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Európai Közgazdászok egy Alternatív Gazdaságpolitikáért Európában 
 

Gazdaságpolitika az európai hanyatlás és a polarizáció ellen 
 

Javaslatok, hogy úrrá legyünk az ideológiai meddõségen és a politika blokádjain 
 

Bevezetés: a veszély és bizonytalanság új idõszaka: cselekvésre és demokráciára van 
szükség 

1. Lanyhulásból hanyatlásba? −−  Cselekvésre van szükség 
2. Támadás tüzében a jóléti állam −−  Védelemre és erõsítésre van szükség 
3. A pénzpiacok fenyegetései −−  A társadalmi ellenõrzés szükségessége 
4. Hiány a demokráciában −−  Reformra van szükség 
 
Bevezetés: 
A veszély és bizonytalanság új idõszaka: cselekvésre és demokráciára van 

szükség 
 

Az európai társadalmi és gazdasági helyzetet most növekvõ labilitás és bizonytalanság, 
egy gazdasági hanyatlás kezdete − amelynek mélysége és tartóssága még ismeretlen −, 
jellemzi. A munkanélküliség ismét növekszik. A jelenlegi folyamatokkal együtt járó 
fenyegetéseket és veszélyeket ugyan fokozza az Amerikában szeptember 11-én történt 
támadások miatti megrázkódtatás, de ezek jelen voltak és láthatóak voltak jóval ezen 
események elõtt is. E helyzet megdöbbentõ és legidegesítõbb jellemzõinek egyike a megfelelõ 
politikai válaszlépés teljes hiánya az EU részérõl. A Bizottságról és a Tanácsról, amelyek 
széles körben arról ismertek, hogy erõteljesen javasolják az európai embereknek a 
rugalmasságot, az alkalmazkodást és a kreativitást, most kiderült, hogy az intellektuális 
szûklátókörûség, a politikai fundamentalizmus és a gyakorlati merevség csodálatos 
példaképei. Ennek a kimozdíthatatlanságnak kiemelkedõ példája a 2001-re kiadott és 2001 
júniusában elfogadott „A tagországok és a Közösség széles körû gazdaságpolitikai 
útmutatója” (Broad Guidlines of Economic Policies of the Member States and the 
Community, továbbiakban BEPG − a fordító megjegyzése), amely feltételezhetõen a vezetõ 
gazdaságpolitikai dokumentuma az EU-nak. Az labilitás és a hanyatlás jelenlegi fenyegetésére 
történõ politikai válaszlépések hiányán túl, az EU tovább hajszolja középtávú stratégiai 
célkitûzéseit: egyrészt az európai jóléti állam „modernizációját” helyettesítve a feltétel nélküli 
szociális jogokat a társadalmi ösztönzések és szankciók „aktiválásával”, másrészt a deregulált 
és liberalizált európai pénzpiac létrehozását társadalmi célkitûzések és társadalmi ellenõrzés 
nélkül. Így az európai egység megvalósításának terve egyre inkább a tõke növekvõ 
szabadságának és hasznának, az európai emberek számára pedig a szûkösebb jólét és több 
korlátozás megvalósításává válik. 

Ezek a fejlemények, valamint a nyilvános megvitatás és demokratikus részvétel úgy 
szólván teljes hiánya a döntéshozatali folyamatokban most növekvõ számú embercsoport és 
társadalmi mozgalom egyre erõsödõ bírálatával és ellenállásával találkozik. Kritizálják a jólét 
és a demokrácia alárendelését a pénzpiacok uralmának, amelynek állítólagosan nincs 
alternatívája. Az EU egyre erõsödõ neo-liberális irányultsága elleni érvek és az alternatív 
politikákra vonatkozó javaslatok, noha a legtöbb kormány és az európai hatóságok 
folyamatosan és makacsul elutasítják azokat, teret nyernek a nyilvános fórumokon. Ennek a 
rövid emlékeztetõnek az a célja, hogy hozzájáruljon a bírálatok és az európai alternatívák 
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további tisztázásához a több demokráciáért, a teljes foglalkoztatottságért és az európai 
társadalmi jólétért küzdõ társadalmi mozgalmak támogatásaként.  

 
1. Lanyhulásból a hanyatlásba? Cselekvésre van szükség. 

 
2001 második felében az EU azzal a veszéllyel szembesül, hogy a gazdasági aktivitás 

erõteljes lanyhulása teljes hanyatlásba torkolhat, ha nem történik energikus ellenintézkedés. 
Mégis, mind mostanáig nem látszik körvonalazódni megfelelõ ellenlépés sem az európai 
hatóságok, sem a nemzeti kormányok részérõl. Ellentétben a hivatalos bizonygatásokkal a 
hanyatlás kivédésére lehetségesek azonnali és hatékony lépések, amelyeket alapos, középtávú 
gazdaságpolitikai reformok kellene kövessenek annak érdekében, hogy megvalósuljon a teljes 
foglalkoztatottság, valamint az állandó és fenntartható gazdasági fejlõdés.  

Markáns gazdasági lanyhulás. A jelenlegi lanyhulás jóval a tragikus szeptember 11-i 
események elõtt megindult. Elkezdõdött már az 1998. és 1999. évi viszonylag jelentõs 
fellendülés elõtt, amely helyrehozta a Maastricht-i szabályok szerinti egységes valutára való 
áttérés által az európai gazdaságnak okozott károkat. Az egyéni fogyasztás növekedése, amely 
világosan pozitív szerepet játszott a fellendülésben, elgyengült a bérek nem kielégítõ 
emelkedése eredményeként. Az olajárak emelkedése is a hazai jövedelmek csökkenését 
eredményezte. Még a felívelés során is megnyilvánuló lendület-hiány a termelõ beruházások 
terén fékezõ hatással volt az igény oldalon, és behatárolva a lehetséges kibocsátást, 
megrekesztette a fejlõdést a termelési oldalon − amely jellemzõ különbség az európai és az 
amerikai folyamatok között. A labilitás és a részvénypiac esése ráadásként járult hozzá a 
beruházások elégtelenségéhez. Végül, a külkereskedelmet, amelynek erõssége − az ázsiai 
krízis éveitõl eltekintve − belejátszott az európai növekedésbe, 2000 vége óta az export 
visszaesése sújtja. A világméretû lanyhulás felgyorsító szerepet játszott Európában és a 
jövõben még hangsúlyosabbá fog válni: a hanyatlás Amerikában egyre inkább valószínûnek 
látszik, és a gazdasági aktivitás egyidejû gyengülése a világ gazdaságának valamennyi 
jelentõsebb területén várható. 

Ebben az összefüggésben elkerülhetetlennek tûnik a foglalkoztatási fejlõdés új 
visszafordulása azután, hogy bizonyos országokban idõnként jelentõs színvonalat ért el. A 
munkanélküliség ismét növekedni kezdett számos országban, különösen Németországban a 
kezdetek óta, és Franciaországban 2001 nyara óta. A jövedelem-különbségek és a regionális 
egyenlõtlenségek, amelyek jelentõsek maradtak és bizonyos esetekben a fellendülés folyamán 
még élesebbé váltak, nagyon valószínû, hogy ismét példátlan szintre fognak emelkedni.  

Végül, még ha létezik is erõs párhuzamosság a különbözõ európai országok mozgása 
között, megmaradnak a nemzeti különlegességek, amelyek nem figyelmen kívül hagyhatók. A 
fellendülés korlátozottabb volt Olasz- és Németországban, azokban az országokban, amelyek 
inkább érzékenyek a nemzetközi konjunktúrákra. Más felöl a fellendülés különösen jelentõs 
volt bizonyos kisebb országokban, mint pl. Írországban. A fejlõdés aszimmetrikussága nem 
meglepõ és nem a gyengeség jele, éppen ellenkezõleg, de a Közösség szintjén az egyesült 
gazdasági politika menedzselését bonyolulttá teszi.   

