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Teljes foglalkoztatottság erõs szociális alkotmánnyal
Új gazdaság alternatívái Európában

Az „Európai Közgazdászok egy Alternatív Gazdaságpolitikáért Európában“ nyilatkozata
2000. november

Összefoglaló

1. A roppant optimista hivatalos értékelések ellenére Európában a gazdasági és
társadalmi helyzet aggodalmat kell okozzon: a jelenlegi fellendülés törékeny,
a munkanélküliség továbbra is tûrhetetlen magas szinten maradt, durván
négyszer nagyobb, mint az 1960-as években volt, és az egyenlõtlenség
valamennyi formája növekvõ mértékben terjed egész Európában:
egyenlõtlenség a jövedelem elosztásban, bizonytalan munka-feltételek,
növekvõ szegénység, a nemek közötti állandósult különbség-tevés és az
egyenlõtlenségek új dimenziója Kelet- és Nyugat-Európa között.
2. Kritika illeti a gazdaság- és szociálpolitikát, mert példanélküli módon
szûklátókörû és szemellenzõs felfogású. A makrogazdaságban a monetáris
politika és fiskális politika megszállott deficit csökkentése hozzájárult a
jelenlegi magas szintû munkanélküliséghez és valószínûen ezt teszi a
jövõben is. Ugyanakkor a szociálpolitika „az ösztönzõ jóléti állam“
címszavával kiüresíti a teljes foglalkoztatottság szociális tartalmát,
tönkreteszi a szociális kohéziót és szolidaritást, növeli az egyenlõtlenség több
formáját, miközben számos kényszerû és terhes elemet hárít a társadalom
gyengébb rétegeire.
3. Ennek a regresszív gyakorlatnak alternatívájaként javaslunk
• hatékonyabb és demokratikusabb makrogazdasági politikát a fenntartható

fejlõdésért és egy szociálisan kedvezõ feltételû foglalkoztatásért a teljes
körû foglalkoztatás elérése érdekében. Ehhez a célhoz egy expanzívabb
fiskális és kooperatív monetáris politika, valamint a valuta árfolyamok és
pénzpiacok szabályozása vezet;

• erõsebb szociálpolitikát, amelynek célja egy olyan szociális alkotmány
megalkotása amely minden egyes Európában élõnek feltételek nélküli
jogot biztosít az emberi méltóság szerinti élethez. Ennek a célnak
eléréséhez szükségesek egyrészrõl a progresszív nemzeti politikák
feltételeinek javítására tett intézkedések, másrészrõl kifejezetten európai
intézkedések bevezetése, azaz átalános minimális sztenderdek elõírása a
szociális kiadásokra, és speciálisan egyedi célokra, pl. az egészségügyi és
gyermekgondozási kiadásokra;

• kiegyensúlyozottabb szerkezeti politikákat, kiemelt hangsúllyal egy
gyakorlatiasabb szemléletû verseny-politikára, erõsebb kutatási és
stratégiai iparpolitikára, célirányosabb regionális és aktívabb
kereskedelmi politikára;

• jobb és meghatározottabb elõkészí tést a keleti bõví tésre: az
intézményi reformok teljes körûségét ejteni kell, mint a bõvítés
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elõfeltételé, nagyvonalúan méltányos átmeneti idõszakokban kell
megállapodni a kölcsönösen érzékeny területeken, és a csatlakozás
megkönnyítése érdekében lényegesen fokozni kell a pénzügyi támogatásokat;

• koncepciók kifejlesztését a gazdaság és a társadalom szerkezetének gyökeresebb
átformálására, ahol nem a növekedés, hanem az emberek jóléte a központi
kérdés, és az egyéni és közösségi újratermelés új módon fog szervezõdni.

Az „Európai Közgazdászok egy Alternatív Gazdaságpolitikáért Európában“ nyilatkozata

Teljes foglalkoztatottság erõs szociális alkotmánnyal
Új gazdaság alternatívái Európában

1. Elõttünk a teljes foglalkoztatottság?

Ez év végén a politikusok és a média a legpozitívabb és legoptimistább
kifejezésekkel mutatják be a nyilvánosságnak az EU gazdasági és társadalmi
helyzetét. Összességében úgy tekintik, hogy a gazdaság erõsen fellendülõ és
folyamatosan növekvõ állapotban van, amely egyetlen évben több mint két
millió munkahelyet teremtett. Ez az erõteljes fejlõdés – amint az Új Gazdaság
az USA-ban – folytatódni fog és megoldja majd a foglalkoztatás problémáját.
A Liszaboni Csúcs a teljes foglalkoztatottságot (több mint két évtizede
törölték ezt a kifejezést a hivatalos EU szóhasználatból) az európai gazdaságpolitika
kulcsfeladatának nyilvánította. Ez még a jelenlegi évtizedben bekövetkezik Európában a
„tudásalapú társadalom“ és a „szociális rendszerek modernizációja“ alapján.

Minket nem gyõz meg ez a leegyszerûsített jövõkép, amely lebecsüli a
hibák kockázatát és nem hangsúlyozza, hogy a gazdasági fejlõdés biztosítása
és a társadalmi igazságosság intézményes változásokat és meghatározott
politikákat követel meg. Bennünk aggodalmat kelt a folytatódó nagyarányú
munkanélküliség, a növekvõ egyenlõtlenségek és a regionális különbségek az
EU-n belül, valamint az EU és Kelet-Európa között; és súlyosan kritizáljuk
az EU jelenlegi gazdaság- és szociálpolitikáját.

Elõször is, azt gondoljuk, hogy az Európa Tanács helytelenül ítéli meg a
jelenlegi fellendülés erejét és fenntarthatóságát. Nézetünk szerint az eléggé
törékeny marad és erõsen függ külsõ tényezõktõl, pl. a fogyasztói kereslet-
hullám okozta folyamatos konjunktúrától (bizonyos mértékben a bõvülõ
részvénypiactól hajtva), amely egy fenntarthatatlanul alacsony (idõnként
negatív) megtakarításhoz és magas kereskedelmi deficithez vezetett.
Kifogásoljuk, hogy az EU gazdaságpolitikai helyzeteiben nem biztosítja az
európai eszközöket és egyeztetõ mechanizmusokat, amelyek szükségesek a
fenntartható növekedés és szociálisan kedvezõ feltételû állások
támogatásához, amikor a külsõ pozitív tényezõk gyengülnek. Ugyancsak
kifogásoljuk, hogy az EU nem tesz elégséges erõfeszítéseket a felívelés oly
módon való alakítására, amely megfelel a jobb jövedelem- és vagyonelosztás,
valamint az ökológiai szerkezeti átalakítás szükségességének.

