi válság a magán kiadások markáns csökkenéséhez vezetett és a kormányzati költe‐
kezések  jelentős  expanzióját  tette  szükségessé.  Az  EU  új  törvényalkotása  a  politika  koor‐
dinációra  fokuszált,  a  fő  hangsúlyt  az  ellenőrzésre  helyezte  és  a  gazdaságilag  gyenge  or‐
szágokat a közpolitika minden területén egy átfogó gyámkodással fenyegette meg. 

Az  európai  bankokat,  amelyek  az  államkötvények  terén  nagy  veszteségekkel,  kell,  hogy 
szembe  nézzenek,  az  euró  övezet  válsága  közvetlenül  is  veszélyezteti.  Ugyanakkor  egy 
masszív  lobby kampányt  indítottak a pénzügyi  reformok ellen és képesek voltak  felhígítani 
még a derivatívakra és bankok feltőkésítésre vonatkozó egyébként szerény reform javaslato‐
kat is. A Bizottság a pénzügyi tranzakciókra adók kivetését javasolja, kivéve a külföld tranzak‐
ciókat, ezt azonban a meghatározó országok ellenzik.  

A válság nyilvánvalóvá tette az EU‐ban  létező nagyon  is divergáló, korántsem egy  irányban 
ható struktúrákat. A regionális politikák a fizikai infrastruktúrára és képzésre fokuszálnak, de 
nem  fordítanak  figyelmet  az  iparpolitikára,  amelyet  a  Németországgal  szomszédos  nej‐
merkantilista meghatározó országok nem tartanak támogatandónak. Az EU politikája, amely 
a  létező munkamegosztás fenntartását preferálja, és a megszorító  intézkedéseket erőlteti a 
periférikus országokra, e jelenséget csak tovább erősíti. 

Az EU mediterrán politikáját a Tunéziában és Egyiptomban lezajlott népfelkelések megkérdő‐
jelezték; bár a demokratizálást üdvözölték, de az a gazdasági modell, amely  széleskörű el‐
szegényesedéshez  és  munkanélküliséghez  vezetett  nem  lett  megkérdőjelezve  és  az  EU 
továbbra  is a szabad kereskedelmet preferálja. Az EU szomszéd és bővítési politikája  is pat‐
thelyzetbe jutott; a tárgyalások Törökországgal és a volt Jugoszlávia országaival csak mérsék‐
let előrehaladást mutatnak és  jelentős  a hezitálás  a  további bővítést  illetően  több EU  tag 
országban. 

Az EU kereskedelmi politikája, míg ál hűségetés szándékot mutat a Doha Round befejezése 
tekintetében, döntően a bilaterális szabad kereskedelmi egyezmények  irányába mozdult el. 
Az EU növekvő nyomást gyakorol az afrikai, caribiai és csendes óceáni országi országokra a 
Gazdasági  Partnerségi  Egyezmény  aláírása  érdekében,  mely  széleskörű  elkötelezettséget 
jelentene arra, hogy ezen országok  lehetővé tegyék az EU kereskedelmét és beruházásait e 
térségekben. 

Az EU kisajátította, hibásan, a „biztonság” katonai koncepcióját arra, hogy megkonstruáljon 
egy  illuziorikus  szabadulási utat  a  világpiacon  létező energia és nyersanyag  függőségtől. A 
Bizottság  új  dokumentuma  az  agrárpolitikáról  fontos  lépést  jelent  a  fenntárható  politika 
irányába, de annak ellenére, hogy elismeri a mezőgazdasági munkaerő szociális kötődését a 
kifizetéseket, támogatásokat nem az aktív farmerekre korlátozza. 

A demokrácia és a társadalmi igazságosság erősítése Európában 

Az Európai Központi Bank (EKB) azonnal mind végső (biztonságot nyújtó) hitelező (lender of 
the  last resort) kell, hogy funkcionáljon az euró övezet állampapír piacán annak érdekében, 
hogy  megtörje  az  árcsökkenés  és  a  pánik  eladás  ciklusát.  Az  elmúlt  három  évtizedben 
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bekövetkezett expanziót  a pénzügyi  szektor méretében és hatalmában drámaian meg  kell 
fordítani.  A  kereskedelmi  és  beruházási  banki  tevékenységet  el  kell  különíteni;  a  szövet‐
kezeti, az állami és más nem profit orientált bankokat olyan helyzetbe kell hozni, hogy azok 
társadalmilag  és  ökológiailag  kívánatos  beruházási  projekteket  tudjanak  finanszírozni;  a 
beruházási  bankok,  a  kockázati  alapok  tevékenységét  erőteljesen  korlátozni  kell;  a  deri‐
vatívak  jelentős  részét be kell  tiltani, és az értékpapír  forgalmat  teljességében nyilvánosan 
kell bonyolítani. A pénzügyi  tranzakciókat, beleértve  az összes  tranzakciót, meg  kell  adóz‐
tatni, és egy közös tulajdonban lévő európai hitelminősítő ügynökséget kell létrehozni.  

Az  állami  adósságok  jelenlegi  szintje,  különösen  Görögországban,  fenntarthatatlan.  Az 
Adósság Minősítőknek  (Debt  Audits),  amelyek  úttörőjét  Ekvátorban  létesítették, meg  kell 
határozni melyik adósság  legitim és melyik  intézménynek kell viselni azok  leírásának terhét. 
Azon országokban,  ahol magas  az  adósság  állománya  annak  csökkenését  a nagyon  gazda‐
gokra kivetett vagyonadóval is biztosítani kell. Annak érdekében, hogy a gyengébb országok 
elleni  spekulációt megelőzzék, az euró  zóna országaiban a még meglévő állampapírokat ki 
kell cserélni garantált euró papírokká. 