Terméketlen gazdaságpolitika. Azok a gazdaságpolitikák, amelyeket a jelenlegi 
években folytattak akár nemzeti, akár európai szinten, sem az utolsó kilencvenes évek pozitív 
fejleményeit nem tudták kihasználni, sem a mostani lanyhulás kihívásával nem képesek 
szembesülni. Ezt legjobban az ez évi BEPG illusztrálja: noha a gazdasági helyzet súlyosan 
romlott 2000 óta, a BEPG gyakorlatilag változatlan maradt az elõzõ évihez képest. Azt 
állítják − mint elõzõleg −, hogy az európai gazdaság „egy hathatós növekedési körforgásba 
lépett szilárdan a hazai igényekbe gyökerezetten”, és hogy az elõzõ gazdasági politikákat Az 
állami deficitek csökkentése, a bérek mérséklése, a munkaerõpiac rugalmassá tétele, 
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dereguláció és liberalizáció) kell folytatni. Ez a megközelítés − inkább karikatúra, mint  
komoly elemzés − különbözõ okokból elfogadhatatlan.  

Elõször:  A lanyhulási irányzat világosan látható volt ez év eleje óta. Bár az euro 
megérkezésével az európai gazdaság a külföldi fejleményektõl kevésbé függõvé vált, a 
nemzetközi környezet áttételeinek igen jelentõs csatornái maradtak.  Még mindig jelentõs − 
közvetve és közvetlenül − a kereskedelmi függõség Amerikától, és ugyancsak erõs a pénzügyi 
globalizációból eredõ pénzpiaci befolyás. Ebben az összefüggésben a költségvetési politikák 
még nagyobb megszorításának ajánlását folytatni „az igény oldali nyomás ellensúlyozására”, 
és a bérek további mérséklését szorgalmazni, közel jár az abszurditáshoz. 

Másodszor és sokkal komolyabban: az EU mostani intézményes rendelkezései és az 
ECB (Európai Központi Bank) szent és sérthetetlen függetlenségének alapelve azzal a furcsa 
hatással jár, hogy a BEPG-ben egy árva szó nem található a pénzpolitikáról. A pénzpolitikát 
egyszerûen nem tartják a gazdaságpolitika részének, és az ECB politikáját teljesen kihagyták 
a képbõl, noha óriási hatása van az európai gazdaságra. Az utóbbi évek fejleménye újabb 
illusztrációja annak, hogy ez a rendelkezés milyen mélységesen fenntarthatatlan: bár a 
lassulás már Európában is elkezdõdött, az ECB a 2 %-os infláció célkitûzésének 
rögeszméjétõl, valamint a pénzpiacok szemében elérendõ bizalom óhajától megszállottan hat 
alkalommal emelte az alapkamatot, és így hozzájárult a beruházás további csökkenéséhez. Ez 
döntõ pontja az ECB pénzpolitikájának. Bármilyen bõvülésnek már csírájával szemben 
túlságosan visszaszorító magatartásával korlátozza a további beruházást, és így figyelmen 
kívül hagyja azt a tényt, hogy a folyamatos tõkeelhalmozás bõvebb termelõ kapacitásokat 
eredményez, amelyek csökkentik az inflációs veszélyeket a jövõben. Ami az ECB 
megbízhatóságának vélelmét illeti, amely az infláció és piaci elõrejelzések primitív 
értelmezésére alapozott, túlságosan nehezen megszerzett. 

Harmadszor: a pénzpolitika nem az egyetlen, mit szemrehányás illet. A nemzeti 
kormányok képtelenek voltak hasznosítani a fellendülést − elsõsorban 1998-1999-ben −, hogy 
megszervezzék a költségvetés „felülrõl” való kiigazítását, hogy belevágjanak koordinált 
közös elképzelések megvalósításába, és hogy tartózkodjanak a fiskális versenytõl, ehelyett 
ragaszkodtak a korlátozó fiskális politikához minden egyes országban. Pedig egy közös 
erõfeszítés az együttmûködésre teret nyitott volna a növekedésnek, különösen a kevésbé 
dinamikus országokban, további jövedelem keletkezett volna, ami hozzájárult volna a deficit 
csökkenéséhez. 

A Stabilitási és Növekedési Egyezményhez béklyózott nemzeti költségvetési  
politikákkal és egy szükségtelenül korlátozó politikával még elképzelni is nehéz kevésbé 
hasznos és több kárt okozó politika-keveréket. 

A 2001. év további illusztrációja az európai gazdaságpolitika bénaságának, amely éles 
ellentétben áll az Amerikában tett határozott ellenlépésekkel. Szembesülve a konjunktúra 
visszafordulásával a Fed az év elejétõl hét ízben csökkentette kamatlábait, hogy korlátot 
szabjon a lanyhulás hatásának és az ennek megfelelõ pénzügyi igazodásoknak. A 
pénzpolitikának ez a gyors lazítása − a három százalékot meghaladó infláció ellenére −, 
semmiféle kárt nem okozott a Fed megbízhatóságában, mert ez utóbbinak kettõs célja van: az 
infláció alacsony szinten tartása (felsõ érték meghatározása nélkül) és a növekedés, valamint a 
teljes foglalkoztatottság megõrzése. Ez teljesen eltérõ az ECB-nél: egyrészrõl az infláció két 
százalékos felsõ tûréshatára szükségtelenül korlátozó, és már az elsõ olaj áremelkedés 
eredményeként, azután az élelmiszer árak emelkedése miatt, meghaladottá vált. Másrészrõl 
nincs célkitûzés sem a növekedésre, sem a foglalkoztatottságra vonatkozóan, a teljes 
foglalkoztatottságról nem is beszélve. Az ECB igazodó lépései (a kamatláb 0,25 %-os 
csökkentése májusban és augusztusban) túl kicsik voltak ahhoz, hogy bármilyen valós hatásuk 
legyen a gazdaságra. Az ECB a háttérben vég nélkül a költségvetési korlátozásokra irányuló, 
újabb és újabb követelmények után kutakodott azzal a hátsó, téves gondolattal, hogy az erõs 
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visszaesés Amerikában csak mérsékelt hatással van Európa gazdaságára, amelyet viszonylag 
zárt gazdaságnak tekintenek. Ezek az állítások, amelyek a 2001-es BEPG lényegét képezik, 
már ez év kora nyarán tarthatatlanok voltak. 

A szeptember 11-i megrázkódtatás a helyzetet sokkal kritikusabbá tette és 
kidomborította Európa és Amerika reagálási képessége közi óriási különbséget. Amerika 
nagyon gyorsan és erõteljesen tette meg ellenlépését egy, a GNP 2 %-át kitevõ jelentõs 
költségvetési csomaggal, az ehhez tartozó intézkedések között szerepel az áldozatok segítése, 
az újjáépítés támogatása, juttatások a légitársaságoknak, jelentõsebb adócsökkentés a 
háztartásoknak és a vállalkozásoknak, a katonai kiadások növelése mindazonáltal ez utóbbit 
kritizálni kell politikai okokból. Ellentétben ezzel a gyors ellenintézkedéssel, az európai 
kormányok semmiféle válaszlépést nem tettek, rámutatva arra, hogy sok országban, 
különösen nagyobbakban, kicsi a költségvetés manõverezési lehetõsége, és azzal érvelve, 
hogy a gazdasági helyzet kevésbé kritikus, mint Amerikában. Még az a megnyugtatásnak 
szánt nyilatkozat is, hogy a stabilizációs automatizmusoknak be kell tölteniük szerepüket, 
társul azzal az ellenmondó állítással, hogy ez viszont csak akkor elviselhetõ, ha a Stabilitási 
Egyezmény kikötései teljesülnének. Az egyetlen kivétel a politikai távolságtartás 
szerencsétlen képébõl, hogy az ECB részt vett a központ bankok szeptemberi egyeztetett 
válaszlépésében, amely biztosította a likviditást és ugyanakkor csökkentette a kamatlábat fél 
százalékkal. Azóta a Fed ismét csökkentette a központi kamatot, az ECB pedig visszatért a 
merevséghez. 