Másodszor, különösen aggódunk a társadalmi megelégedettségért,
amely jelenleg a teljes foglalkoztatottság koncepciójának köszönhetõ,
valamint a jólétnek, abban az összefüggésben, hogy a jóléti állam a sokat
emlegetett „ösztönzõ jóléti állam“-má alakul át. Mi úgy látjuk, hogy a
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megelégedettség nagy része, amely a teljes foglalkoztatottság háború utáni
koncepciójával – azaz kielégítõ fizetések, szociális biztonság és szabadság –
jellemezhetõ, növekvõ mértékben megbénult, sõt, a jelenlegi esze-veszett
dereguláció, rugalmassá-tétel és „szociális modernizáció“ áldozatává vált: a
teljes foglalkoztatottság az alacsonyabb és jobban szóródó bérek, a nagyobb
létbizonytalanság és a munkanélküliekre nehezedõ nagyobb nyomás – ti.,
hogy bármilyen állást elvállaljanak, amit felkínálnak –, révén fog
megvalósulni. A foglalkoztatást leginkább egy elõnyös eljárásnak tekintik,
hogy a lehetõ legnagyobb mértékben növeljék a versenyképességet, de a
foglalkoztatás minõségét teljesen figyelmen kívül hagyják. Az „ösztönzõ jóléti
állam“ a szónoklatok szintjén tartalmaz bizonyos pozitív elemeket, ilyen pl. a
több és jobb álláslehetõségek létesítése, azonban világos látható benne a
szociális kiszolgáltatottság növekedésének tendenciája, hiszen csökkenti azok
támogatását, akiknek nem elégséges a tehetsége, szakértelme, alkalmazkodó képessége és
rugalmassága. Olyan helyzetben, amikor még mindig magas a munkanélküliség aránya, úgy
gondoljuk a termelékenység ellen hat, hogy az EU ragaszkodik egy olyan
politikához, amely sújtja a korai nyugdíjba vonulást és ösztökéli az idõsek
hosszabb állásban maradását.

Ugyancsak nyugtalanít bennünket, a Tanács törekvése, hogy – az
emberek felelõsségének ürügyén – privatizálják a társadalombiztosítás
közösségi rendszerének egyre nagyobb részét. Az ilyen privatizáció a
pénzpiac nagy befektetõinek kedvez, de az emberek többségét nagyobb
kockázatnak és bizonytalanságnak teszi ki, amit õk – ha egyáltalán
módjukban áll – , csak egyénileg tudnak ellensúlyozni nagy többletköltség árán.

Harmadszor, a makrogazdasági politika tekintetében kritizáljuk a Tanácsot, hogy
miközben a „Széleskörû Gazdaságpolitikai Irányelvek 2000“-ben a
gazdaságpolitika számára kulcs-célkitûzésként bevezette a teljes
foglalkoztatást, amit nyilvánvalóan anélkül tervez elérni, hogy társulna ehhez
a szûk gazdaságpolitikai felfogás – nevezetesen a neoliberális minta, amelyet
törvénybe foglalt az Amszterdami Egyezmény és megerõsített a „Stabilitás és
Növekedés Megállapodás“ –, megváltoztatása. Ilyen körülmények között megmaradt a
monetáris politika teljes függetlensége – az árstabilitást emelve
megkérdõjelezhetetlenül felsõbbrendû célkitûzéssé –, amely nem
hozzáférhetõ a demokratikus megvitatás és döntéshozatal számára. A fiskális
politika alárendeltje marad a költségvetési konszolidáció elsõdleges
parancsának, ez a költségvetés gyors egyensúlyi vagy többletet mutató
helyzetében testesül meg. Így a foglalkoztatás felelõssége kizárólag a
bérpolitikára hárul, mint a makrogazdasági politika harmadik pillérére, a Tanács
pedig javasolja általánosságban „a bérek emelését a munka
termelékenységének arányában“, ugyanakkor javasolja „ahol szükséges
erõsíteni és következetesen fenntartani a nyereségesség fokozását és a
foglalkoztatást teremtõ beruházást“, más szavakkal a jövedelem további
újrafelosztását a profit javára, amikor a profit aránya az utóbbi évtizedekben
példanélküli módon nõtt! Ez a bérek és a foglalkoztatás viszonyának
felrúgását sugallja, amelyet visszautasítunk, mint elméletileg és gyakorlatilag
egyaránt megalapozatlant. A bérek csökkentése nem fogja jelentõsen javítani
az ár-versenyképességét azoknak a cégeknek, amelyek olyan országokkal
kereskednek, ahol a bérek ötször alacsonyabbak, mint Európában, viszont
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biztosan csökkenteni fogja az Európában gyártott termékek iránti belsõ
keresletet, következésképpen csökkenti a foglalkoztatást.

A „Foglalkoztatási Irányelvek 2000“ sokkal differenciáltabb megközelítést tartalmaz.
A szociális partnerek bevonása, az élethosszig tanulás, mint közelgõ célkitûzések,
valamint bizonyos nemekre vonatkozó intézkedések megerõsítése, haladást
jelez. Azonban itt is látunk veszélyeket és fenyegetéseket a foglalkoztatási
politika felfogásunk szerinti végsõ célját tekintve: ami nem az alkalmazott
személyek számának növelése bármi áron, hanem a szociális jólét fokozása
elegendõ számú szociálisan kedvezõ feltéteû állás biztosításával. Az
elõirányzott helyzet elérése – a foglalkoztatási arány 62 %-ról 70 %-ra
emelése 2010-re – csak akkor jelenti az európai jólét haladását, ha a többlet
létszámban alkalmazott személyek szívesen dolgoznak, méltóképpen fizetettek, védettek a
bizonytalanságtól és a munkaadókkal szembeni jogvitáktól, módjukban áll szakmai
felkészültségüket és kreatív képességeiket fejleszteni állásukban. Nem lehet kétséges,
hogy megvan az elegendõ gazdasági potenciál a szociális jólét ilyen
elõrelépéséhez, de tudjuk, hogy ez csak a piaci erõk kölcsönös
együttmûködésével hozható létre, viszont komoly kételyeink vannak
atekintetben, hogy az európai intézmények valóban vállalják-e a politikai
kihívást a társadalmi jólét fokozása és az ökológiai fenntarthatóság
érdekében Európában. Úgy látjuk, ehelyett folytatódik az abszolút növekedés
hajszolása minden szociális és ökológiai minõsítés és törekvés figyelmen
kívül hagyásával. A BEPG (Broad Economic Policy Guidelines) néhány
bekezdésébõl és a Liszaboni Nyilatkozatból úgy tûnik, hogy a nagyobb
foglalkoztatottság a végsõ célnak felfogott növekedés elõsegítésének eszköze
ahelyett, hogy a fenntartható növekedés szolgálna eszközként a foglalkoztatás
megteremtéséhez és a jóléthez.

