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Európai Közgazdászok egy alternatív gazdaságpolitikáért Európában 

- Euromemorandum Csoport - 

Milyen lesz az Európai Unió jövője 

– Stagnálás és polarizáció, vagy új alapokra helyezett 

gazdaságpolitika? 

– EuroMemorandum 2015 – 

 

Összefoglalás 

1. Makroökonómiai politika: egy alternatíva a stagnálással szemben 

A 2014-re vonatkozó európai előrejelzés szerinti gazdasági fellendülés nem valósult meg és 
Európának tartósan lassú gazdasági növekedéssel, magas munkanélküliséggel, és legjobb esetben, a 
reáljövedelmek minimális növekedésével kell szembesülnie. Bár a kibocsátás visszaesése a legtöbb 
országban megállt, a déli és számos keleti tagországban jóval a 2008. évi szint alatt maradt. Annak 
ellenére, hogy több kormány a rugalmasabb költségvetés érdekében emelt szót, az európai vezetés 
mereven ragaszkodik az erősen restriktív politikához. A kiegyensúlyozott költségvetés elérésének 
rögeszméje helyett, összehangolt költségvetési expanzió révén – környezeti szempontoknak 
megfelelő beruházások segítségével – a foglalkoztatás növelésére kell koncentrálni és véget kell vetni 
a szociális kiadások lefaragásának. 

A közös fizetőeszközt hatékony föderális szintű fiskális politikával kell kiegészíteni, amely a gazdasági 
visszaeséseket föderális, nemzeti és regionális szinten képes mérsékelni, és amely hatásos 
jövedelemátcsoportosítást biztosít a gazdagabb és szegényebb régiók között. Mindezt erősen 
progresszív adórendszerrel és egy európai munkanélküliség-biztosítási rendszer kialakításával kell 
elérni. Valamennyi pénzügyi tranzakcióra adót kell kivetni, és egységes európai nyereségadót kell 
bevezetni olyan formában, hogy az véget vessen annak a gyakorlatnak, hogy a tagországok az 
adókulcsok csökkentésével igyekezzenek befektetéseket vonzani. Ezzel egy időben a nemzetközi 
adóelkerülés megakadályozása érdekében az off-shore pénzügyi központokat szigorúan be kell 
tiltani. 

Bár a folyó fizetési mérleg hiánya csökkent, ez azonban azoknak a megszorító politikáknak 
köszönhető, amelyek a hiánnyal küzdő országokban csökkentették az importot. A jövőben a fizetési 
mérlegek kiegyensúlyozásának felelősségét meg kell osztani a többlettel rendelkező országok között, 
amelyeknek növelniük kell belső keresletüket, és a deficittel rendelkező országok között, amelyeknek 
az exportképes iparágakba kell beruházniuk. Az Európai Unió regionális és strukturális politikáját 
elsősorban az Európai Beruházási Bank által finanszírozott nagyobb köz- és magán-beruházási 
programok segítségével – mindenekelőtt a fizetési mérleghiánnyal és általában az alacsonyabb 
jövedelemmel rendelkező országokra koncentrálva – erősíteni és szélesíteni kell. 

2. Pénzügyek az euróválság 

Az Európai Központi Bank Strukturális Jelentése szerint az elmúlt évtizedben az eurozóna pénzügyi 
szektorának eszközértéke közel megduplázódott és 2013-ban elérte az 57 ezermilliárd eurót, amely 
közel hatszorosa az euroövezet GDP-jének. Ehhez járul, hogy az árnyékbanki tevékenység – amely a 
szokványos bankrendszeren kívüli és különböző joghatóságokon átnyúló hitelközvetítő hálózat – 
expanziója meghaladta a pénzügyi szektor többi részét. A 2009 óta bekövetkezett pénzügyi reformok 
ellenére az Európai Unió pénzügyi rendszere alig változott. Megmaradt a beruházási és kereskedelmi 
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banki tevékenység kombinációjára épülő „túl nagy hogy elbukjon” intézmények rendszerének, 
amelyben a bankok és más pénzügyi intézmények túlzott tőkeáttétellel rendelkeznek és a pénzügyi 
közvetítésben az árnyékbanki tevékenység egyre nagyobb jelentőségre tesz szert. 