Európai újraélesztési kezdeményezés szükséges. Jelenleg a növekvõ veszélyekkel  és a 
nyilvánvaló gazdasági romlással összefüggésben a gazdaságpolitika alapos irányváltása 
szükséges, amely a célok összességében a teljes foglalkoztatottságot tekinti központi 
kérdésnek, és a monetáris, valamint a fiskális politikákat e cél elérésének eszközeként veszi 
figyelembe. Rövid távon azonnali intézkedések szükségesek és lehetségesek a gazdasági 
aktivitás, valamint a foglalkoztatás ösztönzésére. De sokkal ambiciózusabb, közép távú 
reformok is kellenek, nehogy az európai gazdaságok gyenge növekedésben végezzék még 
nagyobb munkanélküliséggel és kirekesztõdéssel. Ugyancsak szükséges a demokrácia és a 
hatékonyság nem kielégítõ színvonalának − amely európai szinten jellemzi a makrogazdasági 
politika koncepcióját és annak gyakorlati megvalósítását −, emelése. 

Rövid távon egyeztetett cselekvés − a nemzeti költségvetések feltételei szerint − kell 
ösztönözze a keresletet, és megelõzze azt, hogy a jelenlegi lanyhulás hanyatlásba torkolljék. 
Ezt az újraélesztési tervet különféle projektek köré kell kialakítani a speciális nemzeti 
elsõbbségeknek megfelelõen: állami beruházás a szállítási infrastruktúrába (pl. gyors-express 
vasút, vasúti hálózat) és a távközlésbe, a lakásépítésbe és a külvárosok infrastruktúrájába, 
környezetvédelembe, megújuló energiaforrások felhasználásába, az oktatási szolgáltatások 
bõvítésébe, az egészségügyi és közösségi szolgáltatásokba. Tekintettel a közelgõ bõvítésre, 
sürgõsen szükség van az infrastruktúrális kiadások emelésére az EU határrégióiban és a 
jövõbeli új tagországokban. Másrészrõl, fel kellene hagyni a társasági profitok és a 
tõkejövedelmek adókönnyítésének politikájával, hogy megálljon az adóverseny. Pótlólagos 
pénzt tudna teremteni egy európai szintû közös kötvénykibocsátás − ez leginkább a 
tagállamokban terjedne −, amely egy piac kezdetét jelentené az európai államadósság részére. 
Az ilyen intézkedések teljes terjedelme nagyságrendileg az európai GNP egy százaléka kell 
legyen. A monetáris politikának sokkal határozottabb kamatláb csökkentéssel kell 
hozzájárulnia a gazdasági aktivitás ösztönzéséhez.   

Középtávon sokkal mélyrehatóbb reformok látszanak elkerülhetetlennek annak 
érdekében, hogy a teljes foglalkoztatás fenntartható módon a gazdaságpolitika szívügyévé 
véljék. Itt csak néhány utalást tüntetünk fel, ezek sokkal átfogóbb magyarázata megtalálható 
az elõzõ memorandumokban: 
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- az ECB hitvallását oly módon kell újrafogalmazni, hogy az ne csak kizárólagosan az 
árak állandóságára összpontosítson, hanem célkitûzésként magába foglalja a növekedést és a 
teljes foglalkoztatást is, követve a Fed modelljét. A bármiféle demokratikus ellenõrzés 
hiányának kérdését nehéz megoldani, mert nincs egy nemzetek felett álló gazdaságpolitikai 
hatóság, amelynek világosan megalapozott jogosultsága lenne. Viszont lehetséges az ECB 
felelõsségének növelése az Európa Parlamentnek és a Tanácsnak, lehetséges bõvíteni és 
élénkíteni a párbeszédet a nemzeti politikai hatóságokkal, eközben az ECB fenntarthatná 
függetlenségét napi tevékenységében.   

- A monetáris politika és a nemzeti fiskális politikák közötti együttmûködés sokkal 
hatékonyabbá kellene váljék. Az euro-csoport státusának erõsítése úgy változtatná a helyzetet, 
hogy az az ECB fõ partnerévé válna a monetáris politika alakítására vonatkozó párbeszédben. 
Amennyiben a BEPG alapelve, hogy a kormányok maguk alakítsák stratégiai döntéseiket, és 
ez többéves programokhoz vezetne a közpénzek felhasználására, a bármire fordítható nagyon 
szûk hányadon túl kell lépni. A monetáris politika kifejezetten részévé kell váljék a BEPG-
nek, és a más országok által folytatott politikák hatásait figyelembe kell venni az egyeztetett 
akcióval elérhetõ elõnyök jobb elemzése érdekében. 

- Mindazonáltal a fent említett területeken a haladás viszonylag korlátozott marad, mert 
a problémák, amelyeket meg kell oldani, nagyon összetettek. Fenntartható megoldás nem lesz  
szövetségi költségvetés létrehozása nélkül, amely eszközöket biztosít egyrészt a 
stabilizációhoz vagy az újraélesztéshez európai szinten közös megrázkódtatás esetén (ilyen pl. 
jelenleg az amerikai helyzet), másrészt a régiók közötti újraelosztáshoz, hogy kezelni tudják a 
különbözõségeket. Tekintettel a fennálló idegenkedésre, csak egy mérsékelt 0,9 
százalékpont/év növekedés, 2006-ig az európai GNP mintegy öt százalékára emelkedés 
irányozható elõ. Ez áttörést jelentene a jelenlegi merevséghez képest. Alapját a saját források 
reformja és európai szintû új adók bevezetése képezhetné. Ugyancsak jó válasz lenne más 
égetõ problémákra: az adóverseny ellen a jövedelmek, a megtakarítások és a társasági profitok 
megadóztatása segíthetne, a pénzügyi labilitás enyhíthetõ volna a Tobin adóval, az energia 
fogyasztásra (kivéve a megújuló energiákat) kivetett adó segítené a környezet védelmét. 
Ezekkel a pótlólagos forrásokkal új kiadások volnának fedezhetõk, mint pl. a foglalkoztatás 
stabilizációját szolgáló európai alap (az európai GNP egy százalékának nagyságrendjében, 
amelyet azoknak az országoknak kellene átutalni, ahol a munkanélküliség az átlagosnál 
jobban nõ), vagy az európai szerkezeti alapok bõvítése, pénzügyi intézkedések a várható 
keleti bõvítésre és a mediterrán országokkal való együttmûködésre, a kutató és innovációs 
politikák erõsítése stb. 
 
 

2. Támadások tüzében a jóléti állam: védelem és erõsítés szükséges 
 

A jóléti állam fejlõdése, a társadalombiztosításnak a népesség egyre nagyobb hányadára 
való kiterjesztésével, volt talán a legnagyobb haladás az európai gazdaságok társadalmi 
szervezetében a 20. század második felében. A 20. század utolsó évtizedében ez a jóléti állam 
támadások kereszttüzébe került, kihívásokkal és kényszerekkel kell szembenéznie.  

Az európai egységes piac kialakulása a munkaerõ szabad áramlásával a tagországok 
között egy ilyen kihívás. Az egyes országokban más-más formában jött létre a jóléti állam, 
bár gyakran jelentõsek a hasonlóságok az országok között. Számos eltérõ modellt 
azonosítottak, amelyek a kiterjedtség mértékében, valamint a társadalombiztosítás és a 
társadalmi szolgáltatások egyensúlyi helyzetében különböznek egymástól. Ezeket a 
hagyományokban és módozatokban megnyilvánuló különbségeket nem lehet és nem szabad 
elsöpörni. Ugyanakkor sürgõssé válik annak biztosítása, hogy legyen egy egész EU-ra 
kiterjedõ, hatékony jóléti rendszer.  Ez intézkedéseket követel meg, hogy a jóléti 
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juttatásokhoz való jogok átválthatók legyenek az országok között. Az egységes piac és a 
munkaerõ nemzeti határokon keresztüli, meg növekedett mozgása ki kell egészüljön a 
nemzeti társadalombiztosítási rendszerek változtatásával. A szociális védelem minimális 
szintjén kívül további megállapodások szükségesek, hogy megelõzzük a szociális dömpinget 
és a versengést  egymás „alulmúlásában”.  