Elméletében az Európa Tanács irányelvei az  inflációt nem gerjesztõ
munkanélküliség arány (NAIRU) koncepcióján alapszik, – még ha erre nincs
is kifejezett hivatkozás –, amelyet olyan erõteljesen kritizáltak ad hoc jellege
miatt még a származási országában is, hogy alkalmazása alig-alig merül fel
az USA-ban. E koncepció szerint egy adott intézményi (munkaerõ-piaci)
rendszerben az infláció gyorsul, ha a munkanélküliség a NAIRU alá csökken.
Adott gazdaságpolitika elsõdlegesnek tekinti az infláció elleni küzdelmet,
ilyenkor aztán a monetáris politika feladata, hogy a foglalkoztatottságot a
NAIRU szintjére csökkentse – még akkor is, ha ez recessziót okoz. Ha a
munkanélküliség NAIRU szintjét túl magasnak vélik, akkor – ezen nézet
szerint – a csökkentéséhez nem az expanzív foglalkoztatás politikáját
alkalmazzák, hanem a munkaerõpiacot szervezik át a nagyobb rugalmasság
irányába, amely gyakran a munkások jogainak és bérének csökkentését
jelenti, a valóságos munkaerõ ellátás növelését a munkanélküli segély
csökkentésével és a munkanélküliekre nyomást gyakorló más
intézkedésekkel érik el. Nem beszélve az egyre kevésbé megfizetett és kétes
értékû munka termelékenységet veszélyeztetõ mellékhatásairól, ez az elmélet
félreértett, mert, elõször, félremagyarázza az inflációt, amennyiben azt a
magas béreknek és nem a szûkös kapacitásoknak tulajdonítja, másodszor,
figyelmen kívül hagyja a valóságos szükséglet lényeges szerepét a
foglalkoztatottság meghatározásában. A béreknek, a munkások védelmének
és a szociális támogatásoknak a csökkentése nem vezet nagyobb
beruházásokhoz és nem növeli a foglalkoztatottságot, ha a cégek nem várnak
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elegendõ keresletet többlet termékek iránt, amit olcsóbban tudnak
elõállítani. A belsõ kereslet visszaszorításának politikája az országot növekvõ
mértékben teszi függõvé az export többlettõl, amelyet egyre nehezebb
értékesíteni, de még értékesítése esetén is, hozzájárul a világ gazdaságának
bizonytalanságához és sebezhetõségéhez.

A Tanács az utóbbi egy-két évben jelentõsen bõvítette nyilvános
részvételét bizonyos területeken, mint pl. a foglalkoztatás és a
gazdaságpolitika terén. Sokkal jobban hangsúlyozza a szociális
célkitûzéseket, pl. a foglalkoztatottságot és a társadalmi kohéziót, mint
korábban. Mindazonáltal mi úgy látjuk, hogy az új retorika mögött, amelyet
mindenképpen üdvözlünk, amennyiben felismeri, hogy a jóléti intézkedések
nem bízhatók rá a szabad piac erõire – nem mindenütt, de aggasztó
mértékben – a régi neoliberális és fundalista szellem munkálkodik. Mi nyugtalanító
tendenciát észlelünk, amely megbénítja és aláássa az utolsó 40 év szociális vívmányait azzal
az ürüggyel, hogy azokat nem engedhetjük meg magunknak. Ez az érv nehezen tartható,
hiszen jól ismert, hogy gazdag társadalmaink ma sokkal nagyobb gazdagságot
termelnek, mint 25 évvel ezelõtt. Ezt nem tekinthetjük csupán intellektuális
tévedésnek, hatalmi csoportok erõs érdekei húzódnak meg e kampányok
mögött, hogy deregulálják a munkaerõpiacot és privatizálják a szociális
rendszereket. Ez a tendencia felerõsíti haladásunkat a nagyobb
egyenlõtlenségek irányába, ami több mint 20 éve folyamatban van
Európában és Amerikában.

2. Útban az egyenlõtlenség felé

Nézetünk szerint a legaggasztóbb tendencia az EU-ban az egyenlõtlenség
növekedése. Annak ellenére, hogy a népesség többségének jövedelme és
életszínvonala megfelelõnek tûnhet, még mindig olyan szociális-gazdasági
környezetben élünk, ahol nagyon nagy a munkanélküliség és egyre
bizonytalanabb az  alkalmazás, ami sokak életfeltételeinek
bizonytalanságához és sebezhetõségéhez, a lakosság nagyobb részének
szegénységéhez vezet. Ezt a tendenciát mi nem a globalizáció magától
értetõdõ hatásának, hanem a neoliberális gazdasági és szociálpolitika
következményének tekintjük: egyrészrõl a dereguláció és a liberalizáció,
másrészrõl az árstabilitás és a költségvetési egyensúly rögeszméje aláássa a
szociális kohézió szövedékét és a szociálisan fenntartható, alkalmazás-
intenzív növekedés feltételeit. Ennek a politikai orientációnak a létrejötte nem
csak új gazdasági ideológiát tesz szükségessé, hanem mélyreható váltást a
munka és tõke közötti társadalmi viszonyban, végsõ fokon a jelenlegi
kapitalizmus hatalmi szerkezetében.

Európában az egyenlõtlenségnek számos dimenziója van:
A makroökonómia terén az utóbbi 25 évet a jövedelem elosztás általános változása

jellemezte a profit javára, a bérek rovására; a GDP bérhányada esett az EU valamennyi
országában. Következésképpen a valóságos kereslet nyomottá vált és a munkanélküliség az
1990-es években példanélküli módon nõtt, a polgári alkalmazottak körében
több mint 10 %-kal. Még ha a munkanélküliség jelzõszámai enyhén
csökkentek is az utóbbi két évben, emlékeznünk kell arra, hogy az európai
átlag még mindig négyszer nagyobb mint az 1960-as években és kétszer
akkora, mint 1970-ben volt. Ez jelentõs mértékben az olyan
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gazdaságpolitikának tulajdonítható, amely csaknem kizárólag az infláció
elleni küzdelemre helyezi a hangsúlyt ahelyett, hogy kiegyensúlyozott
stratégiára törekedne a kedvezõ feltételû alkalmazás és a szociális jólét
érdekében. Ez a politika sikeres volt abban a tekintetben, hogy az inflációt
elhanyagolható szintre szorította le. De ennek az útnak nagyon nagy ára volt:
maradandóan nagyobb munkanélküliség és kisebb társadalmi kohézió.
Nézetünk szerint az ár túl nagy volt – nem volt szükséges. Elkerülhetõ lett
volna egy több és kedvezõbb feltételû állásokra, nagyobb szociális jólétre és
nagyobb társadalmi igazságosságra irányuló más gazdasági politikával
anélkül, hogy az jelentõs inflációra vezetett volna.