A  közös  pénzpolitikát  ki  kell  egészíteni  közös  fiskális  politikával.  Ennek  során  a  fő  cél  az 
értelmes, munkát biztosító teljes foglakoztatás elérése kell, hogy  legyen. A megszorító pro‐
gramok  tovább  fogják  nehezíteni  az  államadósság  visszafizetését,  ezért  a  kormányoknak 
bitósítani kell, hogy az elsődleges költségvetési deficittel  finanszírozzák a gazdasági expan‐
ziót.  A  közösségi  beruházásoknak  erőteljes  programjai  szükségek,  különösen  a  periférikus 
euro övezeti országokban. Az  Európai Beruházási Bankot,  amelynek ma  is  lehetősége  van 
állampapírok kibocsájtására, be kell vonni a  finanszírozásba. Az egyoldalú hangsúlyozását a 
kormányzati kiadás csökkentésének, a magas  jövedelműek hosszú távú adócsökkentésének 
fel kell adni. A kormányzati deficitek alkotmányos tiltásai veszélyes restrikciók és azokat nem 
szabad bevezetni. 

Egy  koordinált  európai bérpolitikának biztosítani  kell, hogy megforduljon  a bérek nemzeti 
jövedelemben elfoglalt részarányának csökkenése, és az alacsony jövedelmű országok bérei 
konvergálódjanak a magasabb jövedelmű országokéhoz. A heti hivatalos munkaidőt 30 órára 
kell  leszállítani  annak  érdekében,  hogy  csökkenjen  a munkanélküliség  és  elősegítsék  egy 
olyan társadalom felépítést, amelyben az életet nem a bérmunka dominálja. 

A megszorító programok helyett olyan programokra van szükség, amelyek a mai kapitalizmus 
alapvető strukturális problémáira  irányulnak. A privatizáció kontra produktív volt és kettős 
egészségügyi  rendszerhez  vezetett,  a  közszolgáltatás  szerepét  helyre  kell  állítani.  A  bérek 
alacsony szinten tartásának politikája, amely a fejlődő régiókban a versenyképesség javítását 
célozta meg,  kudarcot  vallott.  A  fejlesztéspolitika  e  helyett  a modern  technológia  adap‐
tálására kell, hogy alapuljon, és az európai strukturális alapokat a progresszív, a  jövőt hor‐
dozó  termelő  szektorok  fejlesztésére  kell  felhasználni.  A  külkereskedelmi  egyensúlytalan‐
ságok csökkentés érdekében a tagországoknak keresni kell az import csökkentésének lehető‐
ségét, beleértve  a megújuló  energiaforrások  expanzióját. A  szövetkezetek  fontos  szerepet 
játszhatnak a gazdaság és  társadalmi  célok  integrálásban előmozdítva a helyi  termelést és 
fogyasztást. A  flexibilitás  csökkentette a  foglakoztatás biztonságát és ennek ellensúlyozása 
érdekében  a  teljeskörü  szakszervezeti  jogokat  helyre  kell  állítani,  biztosítva  azok 
érvényesülését is. 
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Intézkedéseket kell bevezetni annak érdekében, amelyek biztosítják, hogy a vállatok ne tud‐
ják  érvként  használni más  EU  országokból  kiinduló  „versenynyomást”  annak  igazolására, 
hogy csökkentsék a béreket és rontsák a munkakörülményeket. 

Az EU‐nak fel kell számolnia az aszimmetrikus viszonyokat a szomszédos országokkal, olyan 
kapcsolatokat  kialakítva,  amelyek  kedvezőek  e  szomszédoknak  és  ezt  rögzíteni  kell  a  Tár‐
sulási  Egyezményekben  (Association  Agreements),  amelyek  irányadók  e  tekintetben.  Egy 
hosszabb átmeneti  időt adva  szektorálisan differenciált  rendszerrel kell  felváltani a  szabad 
kereskedelmet. Az uralkodó WTO plusz bilaterális egyezmények modelljét fel kell adni olyan 
módon,  hogy  figyelembe  veszik  az  országok  között  meglévő  asszimetriát.  A  racionális 
kereskedelmet eltorzító mezőgazdaság támogatásokat ki kell vezetni és a közösségi szolgál‐
tatások liberalizációjának az igényét el kell vetni. A fejlesztési politikáknak a diverzifikált helyi 
gazdaságok építést kell szolgálni, és a kevésbé  fejlett országokban  támogatni kell az állami 
funkciók hatékony működésének erősítést. 

Az  EU  jelentős mértékbe  járulhat  a  fenntartató  fejlődés megvalósulásához, ha  koordinálja 
tagországai kezdeményezéseit a 2012 évi Rio II konferencián. Ez felölelheti a nemzetközi zöld 
munkahelyeket  létrehozó  programokat,  amelyek  kapcsolódnak  az  energia  megtakarítás 
ökológiai és szociális problémáihoz. A közös agrárpolitikát olyan módon  lehetne átalakítani, 
hogy megfelelő kompromisszum jöjjön  létre azon európai politika  igények között: hogy ma‐
gas minőségű élelmiszerekkel olcsó áron lássák el Európa lakósságát; életben tartsák az aktív 
farmereket, akik megőrzik az ökológiai egyensúlyt a vidékeken;  támogatják méltányos,  fair 
cserét a világ többi országaival a mezőgazdasági terméke piacán. 
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