Egy másik kihívás az európai jóléti állam számára az elmozdulás a társadalmi juttatások 
egy sokkal önkényesebb rendszere felé, amelyet gyakran az „ösztönzõ” jóléti állam címkével 
illetnek, és amely az amerikai modellt követi. E nézet szerint a munkanélküliségnek 
elsõdleges oka nem a munkahelyek, hanem a munkanélküliek hajlandóságának és 
rugalmatlanságának hiánya, hogy elfogadják a létezõ állásajánlatokat, következésképpen a 
munkanélküliekre ható fokozott nyomás segíteni fogja a foglalkoztatás növekedését. Ez a 
felfogás arra fog vezetni − és ahol alkalmazták, arra is vezetett −, hogy a munkafeltételek 
gyorsan romlanak bérek, munkaidõ, szociális védelem és a dolgozók jogai tekintetében. Ez 
aláássa a jóléti állam társadalmi lényegét. Ugyanezt az „ösztönzésre” alapozó felfogást 
alkalmazzák az idõsebb emberekre: a korai nyugdíjba vonulást, ami gyakran jó dolog az 
idõseknek is és a munkanélkülieknek is, akik követhetik õket az állásukban, egyre jobban 
gátolja a nyugdíjak fokozódó csökkentése, így gyakorolva nyomást az idõs dolgozókra, hogy 
tovább maradjanak állásukban. A nemzetek közötti versengés, hogy csökkentsék az adókat és 
a társadalombiztosítási hozzájárulásokat, szintén belejátszik a jóléti állam tönkremenetelébe. 
A társadalombiztosítási járulékok vállalati csökkentése úgy tûnhet, hogy olcsóbbá teszi a 
munkaerõt és bátorítja a külföldi, közvetlen, belsõ beruházásokat. Ezzel azonban figyelmen 
kívül marad a kérdés, hogy ki viseli az ilyen hozzájárulások költségeit, és mik lennének az 
alternatív gondoskodás költségei. Jól láthatók a veszélyei annak, hogy az ilyen versengés a 
társadalmi juttatások és a jóléti állam fenntartásának teljes körû romlásához vezet. 

A népesség idõsödése a legtöbb európai országban szükségesség teszi, hogy több forrást 
kell átcsoportosítani, mint korábban a dolgozó népességtõl azoknak, akik már nyugdíjba 
mentek. Ezt úgy mutatják be, mint a jóléti állam számára felvetõdõ problémát, amely 
megköveteli az adó és társadalombiztosítási bevétel növelését, hogy fizetni tudják a meg 
növekedett öregségi nyugdíj számláit. A további érvelés az, hogy a magánnyugdíj formákat 
kell bátorítni és kiterjeszteni, hogy túljussunk ezeken a problémákon. Ez hamis elemzés. A 
nyugdíjas népesség arányának növekedése a dolgozó népességhez viszonyítva több forrás 
átcsoportosítását követeli meg a dolgozóktól a nyugdíjas népességhez, mindazonáltal ennek 
vállalása megtörtént. A magánosított nyugdíjformák leplezhetik az átcsoportosítást, ami 
folyik, de ez mit sem változtat a mögöttes helyzeten. A legtöbb értéktõzsde jelenlegi esése 
emlékeztetõül kell szolgáljon: a magánnyugdíj juttatások természete megbízhatatlan. Akik 
abban bíztak, hogy az értéktõzsdék magas hozadéka szolgál alapul öregségi nyugdíjukhoz 
(akár közvetlenül saját megtakarításaikon keresztül, akár, sokkal gyakrabban, közvetetten a 
nyugdíjalapba történt befizetéseken keresztül) most rájönnek, hogy a magánnyugdíjak ígért 
színvonalához nem fog rendelkezésre állni. A forrásoknak a dolgozóktól a nyugdíjas 
népességhez történõ átcsoportosítás valósága semmilyen nyugdíj rendszerrel nem kerülhetõ 
el. Egy átfogó állami nyugdíj rendszer biztosítani tudja, hogy tisztességes nyugdíjat kapjon 
minden állampolgár. Ez tudja biztosítani és kell biztosítsa , hogy azok is, akik idõlegesen 
kiszorultak a munkaerõ piacról (szülõk, munkaképtelenek, tréning miatt stb.) megfelelõ 
nyugellátásban részesüljenek. A magánnyugdíj rendszerek erre nem képesek, ezeknek az 
adminisztratív és marketing költségei jelentõsek, ezért kevésbé hatékonyak, mint az állami 
rendszerek. 

Az európai gazdaságokat rontja az elfogadhatatlan és gyakran növekvõ mértékû 
egyenlõtlenség és különbözõség. Ez a társadalmi diszkrimináció leginkább a nõket, az idõs 
embereket, az etnikai kisebbségeket és a gyermekeket érinti. Különösen az utóbbi korcsoport 
veszélyeztetett mostanság a növekvõ szegénység által, amelynek tartós hatása − élethossznyi 
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társadalmi és munkaerõ piaci kizártság − még nincs teljesen kiértékelve. A jóléti államra 
nehezedõ jelenlegi nyomás ezeknek a különbözõségeknek élesedése irányában hat és növeli a 
már létezõ egyenlõtlenségeket. A növekvõ egyenlõtlenségek tovább ássák alá a jóléti államot, 
ahogy egyre nagyobb a követelés, hogy azt visszafejlesszék, így aztán aláássák annak 
pénzügyi alapját. A lefelé mozgó spirálnak ezek a veszélyei jó okot szolgáltatnak arra, hogy 
megvédjük az erõs jóléti államot és úgy fejlesszük, hogy csökkenjen az egyenlõtlenség, és 
egy elfogadható életszínvonal minimumot biztosítson. 

A jóléti állam védelmét szolgáló azonnali intézkedések ki kell terjedjenek: 
- a társadalombiztosítási rendszerek (különösen a nyugdíj- és egészségbiztosítási 

rendszerek), valamint az oktatás, a személyszállítás és közmûvek további privatizációjával 
szembeni ellenállásra. A társadalmi jól-létnek ezeket a területeit nem szabad a piaci 
kockázatok és a profit elsõdlegessége logikájának alárendelni. Ezek meg kell maradjanak a 
jólét biztonságos és megbízható alapjának minden ember számára. 

- a munka-ösztönzés és más önkényes mesterkedések visszautasítása a 
munkanélküliekre vonatkozóan; ehelyett a foglalkoztatási politika bõvülõ makrogazdasági 
stratégián és vonzó munkalehetõségek fejlesztésén kellene alapuljon. A teljes foglalkoztatás 
koncepciója, amelyet az EU − a Lisszaboni Csúcs, 2000 márciusa óta − nagyobb céljai 
egyikének vall, nem csak az elegendõ számú munkahelyre, hanem a választás szabadságára és 
a megfelelõ munkakörülményekre, beleértve a tisztességes béreket, is vonatkozik.  

- a minimálbér, valamint megegyezett és a bérdömping megelõzése érdekében 
egyeztetett juttatások bevezetésére. 

Középtávon az EU-nak az európai jóléti rendszer számára ki kell alakítania és a 
gyakorlatba bevezetnie egy átfogó minimális standard készletet, amely figyelemmel van a 
nemzeti különbségekre és sajátosságokra, de ugyanakkor megelõzi az „egymás alulmúlási” 
versengést a tagállamok között. 

A minimum standardok  − amint elõzõ memorandumunkban részletesen kifejtettük −, 
elsõsorban arra a minimális GNP hányadra kell vonatkozzanak, amelyet a tagországok a jóléti 
rendszer fenntartására fordítanak, anélkül, hogy ezeknek az alapoknak speciális felhasználását 
meghatároznák. Azonban − másodsorban −, minimális standardokat kell meghatározni a 
társadalmi juttatások minden egyes területére. 

A hosszú távú célkitûzés az európai jóléti állam erõsítésében egy európai társadalmi 
alkotmány létrehozása, amely minden Európában élõ személy számára feltétel nélküli jogot 
ad olyan színvonalú jövedelemre, szociális védelemre és jólétre, amely egy független és 
emberhez méltó élet vezetéséhez szükséges. Jogot kell adni a társadalmi életben való 
demokratikus részvételre is, mert az nem kevésbé szükséges az egyéni függetlenséghez és 
méltósághoz.  