A munkanélküliség még mindig az egyenlõtlenség és társadalmi
kirekesztés legfõbb tényezõje. Az érintett személyek jövedelmének drasztikus
csökkenését soha nem kompenzálja a munkanélküli segély, amelyet az utóbbi években
csökkentettek és számos módon korlátoztak az EU majd minden államában. Túl a jövedelem-
kiesésen a munkanélküliség leértékeli a szaktudást, elszigeteli és kirekeszti a munkanélkülit
számos társadalmi kapcsolatából. Különösen igaz ez azokra a munkanélküliekre, akiknek több
mint egy vagy két éve nincs munkájuk; arányuk 45 % ill. 31 % volt 1999-ben.

A munkafeltételek romlása: a munkanélküliség az alkalmazásban állók fizetésére és
munkafeltételeire is nyomást gyakorol két módon is: egyrészt általánosan lefelé nyomja a
béreket, másrészt a nagyobb szóródás és egyenlõtlenség irányába hat. A
részmunkaidõs dolgozók száma mindenütt nõtt, az 1990-es évek második
felében az új állások több mint fele részmunkaidõs volt. Bár nincsenek
pontos számok, különbözõ felmérések azt mutatják, hogy sok részmunkaidõs
dolgozó szívesebben dolgozna teljes munkaidõben, de nem talált ilyen állást.
A terjedõ idõszaki munka, a kötelezõ önfoglalkoztatás – amikor a
munkaadók megkövetelik a valójában bérmunkásoktól, hogy vállalkozóként
regisztráltassák magukat –, és a nem hivatalos munka terjedése ugyancsak
azt mutatja, hogy nõ a létbizonytalanság, a munka és alkalmazás
bizonytalanságának kockázata. Számos tevékenység terén a modernizáció
hozott egy új fajta nyomást, az állással járó nagyobb feszültséget, hogy ti. a
illetõ képes-e kielégíteni az erõsebb verseny által magkövetelt szigorúbb
szervezet követelményeit.

Jövedelmi szegénység: a munkanélküliség, a rosszul fizetett munka és
másfajta bizonytalanságok nagymértékû és széles körben terjedõ
szegénységhez vezetnek, ugyanakkor a pénzügyi befektetésekbõl származó
profitok és jövedelem, amely nagyban csak a magajövedelmû egyének
számára nyitott lehetõség, növekedése szembetûnõ. Úgy látszik a
milliomosok száma ugyanolyan léptékben nõ, ahogy az óvodák száma
csökken. 1990 közepén az EU népességének kb. 18 %-a élt szegénységben (jövedelmük a
jövedelem-medián 60%a alatti). Az Egyesült Királyságban (20 %), Görögországban és
Írországban (21 %), valamint Portugáliában (24 %) ez az arány még magasabb volt. Az EU
átlagában a szegénységi arány háromszor nagyobb az egy vagy több
gyermekkel egyedül élõ szülõk (azaz nõk!). körében, mint a népesség
maradék hányadában; az Egyesült Királyságban e csoport szegénység-
veszélyeztetettsége ötször nagyobb, mint a népesség egészének.

Közösségi elszegényedés – egyéni gazdagodás: a nagyarányú
munkanélküliség, az alacsony bérek és jövedelmi szegénység még
nyomasztóbb, amikor terjedõ közösségi elszegényedéssel párosul. Ez a
jelenlegi folyamat. A költségvetési egyensúly hajszolása kombinálva a nem
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kevésbé intenzíven erõltetett – fõként a vállaltok és pénzügy számára –
adócsökkentésekkel költségvetési kényszerekhez vezetett, amelyeket
rákövetkezõen a kiadási oldal radikális kurtításaival oldanak fel. Ezeknek a
kurtításoknak oroszlánrésze a szociális politikát érinti: a munkanélküli segélyt és
táppénzt, a gyermekgondozást, a helyi jóléti kiadásokat, az egész szociális szolgáltató
hálózatot. A jóléti járandóságok csökkentése és a hozzájutás követelményeinek szigorítása
természetesen szintén a munka világát érintõ intézkedés: csökkenteni a
munkanélküliséget a közkiadások bõvítése nélkül. Az infrastruktúra, mint
pl. a köz-közlekedés és oktatás ugyancsak érintettjei a korlátozásoknak és
csökkentéseknek, ugyanakkor más infrastruktúra hálózatokat, mint pl. a
víz- és energiaellátást, valamint a szociális szolgáltatásokat privatizálják
kizárólag a költségcsökkentés érdekében anélkül, hogy ezeknek az
infrastruktúráknak és szolgáltatásoknak javítanák a minõségét. A
közoktatási és kulturális intézmények kiadásait csökkentik, míg a magán- és
drága iskolákat favorizálják és támogatják, mindez hozzájárul a kulturális
megosztottsághoz, ami aztán az eljövendõ tudás-gazdaság kettészakadását
segíti.

Regionális egyenlõtlenségek: Bár az egy fõre jutó jövedelmi
különbségek országonként számítva enyhén csökkentek, változatlanok
maradtak regionális bázison, és a regionális egyenlõtlenségek a
munkanélküliségi arányokat tekintve az utolsó 15 évben nõttek. Az EU
szerkezeti politikái mindezideig nem bizonyultak kellõ hatékonyságúnak a
regionális egyenlõtlenségek kérdésének megoldására. Az EU ilyen irányú
politikái forrásainak tervezett csökkentése a helyzet további romlásával
fenyeget.

Nemek közti egyenlõtlenség: Annak ellenére, hogy a legtöbb
országban folyamatosan javult a nõk részvételi aránya az utóbbi években, a
férfiak és nõk közötti különbség még mindig tûrhetetlenül nagy. Teljes
munkaidõs ekvivalens alapon számítva, a férfiak részvételi aránya még
mindig 26 százalékponttal nagyobb mint a nõké. Különösen nagy a
különbség az alacsony képzettségûek és a gyermekes nõk esetén. Egy másik
összetevõje a nemek közötti egyenlõtlenségnek a makacsul kitartó
megkülönböztetés a bérekben. EU-szerte a nõk órabére a privát szektorban a
férfiakénak csak 73 %-a, markáns különbséggel országonként. Úgy látszik,
hogy politikai intézkedések különösen szükségesek, pl. a minimális bérek
bevezetése, ahol ez megtörtént, hozzájárult a bérkülönbségek csökkenéséhez.
A gyermekes egyedülálló nõk különösen kedvezõtlen helyzetben vannak,
mivel õk egyszerre vannak kitéve a munkanélküliség , az alacsony bér és a szegénység
kockázatának.