A bankszektort – a pénzügyi szolgáltatások meghatározott területeire koncentráló kisebb egységek 
létrehozásával és világosan meghatározott és általánosan alkalmazható szabályok alapján – 
radikálisan át kell alakítani. Ezzel egy időben az európai árnyékbanki tevékenységet és annak az 
offshore kapcsolatait hatékony szabályozási keretek közé kell szorítani. Mindaddig, amíg az offshore 
központok számára megengedett, hogy biztonságos menedéket nyújtsanak a pénzügyi 
intézményeknek, hogy azok megkerülhessék a szabályozókat és az adókat, egy duális piaci rendszer 
fog fennmaradni. Annak érdekében, hogy a bankveszteségek és az államadósság növekedése közötti 
ördögi kör felszámolásra kerüljön, egy olyan mechanizmusra van szükség, amely az 
adósságproblémát az eurózóna szintjén oldja meg. Az eurozóna eladósodási problémájának 
megoldása céljából az uniós országok részvételével egy konferenciát kell összehívni. A rosszul 
megtervezett egységes fizetőeszköz, a pénzügyi deregulációval és a hatástalan pénzpolitikai 
reformokkal együtt, vezetett a jelenlegi gazdasági stagnáláshoz, amelynek árát az Európai Unió 
lakosságának jelentős része fizeti.  

3. Iparpolitika és a gazdaság átalakítása 

A válság utáni Európa már nem tud visszatérni a múlt termelési formáihoz, amelyek nagy része a 
stagnálás hosszú évei alatt el is veszett. Környezeti szempontból fenntartható szociális szempontból 
befogadó fejlődésre van szükség, amelynek kialakításában az állami politikának fontos szerepet kell 
vállalnia. Az új európai gazdaságpolitikának olyan tevékenységekre kell koncentrálnia, mint a 
környezet és energia; a tudás, információ és technológia (ICT-k); továbbá egészségügy és jólét. Ezeket 
a területeket munkaerő-intenzív termelési folyamatok és a közép- és magasan kvalifikált munka iránti 
igény jellemzi, ami jó minőségű munkahelyek létrehozására ad lehetőséget. Az ilyen tevékenységeket 
egyrészt a közszféra kiterjesztésével kell létrehozni – beleértve a közszféra által finanszírozott 
kutatást és fejlesztést valamint környezetvédelmet –, másrészt olyan új magántevékenységek 
segítségével, amelyeket a közszféra szükségletei ösztönöznek miközben olyan szabályozási 
körülményeket léptetnek életbe, amelyek elősegítik az új dinamikus piacok kialakulását. A politikának 
a helyi gazdaságok fenntartható fejlesztésére kell koncentrálniuk, beleértve az új közösségi, non-
profit és szövetkezeti tevékenységeket. 

Míg a bemutatott folyamatok finanszírozásában az európai strukturális alapoknak és az Európai 
Beruházási banknak lehet szerepe, egy európai iparpolitika megvalósítása egy olyan új Európai Állami 
(Közösségi) Beruházási Bank, vagy Ügynökség létrehozását teszi szükségessé, amelynek minden 
országban megvan a megfelelő szervezete. Egy ilyen szervezetnek az Európai Parlament felé 
elszámoltathatónak kell lennie és jelentős összeurópai erőforrásokból származó költségvetéssel kell 
rendelkeznie. A szükséges finanszírozásnak egy tízéves perióduson keresztül el kell érnie az uniós 
GDP 2%-át, vagy másképp évente 260 milliárd eurót. Ez különböző módon finanszírozható, például 
eurókötvények kibocsátásával, vagy egy új Európai Állami Beruházási Bankkal, amely az Európai 
Központi Banktól közvetlenül tud kölcsönözni; miközben az EKB közvetlenül is tud forrásokat nyújtani 
az iparpolitikát finanszírozó ügynökségeknek.  