Ebben az összefüggésben a munkaerõpiac növekvõ globalizálódásából eredõ problémák 
különös figyelmet érdemelnek. Nem szabad megengedni, hogy a verseny európai munkások 
és bevándorlók − akik kényszerûen és önkéntesen úgy szólván bári áron árulják 
munkaerejüket szociális védelem és jóléti juttatások nélkül −, között egymás alulmúlási 
versengéséhez vezessen a bérek és a munkafeltételek terén. Ezért szükséges a minimálbérek, 
valamint a védelem és jogok minimális szintjét minden dolgozóra kiterjeszteni. Egyetlen 
dolgozó, legyen bármilyen nemzetiségû, sem kaphat kevesebb bért, mint ami szükséges 
emberi méltóságához, és ami méltányos ellenszolgáltatás. Az európai és a fejlõdõ országokból 
származó dolgozók érdekeinek összeegyeztetése érdekében együttmûködési politika 
szükséges, hogy mind a bevándorlás áramát − azaz a bevándorlók szokásos állásokat 
találjanak megkülönböztetés nélkül −, mind a fejlesztésének irányzatait tervezni lehessen, 
amit aztán az EU-nak erõteljesen támogatni kell. 

Bár a jóléti állam tudja enyhíteni és kell enyhítse a fájdalmas munkanélküliséget, de 
önmagában nem képes megvalósítani a teljes foglalkoztatottságot. Széles körben  más 
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intézkedésekkel kell támogatni azt, beleértve a makrogazdasági regionális és ipari politikákat, 
amelyek célja a munkanélküliség  csökkentése és megszüntetése.  

 
3. A szabadjára engedett pénzügy fenyegetései: társadalmi ellenõrzésre van 

szükség 
 

Az Európában és azon kívül zajló pénzügyi folyamatok valóságos veszélyeket 
jelentenek az európai gazdaságoknak és társadalmaknak. A világos és összefüggõ politikai 
válasz hiánya súlyosbítja a veszélyeket. 

Az EU-ban a monetáris integráció jelentõsen felgyorsította a financiális integráció 
folyamatát. Egyidejûleg, globális nyomások hatása alatt, a pénzügyi szerkezet is gyorsan 
változik. A közbeesõ pénzügyi alakzatok változnak − a tõkepiacok nagyobb szerepet 
játszanak a pénzügyi források hovafordításában; az ipari klienseikhez szorosan kötõdõ erõs 
bankok és belsõ befektetõk, amelyek a múltban számos nemzet pénzügyi rendszerét uralták, 
verseny kihívásokkal szembesülnek, és egy sokkal kevésbé stabil környezetben kell 
mûködjenek. 

Az EU gazdasági válaszadása világos. Megpróbálja ezeket a változásokat felgyorsítani, 
azonosítva és eltörölve az összes intézményi tényezõt, amelyek ezen új körülmények között 
útjába tudnának állni a pénz és hitel szabad áramlásának. A Lámfalussy Jelentés a központi 
meghatározója ennek a cselekvés-sornak, de más, politikai területek, mint pl. a vezetés váltás 
szabályai is, szerepet játszanak ebben. Így, bár az európai pénzügyi rendszer az Egyetlen 
Valuta Törvény (Single Act) idején elsõsorban a banki mûveletekhez kötött volt, az új 
program az értékpapír piacokra − kötvény-, részvény- és ezek származékos piacaira − épít. 

Az Európa Bizottság és az Európa Tanács jellemzõ célkitûzései az európai pénzügyi 
rendszerek teljes − és teljesen kritikátlan − amerikanizálását jelentik. Az amerikai rendszer 
feltételezett erõsségeit, mint pl. a kockázati tõke nagy piacát, a pénzügyi mûveletek olcsóságát 
hangsúlyozzák. De ennek a rendszernek a gyengeségei, nevezetesen a bizonytalansága és 
hátrányos hatása a jövedelem és vagyon elosztására, soha nem kerülnek említésre.  

A részvény buborék kipukkanása nagyon világossá tette a veszélyeket, amelyek ahhoz 
kötõdnek, hogy versenyképes tõkepiacok helyettesítik a múlt „rokon” pénzügyi rendszerét. 
Ezek között szerepel: 

• a makrogazdaság labilitása, mivel mind a fogyasztói, mind a termelõ beruházások 
egyre jobban függnek az erõsen illékony részvény értékelésekhez; 

• a dolgozók jövedelmének igen nagy mértékû bizonytalansága, akiknek nyugdíj és 
biztosítási járandósága a tõkepiaci vagyontól függõvé válik; 

• az alkalmazottak állásának nagyobb mértékû elbizonytalanodása, mert vállalatuk 
kénytelen megfelelni a „részvényesi érdekek követelményeinek”. 

Ráadásul nagyon világos politikai veszélyek vannak az európai pénzügyi integráció 
jelenlegi irányzatában, amelyek fenyegetik a tervezett Európát. Az EU politikai vezetésének 
elkötelezettsége az értéktõzsdék gyors növekedése iránt nem párosul e növekedésnek a 
tagországok szociális körülményeire gyakorolt hatásával arányos törõdéssel. A következmény 
az, hogy súlyosbodik a gazdasági és társadalmi célkitûzések közötti egyensúlytalanság, amely 
− számos elemzõ nézete szerint − máris kétségessé teszi az EU intézmények demokratikus 
jogosultságát és döntéshozatali módszereit. 

Az, hogy az Európa Parlament elhárította az Átvételi Irányelve (Take-over Diective) 
aláírását bizonyítéka − és az elsõ mérsékelt lépés az ellenállás irányába − ezeknek a politikai 
veszélyeknek, mert visszautasította az amerikai pénzügyi mechanizmusnak lényeges elemét 
képezõ „a társaságok ellenõrizte piac” egyenes átvételét az EU-ba. A Bizottság és a Tanács, 
úgy látszott, megcélozta egy ilyen piac megvalósítását az egész EU-ra kiterjedõen, teljesen 
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helytelenül véve figyelembe annak társadalmi hatásait. A Bizottság azzal érvelt, hogy egy 
adott vállalat részvényeseinek részvényük feletti rendelkezése „senki mást nem érint, mint a 
részvényeseket magukat”. Ez a nézet legalább annyira logikátlan, mint amennyire cinikus: ha 
egy kézben tartott, embereket foglalkoztató vállalatot eladnak, hogy-hogy nem érinti 
alkalmazottait, a helyi közösséget és a szóban forgó vállalat más érdekeltjeit? 

Alapvetõen nem ellenezzük az európai pénzügyi rendszerek bizonyos konszolidálását, 
amely még meg is erõsítheti az Európa kezdeményezés autonómiáját és kollektív erejét a 
globális gazdaságban. Azonban a konszolidáció, amely kétségtelenül szükséges, 
párhuzamosan kell haladjon a európai társadalmi modellek erõsítésével és konszolidációjával, 
nem pedig azokkal viszályban, ha az eredetileg demokratikus Európa tervezetét akarja 
kifejezésre juttatni. 

Más szavakkal: minden európai társadalmi modellnek meg kell kísérelnie a 
foglalkoztatási viszonyait úgy módosítani, hogy az megfeleljen a demokratikus 
célkitûzéseknek, és megvalósuljon a nyugdíjba vonult dolgozók jövedelmének biztonsága 
társadalmi alapon. Ezeket az erõfeszítéseket fenyegeti most a pénzügyi integrációs program, 
amelyet a Bizottság és a Tanács kimunkált.  

Új pénzügy és a nyugdíjak. A nagyobb fordulat a állami és kollektív nyugdíj 
rendszerbõl a magánnyugdíj rendszerbe világos szándéka a Bizottságnak a pénzpiaci 
integráció  stratégiájában. A jelenlegi megoldások „tarthatatlanságát” ismételgetik, és azt 
mondogatják, hogy a jövõbeli nyugdíjasok az integrált részvénypiacok fõ haszonélvezõi 
között lesznek. Újra és újra el kell mondanunk az elõbbiekben kifejtett nézetünket: a 
probléma elsõsorban források, azaz munkaerõ és termelés, kérdése; ha a meg növekedett 
forrásnak a nyugdíjas polgárokhoz jutása nem biztosított, akkor  nem létezik olyan tisztán 
pénzügyi reform, amely garantálni tudná a társadalmilag megfelelõ nyugdíjakat; másrészrõl, 
ha a források rendelkezésre állnak a foglalkoztatás és gazdasági aktivitás magasabb szintjébõl 
eredõen, akkor a jelenlegi rendszerekkel kapcsolatos nagyon pesszimista becslések a 
továbbiakban érvényüket vesztik. 