Kelet-Nyugat-i egyenlõtlenségek: az egyenlõtlenségek teljesen új
dimenziója nyílt meg a várható bõvítéssel. Európa egésze jóval több
egyenlõtlenséget mutat, mint az EU; és az összeurópai egyenlõtlenség
ugrásszerûen nõtt az utolsó évtizedben. A GDP, az ipari termelés és a
szolgáltatások ugyan folyamatosan nõnek, bár mérsékeltebben mint
Nyugaton, ezek visszaestek Kelet-Európában, és néhány esetben még nem
érték el újra az 1990 évi szintet. Ezért aztán a szakadék Kelet és Nyugat
között, amely már az 1980-as években is meglehetõsen széles volt, nemhogy
csökkent volna, de erõsen továbbszélesedett az 1990-es években, nõtt a
munkanélküliség és a polarizáció aláásta a szociális kohéziót a kelet-európai
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országokban. Bár a törések egy része az elõzõ rendszer összeomlásának, így
a társadalmi átalakulásnak tudható be, de a visszaesés mértéke és az
elszegényedés nem volt elkerülhetetlen. Ezek fõként az átalakulási politika
„termékei“, amit viszont nem az új parlamentek és kormányok dolgoztak ki,
hanem a Nyugat erõszakolt rájuk, különösen a Nemzetközi Valutaalap és a
Világbank. A privatizáció, a liberalizáció és a dereguláció hármasa,
kombinálva a korlátozó makroökonómiai politikákkal – az úgynevezett
Washingtoni Egyezmény – megadta a kegyelemdöfést a már amúgyis gyenge
keleti gazdaságoknak. Következményként Nyugat valamennyi fajta
egyenlõtlensége és polarizációja importálásra került az addig szociálisan
sokkal egalitáriánusabb társadalmakba.

3. Teljes foglalkoztatás és erõs szociális alkotmány Európa számára ñ
Alternatí v gazdaságpolitikai irányelvek

Egy olyan környezetben, ahol nagyarányú a munkanélküliség és egyre
növekvõ a munka- és létbizonytalanság, a nagyobb egyenlõtlenség
kialakulásának folyamata nem alternatíva nélküli. Még a jelenlegi intézményi
rendszeren belül is több lehetõség van a folyó politika megváltoztatására.
Javasoljuk a makroökonómia, a társadalmi és szerkezeti politika teljes
eszköztárának bevetését, hogy ez a változás meginduljon. Egyidejûleg
szükséges, hogy az európai gazdasági, szerkezeti és szociális politikai
intézmények elkötelezzék magukat és bekapcsolódjanak a demokratikus
átalakulás folyamatába oly módon, hogy megkönnyítsék a „tejes
foglalkoztatottság egy szabad társadalomban“ elvén alapuló szilárd társadalmi modell
megvalósítását Európában, beleértve az új kelet-európai országokat is.

Hatékonyabb és demokratikus makro-politika a teljes foglalkoztatottságért

Javasoljuk a munkanélküliség gyors csökkentését feladatként kitûzni a
makroökonómia mindhárom politikai eszközének – a monetáris, a fiskális és
a bérpolitikának.

Azonnali lépésként javasoljuk, hogy az EU tegyen konkrét, mennyiségi és
rövid határidejû célkitûzésekre, valamint makroökonómiai politikai
döntésekre ajánlásokat a munkanélküliség csökkentésére. Olyan országokban, ahol a
munkanélküliség még mindig magasabb mint 6 %, évi 20 %-kal kellene azt csökkenteni, a
csökkentés mértéke legalább 10 % kellene legyen azon tagországokban, ahol viszonylag
alacsonyabb a munkanélküliség aránya. Ezt a csökkentést a munka és
bérfeltételek romlása nélkül kell elérni. A koordinációs egyeztetések során
tekintetbe kell venni, hogy az egyes országok jellemzõ helyzete és
intézményei egyedi megoldási módokat igényelnek, amelyek lehetnek
közösségi beruházási programok, közösségi szolgáltatások, pl. az oktatás, az
egészségügyi és jóléti szolgáltatások vagy a közfinanszírozású alkalmazási
lehetõségek bõvítése, valamint a munkaidõ csökkentés különbözõ formái.
Ugyancsak meg kell egyezni abban, hogy a költségvetési deficit határa
megváltoztatandó ott, ahol nagyobb közkiadás szükséges az elhatározott
foglalkoztatási célkitûzés eléréséhez. Továbbá javasolunk egy egyezményt,
amely azonnal megállítja a társasági és tõke adók további csökkentését, hogy
ne élesedjék az adó-verseny. – Ami a monetáris politikát illeti, úgy látjuk lényeges, hogy az
Európai Központi Bank támogasson foglalkoztatás orientáltabb fiskális politikát ehhez jobban
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igazodó monetáris politikával. Ennek része legalább a bármilyen kamatemeléstõl való
tartózkodás, de elõnyösebben egy mérsékelt kamatcsökkentés. A kísérletek,
hogy az olajárak hatását a monetáris politika révén az infláció mértékében
semlegesítsék, csak azon az elfogadhatatlan magas áron sikerülhetnek, ha
egyáltalán, hogy az EU-t nyílt recesszióba vezetik. – A bérpolitika,
természetesen, elsõdlegesen a szociális partnerek ügye. Mi támogatjuk a
Doorn-i konferencia eredményét, amelyen a tagországok szakszervezetei
célul tûzték a termelékenység orientált béremelések irányzatának követését. Ez
nem jelenti azt, hogy a politika-csinálók és a társadalom eleve ki volna zárva a bérezés
megvitatásából.