4. Szociálpolitika és az egyenlőtlenség elleni küzdelem 

Az Európai Bizottság által kiadott adatok maguk szolgálnak megcáfolhatatlan bizonyítékokkal arra 
nézve, hogy milyen nyomorúság származik a megszorító politikákból. Milliókkal több európai él 
szegénységben és az unió fiataljai kiszolgáltatottjai a tömeges munkanélküliségnek. Mivel az egyre 
szélesedő jövedelemegyenlőtlenségek kulcsfontosságú politikai kérdéssé válnak, az ez évi 
memorandum szociálpolitikával foglalkozó fejezete az egyenlőtlenségre koncentrál. A Luxemburg 
Income Survey (ez egy jövedelmi statisztikával foglalkozó luxembourgi non-profit intézmény) adatai 
világosan mutatják a jövedelemegyenlőtlenségek hosszútávon tartó növekedését az Európai 
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Unióban. Ez visszavezethető egyrészt arra, hogy a bérek aránya a GDP-ben csökken, másrészt pedig, 
arra, hogy a bérjövedelmeken belül is növekszenek az egyenlőtlenségek. Meg kell említeni a 
tagországok közötti egyenlőtlenségeket is, amelyek – a megszorító politikák és a beruházások 
Németországra és néhány környező országra koncentrálódása miatt – drasztikusan növekedtek. 

A megszorító politikák miatt a nemek közötti egyenlőtlenségek is növekedtek. Bár a válság kezdetén 
a növekvő munkanélküliség elsősorban a férfiakat érintette, a költségvetések sorozatos lefaragása 
különösen negatívan hatott a női foglalkoztatásra és munkakörülményekre. Hasonlóképpen a 
közszolgáltatások mérséklése, vagy megszüntetése – beleértve a gyermeknevelést és az időskorúak 
ellátását – aránytalanul érinti a nőket. Mind a megszorító politikák rendkívül negatív társadalmi 
hatása, mind a jövedelemegyenlőtlenségek növekvő trendje a szociális szférába történő nagyobb 
befektetéseket tesz szükségessé. Egy hatékony program azonban sokkal nagyobb költségvetési 
forrásokat igényel és egy környezeti, gazdasági, szociális és kulturális szempontokat magában foglaló 
fenntartható fejlődési stratégiába kell, hogy illeszkedjék. 

5. Nemzetközi kereskedelmi és beruházási politika – a Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási 

Partnerség 

Az Európai Unió jelenleg számos bilaterális kereskedelmi tárgyalást folytat. Mindezt betetőzte annak 
2013 elején történt bejelentése, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok Transzatlanti 
Kereskedelmi és Beruházási Partnerség (TTIP) néven bilaterális kereskedelmi egyezmény tárgyalásába 
kezd. A javasolt egyezmény elsősorban nem azt a célt szolgálja, hogy a világ két legnagyobb 
kereskedelmi blokkja között a még fennálló kevés vámtarifát csökkentsék; a központi cél a 
szabályozások lebontása, vagy harmonizálása olyan területeken, mint a mezőgazdaság, az 
élelembiztonság, a termék és műszaki szabványok, a pénzügyi szolgáltatások, a szellemi tulajdon 
védelme és a közbeszerzés. A beruházások liberalizálása és a befektetői jogok védelme szintén a 
tárgyalások egy központi kérdése lesz. Az atlantizmus bajnokai pedig a TTIP-re egy új „gazdasági 
NATO”-ként tekintenek, melynek segítségével a nyugati hatalmak képesek lesznek féken tartani az 
olyan feltörekvő hatalmakat, mint Kína, vagy Oroszország. Az Európai Bizottság, egy megrendelt 
tanulmányra hivatkozva azt állítja, hogy az egyezmény serkenteni fogja a növekedést és új 
munkahelyeket teremt az unióban. 

A TTIP gazdasági oldalról történő indoklása azonban nem túlságosan meggyőző. A 
jövedelemnövekedést az uniós GDP 0,5%-ra becsülik, és ezt is csak egy tízéves átmeneti periódus 
után lehet elérni. A megnövekedett munkanélküliséget és az alkalmazkodás költségeit pedig 
lekicsinyítik, vagy egyáltalán nem foglalkoznak vele. A kereskedelmi egyezménybe foglalt dereguláció 
veszélyeztetni fogja a közegészségügyet, a munkavállalói jogokat és a vásárlók védelmét. A javasolt 
„beruházó és az állam közötti vitarendezési mechanizmus” elsőbbségi jogokat biztosít a beruházónak 
a közérdekkel szemben. A TTIP nem más, mint az unió demokratikus döntéshozatali rendszerének 
frontális támadása. Jelenleg meglehetősen kétségesnek tűnik, hogy ez az egyezmény fog-e az uniós 
polgárok számára bármely nettó gazdasági és szociális hasznot eredményezni. A kereskedelmi 
politika kialakításának jelenlegi módszerét el kell vetni és napirendre kell tűzni az unió kereskedelem-
politikájának alapvető átgondolását. Ez más olyan kereskedelmi megállapodásokra is vonatkozik, 
mint például a CETA – a Kanada-EU kereskedelmi egyezmény, amelyet a jelenlegi formájában az 
Európai Parlamentnek nem szabad jóváhagynia. 