A brit tapasztalat világosan rámutat a folyamatban levõ nyugdíjreform veszélyeire. Az 
állami juttatások drasztikus csökkenése a korai nyolcvanas évek óta (amikor a brit általános 
állami nyugdíjat reál értelemben befagyasztották) oda vezetett, hogy jelentõsen megnõtt a 
nyugdíjasok elszegényedése. A magánnyugdíjakhoz jutás igen egyenlõtlenül oszlik meg, ez 
persze várható is, hiszen közismert, hogy a pénzügyi gazdagság tulajdonlás, beleértve a 
magánnyugdíj jogosultságokat, szélsõségesen egyenlõtlen. Még azoknak is, akiknek van 
valamennyi magánjuttatásuk, komoly nehézségeik vannak, mind az egyes pénzintézetek 
hibája vagy helytelen viselkedése, mind a pénzpiacok általános ingadozásának betudhatóan. 
Az integrációnak ez a módozata Európa szerte veszélyezteti a szociális vívmányokat, és azzal 
fenyeget, hogy meglehetõsen elviselhetetlen kockázatokat terhel a legsebezhetõbb polgárokra. 
Csak teljes elsõbbségi sorrend változtatás − a gazdasági intézkedések alárendelése a 
társadalmi célkitûzéseknek − tudja elhárítani ezeket a veszélyeket.  

A pénzügy és az ipar új viszonyai. Számos európai országban a társadalmi 
célkitûzéseket az üzleti vállalkozások külön erre vonatkozó alapszabálya is támogatja: Ez 
gyakran azt tette lehetõvé, hogy a vállalat érdekek koalíciójának látszódjék, amelyben a 
dolgozók, a fogyasztók, a beszállító vállalatok, a helyi közösségek és állami hatóságok mind 
részesek, ahol ezek valamennyien érintettek, beleszólhatnak a vállalati stratégiák 
kialakításába, noha a meghatározó befolyás a tõkénél maradt. Ez az együttes határozathozatali  
rendszer pl. Németországban egy egész sor intézmény formájában fellelhetõ, amelyek 
bizonyos lehetõséget biztosítanak az alkalmazottaknak a nagyobb vállalatok átfogó 
stratégiáinak befolyásolására. Az információk biztosítása és az alkalmazottakkal való 
tanácskozás − mind nemzeti, mind EU szinten −, azok demokratikus jelentõsége az ilyen 
befolyásolás lehetõségébõl fakad. 
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Az értéktõzsdék és a társasági uralom jelenlegi irányzatai komoly kihívást jelentenek 
ezen vívmányok számára. Azon munkálkodnak, hogy az ipari demokráciát és a vállalatok 
feletti társadalmi ellenõrzést a részvényesek önkényuralmával helyettesítsék, ahol az üzleti 
siker egyetlen mértéke az osztalék és a részvények ára. Ennek a folyamatnak egyik vetülete a 
munkahelyek fokozott bizonytalansága, mert az új, megváltozott társasági szerkezet nagyobb 
kockázatot hárít az egyes vállalatokra. 

Általánosabban szólva: azok a társadalmi koalíciók, amelyek bizonyos mértékû 
ellenõrzést gyakoroltak a vállalati stratégia felett, szûkültek, mert ezekben a gyengébb 
partnerek közvetlen piaci törekvések alanyai, és mert a részvényesi érdekek úgy szólván 
kizárólagossá váltak. Ugyanakkor a „haszon” sokkal egyenlõtlenebb lett, mivel az erõsebb és 
kivételes helyzetû csoportok jövedelmét a profit mutatószámok vezérlik, miközben a 
gyengébb csoportok a bérek visszafogása irányába kényszerülnek, amelyet másutt tudnak 
elérni. 

A társasági uralom ilyen változásai világos fenyegetést jelentenek az európai társadalmi 
modellek számára. Azonban − hasonlóan az állami nyugdíjrendszertõl való visszalépéshez −, 
ezek az integrációs stratégia logikus következményei, amelyeket az EU vezetés keresztül 
vinni erõszakol. Mind a három említett területen − szociális védelem, ipari viszonyok és 
makrogazdasági  politika − a jelenlegi stratégiák csak gyengíteni tudják Európa képességét, 
hogy meghatározza saját társadalmi és gazdasági jövõjét, és folytatják az európai fejlõdés 
alárendelését Amerika pénzügyi globális hegemóniájának.  

A pénzpiacok demokratikus ellenõrzése. Új demokratikus mozgalmak − most EU 
szerte és azon kívül is aktívak −, közvetlen politikai kihívást támasztanak a deregulált, 
globalizált amerikai pénzügyi rendszerrel szemben. Szerintünk ezek a mozgalmak 
(legismertebb és vezetõ példájuk az ATTAC) roppant fontosak az EU politikai és gazdasági 
fejlõdése számára. Számos országban az aggodalmakból és vitákból összefüggõ érvrendszer 
alakult ki és erõsödik fel, amely a pénzügyi rendszer feletti demokratikus ellenõrzés 
visszaállítását követeli, folyik a polgárok és szervezeteik széles körû mozgósítása. Egyre 
jobban nyilvánvalóvá válik, hogy a nemzetközi tõke áramlásának szabályozására valamilyen 
mechanizmus bevezetése alapvetõ követelmény, hogy megelõzzük a nemzetközi pénzügyi 
egyensúlyvesztést és a pénzügyi krízist, amelynek hatásai messze túlnyúlnak a pénzügy 
területén. Azt hisszük, hogy a nemzeti kormányokra és az EU hatóságaira (beleértve az ECB-
t) hárul a kötelesség, hogy valódi párbeszédet kezdeményezzenek ezekkel a mozgalmakkal és 
kutassák fel azokat az intézkedéseket, amelyek megvédik a múltban elért társadalmi 
vívmányokat, valamint elõmozdítják a továbbhaladást a társadalmi igazságosság és biztonság 
irányába. E célból a bankok, az értékpapír ügynökségek és a pénzügyi szféra többi köztes 
szereplõi a nyitottság, a becsületesség  és felügyelet szigorú szabályai alatt kell álljanak, 
beleértve a szigorúbb többoldalú követelményeket és a rövid távú spekuláció elleni erõsebb 
korlátozásokat.  

Ezeknek a mozgalmaknak és számos támogatójuknak fontos követelése a Tobin adó 
bevezetése. Nézetek sokasága (többek között az Alternatív Közgazdászok egy Alternatív 
Politikáért) méltatja ennek a javaslatnak az érdemeit. A Tobin adó szószólói ezt a sok más 
eszköz egyikének látják, amely csatasorba volna állítható a gazdaság stabilitásának 
védelmére, valamint a gazdaság és a jövedelmek nemzetközi méretû újraelosztására. Bár 
néhány technikai problémát meg kell oldani a gyakorlatba vételéhez, nézetünk szerint a Tobin 
adó megvalósítható politika és érdeme, hogy újrarendezi a társadalmi elsõbbségeket a 
nemzetközi pénzügyi rendszerben. Ha a kormányok és az EU hatóságai visszautasítják ezt az 
eszközt, akkor javasolniuk kell másokat, amelyekrõl úgy gondolják, hogy technikailag 
elõnyösebben kielégítik ugyanezeket a célkitûzéseket. Ezen mozgalmak követelésének 
egyszerû visszautasítása, lemondva a nemzetközi pénzügyi rendszer reformjának bármilyen 
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kilátásáról, súlyos problémákra vezetne mind Európa politikai életében, mind gazdasági 
fejlõdésében.  

4. Hiányos demokrácia −−  Reform szükséges 
 

A demokratikus reform valóságos és rendkívül sürgõs kihívás az európai integrációban. 
Az épülõ Európában a demokrácia hiányának hatására közvetlen politikai aggodalom kezdett 
kialakulni a polgárokban. Ez a felismerés éppen abban az idõben tudatosul, amikor új igények 
válnak egyre nyomasztóbbá − új igények a szolidaritásra és politikai beavatkozásokra, 
amelyek széles körû demokratikus megvitatáson és megegyezésen alapulnak. Vonatkozik ez 
elsõsorban a gazdaságpolitika újra rendezésének igényére, hogy elsõbbséget kapjon a teljes 
foglalkoztatás, a környezet fenntarthatósága és a jóléti állam erõsítése a deficit csökkentés és 
a pénzpiacok követelményei helyett. Ugyancsak vonatkozik a bõvítés történelmi 
intézkedésére. A demokratikus reform nem korlátozódhat a hagyományos formákra, magukba 
kell foglalniuk a demokrácia új formáinak fejleményeit is, amelyek képesek megfelelni a 
minden szinten és minden helyen felmerülõ kihívásoknak. Európa jövõje számára sorsdöntõ 
fontosságú egy összefüggõ demokratikus víziónak és egy demokratikus elgondolásnak a 
kidolgozása, amelyet az európai polgárok széles körben támogatnak. 