A közép- és hosszú távú politika számára egy sokkal célratörõbb cselekvési
programot javasolunk, amihez hozzátartoznak a makroökonómiai
politikában nagyobb demokráciát és hatékonyságot célzó intézményi
reformok. Ilyen reformok alapvetõ elemei:
a. Sokkal demokratikusabb együttmûködés a monetáris és fiskális politika
között. Ez megkívánja egyrészrõl az ESCB küldetésének és szerkezetének
újraformálását: a küldetésnek nem szabadna kizárólag az árstabilitás
fenntartására összpontosítania, hanem tartalmaznia kellene a felelõsséget a
növekedésért és a foglalkoztatásért. A szerkezetet pedig úgy kellene
megváltoztatni, hogy az ECB függetlensége a napi üzletre korlátozódjék,
ugyanakkor a bank átlátható és elszámoltatható legyen az Európai
Parlament és a Tanács által. A monetáris és fiskális politika közötti
demokratikusabb és hatékony együttmûködés másrészrõl megkívánja egy
gazdaságpolitikai hatóság felállítását, amely az ECB partnere és alteregójaként
mûködik. Konkrétan az szükséges, hogy az EURO11 bizottság (2001.1.1-tõl
EURO12) hatásköre és kompetenciája bõvüljön, ugyanakkor ajánlásai és
határozatai nyilvános megvitatásra és az Európa Parlament szigorúbb
ellenõrzése alá kerüljenek.
b. Demokratikusabb és szorosabb gazdaságpolitikai együttmûködés a
tagállamok között. A „Széleskörû Gazdaságpolitikai Irányelvek“-bõl elõször is
törölni kell az együttmûködésre vonatkozóan a restriktív felfogást, mint nem
megfelelõt, és kiterjeszteni összpontosítását a foglalkoztatásra, valamint a
szociális és ökológiai fenntarthatóságra. Másodsorban az Útmutató ajánlásai
sokkal kötelezõbb jelleget kell öltsenek az irányelvek vagy szabályozások
tekintetében. Ezek teljesítését figyelemmel kell kísérni, és a foglalkoztatási
célkitûzések teljesítésének esetleges hiányosságait hatékonyabb tervezéssel
és támogatással kell kiküszöbölni.
c. Az EU költségvetésének fokozatos növelése. Ha az EU stabil és összetartozó térséggé akar
válni, ahol teljes a foglalkoztatottság és társadalmi kohézió, akkor központi gazdasági szervei
képesek kell legyenek többet költeni, mint a jelenlegi EU GDP 1,27 %-a, amit az EU
költségvetése számára határértékként rögzítettek. Egy magasabb kiadási szint általában
szükséges az aszimmetrikus megrázkódtatások stabilizálására csakúgy, mint újratermelési
célokra egy közösségben, amelyben tartósan nagyok, sõt növekedõk a
különbségek. Különösen elkerülhetetlen az EU nagyobb kiadása a kelet-
európai országok csatlakozásának támogatására. Ezt a csatlakozást az
évtized fõ politikai kihívásának tekintik, valójában azonban fõ gazdasági és
társadalmi kihívás is, viszont a financiális ellátottság a kihívás megoldásához
roppant elégtelen – és a jelenlegi EU gyengébb régióinak és csoportjaink
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rovására történik. Ezért az EU költségvetésének fokozatos növelését
javasoljuk úgy, hogy 2005-ben elérje az EU GDP5 %-át.
d. Az EU jövedelem-rendszerének reformja. Ez a reform két módon szükséges:
elõször, hogy véget vessünk az EU-ban levõ káros adóversenynek, az adózási
rendszer szoros egyeztetése, valamint a társasági és tõkejövedelmek
adóztatásának végleges harmonizációja roppant kívánatos. Másodszor, hogy
finanszírozni lehessen a nagyobb EU költségvetést, új költségvetési
forrásokat kell biztosítani. Ez egyúttal lehetõség volna egy igazságosabb
teherelosztásra, az ökológiai fenntarthatóságra törekvés nagyobb támogatására és a
pénzpiaci zavarok elleni jobb védekezésre. Ezért javasolunk bevezetni
• progresszív EU adót, amelyet a tagállamok gazdasági erejük (az egy fõre

jutó jövedelem) szerint rónak ki;
• adót az elsõdleges energiára, kivéve a megújítható energiát;
• adót a valutaváltással járó tranzakciókra (Tobin adó)
és javasoljuk a társasági profitok, kamatok, osztalékok és tõkejövedelmek
EU költségvetésnek fizetendõ harmonizált adó irányában való
továbbhaladást.
e. Európai Foglalkoztatás Stabilizációs Alap. Az Alap automatikus stabilizátor kell legyen
olyan módon, hogy gyors transzfereket szervez azon országok számára, ahol a
foglalkoztatás/munkanélküliség helyzete tagadhatatlanul rosszabb az átlagosnál. Ez akár az
EU-költségvetésen kívülrõl, akár a tagországok elkülönített hozzájárulásából
finanszírozható. Tagországi szinten azonos funkciót láthatna el költségvetési
keretek biztosítása, amelyeket akkor kellene elkölteni, amikor esetlegesen a helyzet áthág
bizonyos mértéket.
f. A pénzpiacok szabályozása. A pénz spekuláció megfékezésére az EU tõke-
követelményeket kell támasszon a pénzintézetek minden kockázatos
tevékenységével szemben, pl. a származékos és más rövidlejáratú papírokkal
való kereskedés esetén. Az off-shore központokkal történõ üzleteket
ugyancsak vissza kell szorítani gazdasági és adminisztratív szankciókkal. Az
értékpapír és valutaváltási tranzakciók adóztatása segítheti lassítani a
pénzpiacok gyorsaságát és átláthatatlanságát. A tõke kiterjedt be- és
kiáramlását, ami akadályozza az EMU mûködését, meg kell akadályozni,
szükség esetén átmeneti tõke-szabályozással.
g. A valuta árfolyam-politika feletti ellenõrzés visszaállítása. Ennek stratégiai
fontossága van, hogy megvédje az európai gazdaságot a spekulatív támadásoktól és a
pénzpiacok zavaraitól. Javasoljuk az árfolyamok feletti ellenõrzést az ECB-tõl
a Tanácsnak átadni, amelynek, természetesen, a központi bankkal szoros
együttmûködésben kell cselekednie. Ugyanakkor helyeseljük és javasoljuk az
euro, a dollár és a yen közötti árfolyamok rugalmas határértékekkel történõ
megállapítását, hogy elkerülhetõ legyen a káros eltérésekkel járó túlságos
méretû árfolyam instabilitás.

Erõs európai szociális alkotmány megalkotása

Az EU sokféle szociális-védõ, jóléti és szociális politikai modellt foglal
magába. Ezt a sokféleséget erõsségnek kell tekinteni és nem szabad
lerombolni a jelenlegi piac-vezérelte egységesítésre törekvéssel, ami máris
kikezdte az összes rendszert. A különbözõség a szociális modellek közötti
„verseny a kifulladásig“ versengésnek sem szabad a kiinduló pontja legyen,
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amelynek végén Európa ott állna sokkal több egyenlõtlenséggel, kevesebb
kohézióval és jóléttel. Éppen ellenkezõleg: az EU-nak az kellene a politikája
legyen, hogy biztatja a tagországokat saját szociális politikájuk erõsítésére,
sajátos nemzeti rendszerük feladása nélkül. Ennek érdekében az EU-nak
javítani kell a légkört és tágítani kell a nemzeti szintû szociális politika
mozgásterét a közkiadásokat korlátozó határértékek lazítása és egy sokkal
expanzívabb makroökonómiai politika révén.

Az EU azonban tud többet tenni és kell többet tegyen. A szociális modellek
sokféleségét kiinduló pontnak kellene venni egy európai szociális alkotmány megalkotásához
az egész Közösségben. Ennek a alkotmánynak azonos jogi státusa és politikai fontossága
kell legyen, mint az alapvetõ jogok kartájának, amelyet most fontolgatnak.
Egy ilyen alkotmányt az az alapvetõ gondolat kell áthasson, hogy minden
EU-ban állandóan élõ személynek garantált és feltétel nélküli joga kell legyen
egy bizonyos szintû jövedelemhez, szociális védelemhez és jóléthez, valamint
a társadalmi életben való demokratikus részvételhez, amelyek egy független
és méltó emberi élethez szükségesek. Ez a jog különbözõ módon tartható
fenn, amelyeket EU szinten kell megvitatni és figyelemmel kisérni. Amint ez a
munka védelmét szolgáló elõírások és a szociális jegyzõkönyvben szereplõ
további támogatások – amelyek most az Egyezménybe is bekerültek –,
esetében már megtörtént, az EU-nak minden tagországra érvényes
határértékeket és ezen túlmenõen, megvitatást követõen, az egyes országokra
egyedi elõirányzatokat kell meghatároznia. Ez a folyamat hasonló ahhoz, amit
a foglalkoztatási politikára vonatkozóan a luxemburgi eljárás során
alkalmaztak, .de ezt sokkal kötelezõbbé kellene tenni.