6. Szomszédsági politika 

Az unió szomszédsági politikája, amely a poszt-szovjet és a földközi tengeri térséget célozta meg, 
2013-ban és 2014-ben hozzájárul az ukrajnai konfliktushoz. A keleti Partnerség arra koncentrál, hogy 
a Szovjetunió utódállamaival – Oroszországot kivéve – Társulási Egyezményeket hozzon létre. 
Ezeknek a Társulási Egyezményeknek egyaránt van egy szabadkereskedelmi komponensük és 
ugyanakkor egy geopolitikai irányultságuk. Az unió „acquis communautaire”-jának (közösségi jog) a 
poszt szovjet országok számára való részleges átadása mindkét célt szolgálja. A Társulási 
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Egyezmények az Oroszország és a szomszédjai között jelenleg fennálló erős kereskedelmi kapcsolatok 
ellen irányulnak és az Eurázsiai gazdasági unióra irányuló orosz kezdeményezéssel versenyeznek. 
Ukrajnában a lakosság erősen megosztott az Oroszországgal, vagy az Európai Unióval folytatandó 
szorosabb együttműködés kérdésében. Amikor a korábbi ukrán kormány úgy döntött, hogy a nehéz 
gazdasági helyzet és az orosz nyomásgyakorlás miatt nem írja alá az Európai Unióval kötendő 
Társulási Egyezményt, az ország nyugati és középső régiójában erős tüntetés-sorozat kezdődött, ami 
végül az ukrán kormány bukásához vezetett. Orosz támogatással bekövetkezett a Krím elszakadása és 
Donbasz régióban, amelynek különösen erős gazdasági és kulturális kapcsolatai vannak 
Oroszországgal, fegyveres szeparatista mozgalom kezdődött. 

Sem a poszt-szovjet országokkal kötött Társulási Egyezmény, sem a mediterrán országokkal 
létrehozott szabadkereskedelmi egyezmény nem vette figyelembe a két oldal közötti fejlettségbeli 
eltéréseket. A kereskedelem liberalizálása minden bizonnyal az ipar leépüléséhez vezet a poszt-
szovjet és a mediterrán országokban, míg a acquis communautaire részleges átvétele drasztikusan 
csökkenti az iparpolitika mozgásterét. Emiatt az aszimmetria az Európai Unió és a körülötte lévő 
térség között nagy valószínűséggel növekedni fog. Egy alternatív politikai irányzat kialakítására teát 
mindenképpen szükség van. Először is a Mély és Átfogó Szabadkereskedelmi Egyezményt 
kölcsönösen előnyös kooperációs egyezménnyel kell felváltani, amely meghagyja a környező 
országok gazdaságpolitikai mozgásterét. Másodsorban az energiakérdés mind a keleti Partnerségben 
mind a mediterrán országokat érintő politikában aggodalomra ad okot; az Európai Uniónak 
igyekeznie kell, hogy a termelés energiaintenzitásának csökkentésével és az megújuló energia 
felhasználásának elősegítésével csökkentse az energiaimporttól való függését. Harmadszor, az unió 
külpolitikája egyre inkább militarizálódik. Az ukrajnai konfliktus az Európai Unió és a NATO katonai 
szervezeteinek szorosabb együttműködéséhez vezetett. Ezeket a tendenciákat meg kell fordítani és a 
békés konfliktusmegoldásra való képességeket kell erősíteni. 

 

 

Az EuroMemorandum teljes szövege azokon a vitákon és a tanulmányokon alapul, amelyeket az 
Alternatív Gazdaságpolitika Európa Számára 20. munkamegbeszélésére nyújtottak be, amelyet az 
EuroMemo csoport 2014. szeptembert 25-27 között szervezett Rómában. 

Milyen lesz az Európai Unió jövője 

– Stagnálás és polarizáció, vagy új alapokra helyezett 
gazdaságpolitika? 

Kérem küldjön e-mailt a következő címre: info@euromemo.eu.  

Ha az EuroMemo Csoportról további információra van szüksége, kérjük küldjön e-mailt, vagy keresse 
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