Veszélyeztetett faj: az európai szociális háló. A demokratikus deficit a leginkább 
aggasztó, mert a tagállamok új kényszerekkel és kihívásokkal szembesülnek, amelyek 
veszélyeztetik polgáraik jólétét és társadalmi kohéziójukat. Ezek a kényszerek számos 
területen egybehangolt cselekvést tesznek szükségessé. A szociális kiadásra ható kényszerek, 
az általános ideológia, miszerint a jóléti költségeket csökkenteni kell, hogy képtelenek 
elképzelni erõs, demokratikus és hatékony jóléti rendszereket, mint a társadalmi kohézió és a 
gazdasági kiegyenlítõdés eszközét − mindezek a tényezõk komolyan visszavetették a jólétet 
és az EU szociális hálója elleni fenyegetésekbe gyülemlettek fel. E fenyegetések legriasztóbb 
jelzéseinek egyike az egyenlõtlenségek növekedése − mind a bérbõl élõk között, mind a 
régiók vagy a generációk között −, amely már akkor is jelentõs irányzat volt az utóbbi két 
évtizedben, amikor a gazdaságok még növekedtek. Ezek az egyenlõtlenségek most új 
összefüggésben jelentkeznek − a képzetleneknek, azoknak, aki még nem kerültek be a 
munkaerõpiacra, és azoknak, akik nyomornegyedekben élnek, különösen az elhanyagolt 
városi körzetekben. Az új különbözõségek jövedelemben és alkalmazásban, amelyek 
kifejlõdõben vannak a népességen belül, sem nem jól azonosítottak, sem hatékony válaszlépét 
nem váltottak ki. Ennek eredményeként nagyobb a veszélye, hogy az egyenlõtlenségek majd 
felgyülemlenek. Az erõszak kitörések a fiatalság körében nagy és kis városok 
szegénynegyedeiben jól jelzik a csalódottságot és dühöt, amely már kifejlõdött. A szociális és 
politikai rutinintézkedések, amelyek válaszlépésként történtek nem megfelelõek és nem 
hatékonyak. A jólét elvesztése és a növekvõ egyenlõtlenségek komolyan veszélyeztetik az 
európai projekt jogosultságát. Nyilvánvalóan sürgõs ettõl az irányzattól visszafordulni, 
javítani a társadalmi kohéziót, és újjá alakítani a szociális hálót. De legalább ugyanilyen 
mértékben világosnak kell lennie, hogy egy monetáris és gazdasági unióban a szükséges 
reform és a tagországok jóléti államának megerõsítése nem véghezvihetõ az egyes 
országokban elszigetelten, és ezek nem lehetnek sikeresek minden egyes ember részvétele és 
hatékony bevonása nélkül. 

Új fejlesztés a Stabilitási Egyezmény helyett. A Stabilitási és Növekedési Egyezmény 
jelenlegi formájában kényszert jelent a költségvetési politikákra, tekintet nélkül a tagországok 
lehetõségeire és igényeire. Az Egyezmény világos jele az európai integrációs folyamat 
betegségének. Ellenáll a társadalmi kohézió újraépítésének az egyes tagországokban anélkül, 
hogy közös vagy együttes kiutat javasolna az Unió szintjén. Ennek a meddõ és terméketlen 
helyzetnek feladása a visszahúzó stabilitási egyezményt behelyettesítve egy társadalmi 
fejlesztési egyezménnyel, fontos politikai jelzés és egy nagyobb társadalmi és demokratikus 
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elõre lépés volna. Az irányzatok újrarendezése különféle formákban és a munka különbözõ 
sebességével megszervezhetõ. A nemzeti parlamentek és az Európa Parlament − 
párbeszédben a civil társadalommal és az akadémikusok közt megvitatva −, 
kezdeményezhetné az ECB hitvallásának újrafogalmazását és javaslatokat tehetne a 
társadalmi fejlesztési egyezményre. Az új egyezménynek a teljes foglalkoztatásra kell 
összpontosítania és irányelveket kell magába foglalnia a szociális költségvetés és 
szociálpolitika számára. Az ilyen kezdeményezések és javaslatok kiterjedt nyilvános 
megvitatása lényeges, hogy nagyfokú demokratikus jogosultságot adjon, és elnyerje a 
szükséges politikai támogatást a nemzeti és európai intézmények általi elfogadáshoz. 

A jelenlegi világgazdaság feszültségei bizonyosan segítenek abban, hogy ezek az 
európai társadalmi kilátások a homloktérbe kerüljenek, de a kulcs célkitûzés a társadalmi 
szakadék szélesedésére adandó válaszlépés meghatározása. Az elfordulás egy visszahúzó 
egyezménytõl egy új fejlesztési egyezmény felé világos jele volna: Európa szervezett 
közösségként kész felvállalni egy zavarodott világ felelõsségeinek egy részét. Az az érzés, 
hogy eljött az ideje a ilyen kezdeményezéseknek, széles körökben elterjedt, amint azt az a 
tény is mutatja, hogy a belga elnökség munkatervében elsõ helyen áll a társadalmi kohézió, 
valamint a folyamatban levõ nemzetközi elõkészületek antidemokratikus és irreális természete 
elleni erõs társadalmi megmozdulások kifejlõdése (lásd a genovai eseményeket, amelyek a 
korábbi nemzetközi találkozók hasonló összetûzéseinek folytatásai). 

Az európai bõvítés része a demokratikus programnak. Új tagok belépése Kelet-
Európából roppant nagy lehetõség és kihívás az Unió számára. Ez elsõdlegesen nem 
geopolitikai stratégia, inkább egy összefüggõ fejlesztési program megvalósításának 
lehetõsége egy kiterjedt gazdasági szférában, amelynek Európa hosszú történelmébõl örökölt 
közös fogalmai vannak az életrõl és a jól-létrõl. 

Kelet-Európa jelölt országai a kilencvenes években kettõs − politikai és gazdasági − 
átalakulás kihívásával szembesültek. Politikai szinten többpárt rendszerek, parlamenti 
demokráciák, új törvényhozás és intézmények létesültek. Ezek a politikai rendszerek mára 
kifejlõdtek és hitelt nyertek. 

Egyidejûleg mélyreható változások történtek, amelyek célja a piacgazdasági 
viszonylatok megvalósítása volt. A gazdasági átmenet fõ közös irányszabó alapelvei voltak: 
(a) a vállalatok felszabadítása a központi kényszerektõl és a szabad piaci verseny legális 
kereteinek lefektetése, (b) az árak, a bérek és a külkereskedelem liberalizálása, (c)  a 
vállalatok és a pénzügyi szektorok széleskörû privatizálása, amely alapvetõen megváltoztatta 
ezen gazdaságok tulajdonosi szerkezetét. 

A feladatok összetettsége azt jelentette, hogy azokat sokféle szakaszban hajtották végre, 
és az országok közötti nagy különbségek voltak jellemzõek az átalakulás koncepciójában, 
idõzítésében és módszereiben. Mindazonáltal egy mély „átalakulási válság” alakult ki az 
örökölt szerkezeti elmaradottság, a tapasztalat hiánya, a nem megfelelõ elõkészítés miatt, 
továbbá a nyugati befektetõk, hitelezõk és kormányok által a kelet-európai országokra 
kényszerített szerkezeti változások irama és kiterjedése miatt. A kibocsátás és a nemzeti 
jövedelem hirtelen esett, a jövedelem különbségek meredek emelkedésével társulva. A teljes 
foglalkoztatottság történelmi idõszaka után ismét megjelent a munkanélküliség és igen magas 
szintre nõtt. 