Az ilyen minimum sztenderek kidolgozásánál javasoljuk országra-szabottan a jóléti és
szociális szolgáltatások kiadásira alsó határérték megadását a GDP százalékában. Ezek az alsó
határértékek a szociális kiadásoknak európai sávját képeznék, amire vonatkozóan meg kell
egyezni, hogy az arányok nem csökkenhetnek, inkább emelkedõ irányzatúak
kell legyenek. Ebben a folyamatban a példamutatás és a legjobb gyakorlat
átvételének az egyébként gyakorta használt módszere alkalmazható abban az
elõremutató értelemben, hogy ezeket kiinduló pontnak vesszük a konkrét
szociálpolitikai célkitûzések megállapításához. Ahol a szociális kiadások
aránya csökken, az EU szinten megvitatásra kell kerüljön, és az érintett
ország megfelelõ intézkedéseket kell tegyen, és az EU ehhez támogatást kell
nyújtson.

A szociális kiadások általános minimumán túlmenõen az EU el kell
fogadjon minimális szociális sztenderdeket bizonyos területekre vonatkozóan, pl.:
• Intézkedések kellenének a bércsökkentések kivédésre, amelyek biztosítják, hogy a

dolgozók annak az országnak szabályai és béralkui eredményei szerint kapnak bért,
amelyben dolgoznak.

• Az EU el kell fogadjon a tagországokra vonatkozóan kötelezõ irányelvet
a legális minimálbér bevezetésére, amely az egyes országok sajátos
helyzete szerint különbözõ volna, és amely nem helyettesítené a
kollektív béralkut.

• Az EU az új foglalkoztatási formákra – pl. a részmunkaidõs, az idõszaki
munka és az önfoglalkoztatás esetére – szociális védelmet biztosító
sztenderdeket kell megállapítson.

• Ipari viszonylatokban megegyezés és megfelelõ intézkedések volnának
szükségesek, miszerint azok a cégek, amelyek elköltöztetik termelõ
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berendezéseiket, az ezáltal a munkavállalóknak és a régiónak okozott
szociális költségek lényeges részét meg kell fizessék.

Kiegyensúlyozottabb szerkezeti politikák

Az európai szerkezeti politikákat számos gyengeség jellemzi: a prioritásoknak a EU
versenypolitikához igazítása; az egyetlen piacban gondolkozás, ami a gazdaság méretét
favorizálja a nemzeti piacok határainak lebontásával, az EU szintû kutatási és
innovációs politika gyengesége; nincs iparpolitika és hiányzik egy Európa
egészére vonatkozó stratégiai elképzelés; gyenge, ill. nincs világos
kereskedelem-politikai irányelv az amerikai aktivitással szemben. Elviekben
az európai termékek sokszínûsége nagyon elõnyös, de a „nagy piac“
egységesítésének logikája megakadályozza, hogy ezek az elõnyök teljesen
hasznosuljanak. A gyakorlatban elõnyben részesül a munkaerõpiac
rugalmassága és a bérköltségek csökkentése. Mindezek a tendenciák a
versenyképesség nem-árazható tényezõinek lebecsülését eredményezi, és
jócskán megnehezítik a középtávú fejlesztés fenntartását, ami a teljes
foglalkoztatottság helyreállításához szükséges. Végül a verseny erõsítése és a
gazdaság méretének hajszolása hatékony tényezõje a polarizálódásnak, ami
súlyosbítja a regionális egyenlõtlenségeket.

Fel kell újítani a szerkezeti jellegû állami beavatkozásokat az erõsebb és
kevésbé egyenlõtlen fejlõdés elõmozdítása céljából. Ezek a beavatkozások
ugyan elvileg nemzeti szintûek, gyakran nem kielégítõen koordináltak vagy
éppen európai szinten ellenzettek. Például sok esetben az európai verseny-
politika egyre szorosabb kényszert állít velük szembe. Az uralkodó
szabadpiaci doktrínákkal összhangban korlátozzák a nemzeti szintû
beavatkozásokat anélkül, hogy azt ellensúlyoznák szélesedõ, európai szintû
beavatkozással.

Ezért aztán kívánatos egy sokkal kiegyensúlyozottabb helyzet
megteremtése, nagyobb hangsúlyt fektetve a ökológiai fenntarthatóság
célkitûzésére, gyakorlatiasabb szemléletû verseny-politikával, aktívabb
kutatási és innovációs politikával, közösségi szintû iparpolitika
bevezetésével, a regionális politika megerõsítésével, egyidejûleg szelektívebbé
alakítva azt, végül, egy sokkal rámenõsebb kereskedelem-politika
készítésével.

Jobb felkészülés a keleti bõví tésre

A keleti bõvítést általánosságban az évtized fõ politikai kihívásának
tekintik az EU számára. Ez számos gazdasági és szociális problémát is
magában hordoz, és komoly gazdaságpolitikai kihívás is felmerül. Ha ezt
nem kielégítõ módon oldjuk meg, a bõvítéssel szembeni ellenállás növekedni
fog mindkét oldalon, és nyílt ellenségeskedés, visszautasítás, nemzeti
sovinizmus, idegengyûlölet formáját is öltheti, ami komolyan fogja fenyegetni
az átfogó európai egyesítés történelmi projektjét és egész Európa békéjét és
demokráciáját. Ilyen fejlemények már láthatók, és nagy aggodalomra kell
okot adjanak. Ezért az EU következõ csúcstalálkozóján fel kell oldja bõvítési
politikájának bizonytalanságait, a keleti bõvítésre konkrét programot kell
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hatályba léptessen és szélesítenie kell a gazdasági együttmûködést általában
a keleti országokkal.

A meghatározott integrációs stratégia kimunkált, hosszú távú
koncepciót, számos átmeneti és rugalmas politikai intézkedést követel meg.
A bõvítés elõkészítésében az EU az alábbi irányelveket kellene alkalmazza:
• A bõvítést nem szabadna az EU-n belüli teljes intézményi reform

elérésétõl függõvé tenni.
• A bõvítésnek egyenlõ partnerek – az érintett országok nemzeti és az EU

hatóságai – között szabadon megvitatott vonala mentén kellene
elõrehaladnia. Erõsíteni kell valamennyi lehetõséget, hogy ezen országok
lakossága kifejezhesse véleményét a csatlakozásról.

• Az EU nagylelkûen kell az átmeneti idõszakok és támogatások
tekintetében megegyezzen, ahogy az mindkét oldal számára elõnyös. A
kelet-európai országok számára ipari termékeik piacának teljes
liberalizációjára hosszabb átmeneti idõszakot kell adni, hogy a
vállalatoknak több ideje legyen az erõsebb versenyhez alkalmazkodni, és
elkerülhetõ legyen akár az ipar további visszaesése, akár a bérek és szociális
sztenderdek további csökkenése.

• A nyugati oldalon jelentõs átmeneti periódusokat kell biztosítani a
munkaerõpiac liberalizálására, hogy megelõzzük a keletrõl nyugatra
irányuló migráció miatti további nyomás növekedését, amely a bõvítéssel
szembeni ellenségeskedés növekedéséhez vezethet. Ilyen átmeneti
idõszakok már megvitatásra kerültek, a görög, spanyol és portugál
csatlakozás esetében megegyeztek ezekrõl és részben már hatályosak.

• Speciális megoldások szükségesek a mezõgazdasági politikában, de az nem
lenne elfogadható, ha a keleti országoktól megtagadnánk hosszú idõre a
piacra jutást azon kevés szektor egyikén, ahol nekik potenciális
versenyelõnyük van.

• A szerkezeti politika forrásait jelentõsen növelni kell, mert teljesen
elégtelenek azoknak a szerkezeti problémáknak a megoldására, amelyeket
a csatlakozás okozni fog. Az új tagok csatlakozása fokozni fogja a
jövedelmi  és szociális egyenlõtlenségeket a tagországok és az új EU régiói
között, nagyobb mértékben, mint az elõzõ, görög, spanyol és portugál
csatlakozás esetében. Az sem elfogadható, hogy a jövõbeli tagok mérsékelt
szerkezeti támogatását a jelenlegi tagországok szerkezeti alapjának
csökkentésébõl finanszírozzák. Ha az EU komolyan gondolja, amint azt
ismételten bizonygatja, hogy a keleti bõvítés az évtized legfontosabb
kihívása és érdekelt e kihívás sikeres megoldásában, akkor a csatlakozás
szerkezeti támogatásának forrásait növelni kell.

• A bõvítés elõkészítése és végrehajtása megfelelõ makroökonómiai politikát
igényel. Nagylelkûen kell teret engedni az új tagoknak a növekedésre
orientált politikai manõverezéshez, beleértve egy ehhez illeszkedõ
monetáris és fiskális politikát és egy támogató jellegû árfolyam kezelést
egy új Európai Monetáris Rendszerben.

Szociálisabb és igazságosabb társadalom szélesebb távlata

A teljes foglalkoztatottságot és nagyobb társadalmi kohéziót célnak
tekintõ gazdaság- és szociálpolitikára vonatkozó fenti javaslatok azonnali
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lépéseket és több középtávú intézményi reformot foglalnak magukba. De még
az utóbbiak is bõven a termelõeszközök magántulajdonán alapuló kapitalista
társadalom keretén belül maradnak, ahol a termelést és elosztást a profit, a
verseny és a piac szabályozzák. A reform javaslatok ebbe a folyamatba
történõ állami beavatkozások mennyiségére és minõségére vonatkoznak.
Szûkebb gazdasági értelemben ezek a makroökonómiai növekedés
koncepcióján alapulnak, amelynek egyfelõl élénkülnie kell, hogy elegendõ
munkahelyet teremtsen, másfelõl korlátozó és jól megformált kell legyen,
hogy elejét vegye az elviselhetetlen és romboló ökológiai és szociális
következményeknek. Ezt a nyilvánvaló ellentmondást, amely egyelõre
elkerülhetetlen, úgy tekinthetjük, mint egy gazdasági és társadalmi fejlõdés
szélesebb távlatairól való gondolkozás kiinduló pontját, amely bõvebb és
kecsegtetõbb javaslatokkal állhat elõ egy olyan politika számára, aminek
célja ezeknek a társadalmaknak egy sokkal alapvetõbb átformálása.

Ebben a távlatban a társadalmi jól-lét kell a gazdasági és szociális politika végsõ
céljaként a központi kérdés legyen. Ez a jól-lét sokkal kevésbé alapszik a
gazdasági növekedésen, ill. sokkal kevésbé függ attól, még kevésbé az
állandó növekedési ütemtõl, amely örökké növekvõ termelés és szolgáltatás
mennyiséget feltételez. A vagyon és jövedelem elosztás kimenetele fontosabbá
válik mint a növekedés. A társadalmi jól-lét is kevésbé fog függni az egyedi
magánfogyasztástól, ha egyszer a jövedelmi szegénység gyökeresen
megszûnik. Ezen a fokon a kollektív fogyasztás, az általános közjavak és
közszolgáltatások sokkal nagyobb szerepet fognak játszani. Ilyen távlatban a
munkaidõ messze a mostani szint alá csökkenthetõ az egyéni és társadalmi
jólét csökkenése nélkül. A jövedelemnek a jól fizetõ álláshoz kötõdése, amely
máris lazult, különbözõ, néha nagyon problematikus és negatív módon,
következetesen megszüntethetõ a mindenkinek járó, feltétel nélküli
alapjövedelem bevezetésével. Hosszútávon ez a távlat egy nem-kapitalista
kooperatív társadalmat vetít elõre, amelyben az egyéni és kollektív
újratermelési folyamatot teljesen új módon fogják szabályozni és szervezni,
több lehetõséget adva az egyénnek, hogy kreatív képességeit és törekvéseit
teljes mértékben kifejtse.

Bár ez a társadalmi fejlõdésnek a hosszú távú perspektívája, kutatását
mi további elméleti tisztázást célzó feltáró munkaként tudjuk elfogadni és
kell elfogadnunk. Ez a tisztázás viszont hozzájárulhat ahhoz a politikai
energia és erõ fejlõdéséhez, amely szükséges új társadalmi modellek
létrejöttéhez. Memorandumunk legenyhébb javaslatai sem megvalósíthatóak
társadalmi mobilizáción és mozgalmakon alapuló erõs és határozott politikai
nyomás nélkül. Az az erõs és növekvõ egyenlõtlenség, amelyre az EU jelenlegi
szerkezeti és politikai tendenciájaként rámutattunk, nem végzet és nem csak
vesztesei vannak. Ez olyan politikák eredménye, amelyeket az elõnyöket
élvezõ kisebbség érdekében folytatnak, akik úgy akarják ezeket beállítani,
mint általában elõnyöset, vagy legalábbis elkerülhetetlent. Amikor ez a
vélelem megdõl, és az alternatívák kézenfekvõvé válnak a
közgondolkozásban, kemény politikai ellencsapás támad majd a kisebbség
privilégiumainak védelmében a többség érdekei ellen. Ezért a gazdaság
demokráciája és demokratizálódása az alapja minden – azonnali, közép- és nagyon hosszú
távú – liberalizmussal szembeni gazdasági és társadalmi alternatívát szorgalmazó
törekvésnek.