Az elmúlt évtized során egy általános újraéledés játszódott le, és számos ország (pl. 
Lengyelország, Magyarország, Csehország és a Szlovák Köztársaság) elérte és túlszárnyalta 
elõzõ teljesítményének színvonalát. A szisztematikus változás évei után az emberek többsége 
− bár lát reményt a gyors javulásra −, csalódott és most az EU bebocsátásra tekint. Az 
átalakulóban levõ országok még gyenge demokratikus alapjai szerepet játszottak sok 
gazdasági nehézség felmerülésében, miközben a gazdaságok állapota fenyegetést jelent a 
demokrácia jövõjére. Ezt számításba véve fontos Európa − mint a kreatív demokratikus 
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gyakorlat központjának − kívánatosságát felépíteni, és biztosítani a jelölt országokat, hogy 
integrációjukat nem késleltetik, és hogy gyorsan beillesztik õket egy társadalmi fejlõdés 
folyamatába, amelynek demokratikusnak kell lennie, hogy hatékony legyen. Ez megköveteli, 
hogy az EU adja fel jelenlegi vonakodását a csatlakozási eljárásban, gyorsítsa fel a szükséges 
intézményi reformokat és nem csak forrásokat, hanem sokkal több politikai energiát is 
fektessen be a bõvítés történelmi folyamatába.    

Európa szerepe a globalizáció demokratizálásában. A demokratikus reformok 
szükségessége természetesen nem korlátozódik Európára és az EU-ra. Az magába foglalja a 
nemzetközi és globális gazdasági viszonyok alapos újjáalakítását. Ahogyan a globalizáció az 
elmúlt két évtizedben zajlott, éles egyenlõtlenségekhez és sok országban még több 
szegénységhez és nyomorhoz vezetett. Az európai cégek stratégiai és az EU erõsödõ neo-
liberális politikái részben felelõsek ezért a polarizációért, következésképpen nagy az európai 
felelõsség a reformok támogatásában is. Ezeknek a reformoknak része kell legyen a fejlõdõ 
országok teljes joga, hogy maguk határozzák meg országaik nyitottságának mértékét a 
kereskedelemre és a tõke áramlásra vonatkozóan. Garantálni kell számukra, hogy a 
kereskedelmi, szolgáltatási, szabadalmi és más szellemi tulajdonra vonatkozó egyezmények 
nem fogják ellenezni az egészségügyi és más társadalmi javak juttatását. Európának vezetõ 
szerepet kell játszania további adóság elengedés szószólójaként, és meg kell találnia a módját 
egy hivatalos fejlesztési segély létrehozásának, amely gyorsan a GNP 0,7 százalékára nõne 
valamennyi tagországban. A nemzetközi intézményeknek, pl. a Nemzetközi Valuta Alapnak 
és a Világbanknak, több súlyt és nagyobb szavazati arányt kell adniuk a fejlõdõ országoknak.  

Hiány a demokráciában. A gazdasági, társadalmi és környezeti politika 
irányultságának alapos átrendezése, amit mi javasolunk, csak akkor lehet sikeres, ha Európa 
polgárai tevõlegesen támogatják. Ez a támogatás meghatározóan függ a részvétel 
népszerûségének mértékétõl, a demokratikus megvitatás intenzitásától és terjedelmétõl, 
valamint az akciók végrehajtásának módjától. Az Unió jelenlegi állapotában mi nagyobb 
hiányosságokat észlelünk ezen alapvetõ politikai követelmények terén. A demokratikus 
megvitatás és ellenõrzés nagymértékben hiányzott az utóbbi évtizedben. Az eredmény az 
európai integráció lendület-hiánya, amely észrevehetõ a szavazások és különbözõ választások 
alkalmával, amikor is az EU ellenzõi feltûnõbbek, mint a szorosabb integráció támogatói. 
Nézetünk szerint ez annak tudható be, hogy erõsödik az az érzés, miszerint az egész eljárásból 
hiányzik a demokrácia, és az európai integráció fõ elgondolásait úgy kényszerítették az 
emberekre, hogy nem adták meg neki a döntéshozatalban az ehhez tartozó részvétel 
lehetõségét. Mi úgy vesszük észre, hogy a tagországok népességei a korábbinál sokkal 
kevésbé készek támogatni olyan politikákat, amelyek cselekményeit ellenõrzés és megvitatás 
nélkül hajtják végre. Továbbá, ahogy az EU egyre több hatalmat vesz át a tagországoktól, úgy 
tûnik, az integrációs eljárás is egyik tényezõje a demokrácia gyengülésének a tagországokon 
belül, és ezt a veszteséget nem ellensúlyozza az európai szintû többletdemokrácia.  Jelenlegi 
állapotában az egység elmélyülése − úgy látszik − együtt jár a demokráciában történõ 
visszalépéssel minden egyes tagországban. Nem mindig volt ez a helyzet: a múltban az 
európai közösségbe integrálódás a demokratikus kormányzáshoz való határozott hozzájutást 
jelentette. A demokrácia fejlõdése megfeneklett, és a demokrácia hiánya sok − szerintünk 
jogos − kritikát váltott ki és kiábránduláshoz vezet. 

A demokrácia új formáinak fontossága. Néhány nehézség, amely felmerült egyes 
országokban és társadalmi problémájukként kezelik, abban a tényben gyökerezik, hogy a 
demokrácia új formáit kellett kifejleszteni, de ezek még nincsenek a helyükre téve. A politikai 
élet és a társadalmi szervezet új összefüggésben fejlõdik, ahol az emberek bevonása új 
gyakorlaton kell alapuljon: a célkitûzések pontosabb meghatározása, több elszámoltathatóság, 
a politikai intézkedések indokolásának szigorúbb megkövetelése. Ezek a gyakorlatok 
csoportokként, intézkedésekként és helyenként különbözõ lehet, de éppen ezekbõl eredõen és 
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széleskörûen, általában valamennyi kollektív akciót követel meg. Néhány esetben ezek az új 
követelmények a hagyományos társadalmi és politikai szervezetekhez való kötõdés lazulását 
eredményezhetik, más esetekben új militantizmushoz vezethetnek. Noha esetenként szükséges 
az akciók központi koordinálása, ez csak akkor lesz elfogadott, ha a központi szervezetek a 
maguk részérõl elismerik a helyi akciók és helyi részvétel fontosságát. Európa támogatott 
néhány regionális kezdeményezést, különösen a regionális szerkezeti politikájának keretében. 
Van tehát lehetõség ebben az irányban tovább haladni, új távlatokat, tervezeteket és általános 
célkitûzéseket teremteni a részvételi demokrácia számára.  

Egy európai fejlõdési modell kilátásai.  Az integráció jelenlegi helyzetében Európa 
könnyedén lehetne az a fontos szint, amelyen egy széleskörû társadalmi vízió illeszkedik a 
gyakorlati és koordinált politikai intézkedésekkel. A rezsimek csak akkor tudnak új 
növekedést kidolgozni, ha a társadalmi fejlõdés széles távlatát − a demokratikus gyakorlat 
szerinti tájékoztatással −, kifejezett céllá teszik. Ez az a sürgõs teendõ, amelyre Európának 
minden demokratikus csatornán keresztül törekednie kell. Az euro bankjegyek és érmék 
bevezetése olyan alkalom, amelyet arra kell kihasználni, hogy széleskörû és intenzív 
társadalmi vitát javasoljunk és kezdeményezzünk egy eredeti európai fejlõdési modell 
természetérõl és magvalósításának kilátásairól. Ennek a vitának gazdasági és társadalmi 
alternatívákat kell megfogalmaznia a társadalmi polarizáció és stabilitásvesztés neo-liberális 
képzõdményeivel szemben. De ezen túl kell menni, új gondolatokat kell javasolni a fokozott 
demokrácia formáira és kulturális identitásokra. Egy új fegyverkezési hullámot és 
militarizálást erõsen ellenezni kell, helyette fokozni kell Európa hozzájárulását a béke, az 
együttmûködés és fejlõdés helyreállításához és megõrzéséhez egy növekvõ mértékben 
polarizálódó, egyensúlyát vesztett és ezért sebezhetõ világban.  

 
 

(Fordította: dr. Hermann Imre) 
 


