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A válság és a megszorító
intézkedések társadalmi
hatása Közép-KeletEurópában
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Vezetői összefoglaló
 A nagy gazdasági világválság kirobbanásáig vezető út több hasonlóságot mutat ahhoz
a folyamathoz, amely a mai krízis kialakulásáig lejátszódott. Az new york-i tőzsde
1929-es összeomlása, és az azt követő, évekig tartó gazdasági visszaesés nagy részben
visszavezethető a gazdasági racionalitást figyelembe nem vevő magatartásra. A
pénzintézetek, a kis- és nagybefektetők és az amerikai kormány is kudarcot vallott
abban, hogy felismerje a folyamatok lehetséges végállomását. A 70 évvel ezelőtti
összeomláshoz a részvényárfolyamok töretlen emelkedésébe vetett vakhit vezetett, a
jelenlegi összeomlást pedig az olcsó hitelek miatti riasztó mértékű eladósodás okozta,
ami a töretlen gazdasági fejlődésbe vetett alaptalan optimizmus táplált. Ironikus, hogy
éppen az 1929-es krachot követő szabályszigorítások visszavonásának köszönhető a
kialakult helyzet.
 Az amerikai pénzügyi szektor megroppanásának hatása késleltetve jelentkezett
Európában és régiónkban, ám ez nem azt jelentette, hogy enyhébbek lettek volna
következményei. A térség valutái és tőzsdéi hihetetlen zuhanást produkáltak, és a
külső finanszírozási környezet gyors romlása végül több országot arra kényszerített,
hogy a Nemzetközi Valutaalaphoz és az Európai Unióhoz forduljon pénzügyi
segítségért, mivel a nemzetközi hitelpiacok teljesen befagytak. A balti térséget
különösen súlyosan érintette a válság, korábban elképzelhetetlen arányú zuhanást
produkáltak. A régió államainak gazdasági kilátásai hónapról-hónapra romlottak,
többen komoly fiskális megszorító csomagokat voltak kénytelenek foganasítani.
 A válság, és az amiatt bevezetett intézkedések a régió legtöbb államában az
állampolgárok jövőbe vetett hitét nagyon negatívan befolyásolta. A nemzeti
kormányok, parlamentek és az igazságszolgáltatás intézményeinek reputációja is
komoly mértékben lezuhant.
 A krízis hatására az emberek szinte kivétel nélkül fogyasztásuk visszafogásával
reagáltak. A kiskereskedelmi forgalom összértékének változásai visszaigazolták ezt,
hónapról-hónapra csökkentést mutatott az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Az
emberek pénzügyi szokásai is megváltoztak. Nőtt a megtakarítási hajlandóság, és a
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rossz gazdasági helyzet hatására mind többen kezdték el megtervezni személyes
költségvetésüket.
 A válság hatására romlott az emberek egészsége, ami a stressznek, és a bérek
csökkenésének is köszönhető. A munkanélküliség a régió egészében növekvő trendet
követ, ám annak mértéke már nagy szórást mutat a különböző országok szintjén. A
legnagyobb ütemű emelkedés a 3 balti államban figyelhető meg. Az kormányzat
ezekben az országokban kényszerült a legnagyobb arányú megszorító csomagokat
életbe léptetni, ezért a lakosság fenyegetettsége is ott a legnagyobb. A jövedelmek
visszaesése szintén súlyos problémát jelent, amit tetézni fognak a télen mindig
megemelkedő rezsiköltségek.
 A régió szélsőjobboldali pártjai a rendszerváltástól eltelt időszak során jelentős
változáson mentek keresztül. A két világháború közötti ideológiai örökségtől
elmozdulva egyre inkább a nyugati, sikeres radikális pártok módszereit kezdték
átvenni, ami magával hozta népszerűségük emelkedését. A gazdasági válság tovább
növelte népszerűségüket, amit demonstrált az európai parlamenti választásokon elért
eredményeik is.
 A nyugati szélsőségesekre jellemző idegenellenesség helyét a régió radikális pártjainál
a nemzeti kisebbségek elleni uszítás vette át. A legveszélyeztetettebb csoportok a
Magyarország szomszédos országaiban élő magyar kisebbség, a Baltikumban található
nagyszámú orosz etnikumú közösség és a Bulgáriában elő törökök csoportja. A
radikálisok kitüntetett célpontja a cigányság is azokban az országokban, ahol
nagyszámú roma származású lakos él. Súlyosbítja helyzetüket, hogy velük szemben a
lakosság nagy része is negatív érzelmeket táplál. Gyakori az ellenük irányuló
diszkrimináció, és a verbális agresszió mellet nem ritkán válnak erőszakos
cselekmények áldozataivá.
 Az antiszemitizmus már a válságot megelőző években is növekvő tendenciát mutatott
a régióban. A nagy bankmentő csomagok bejelentése erősítette a szélsőségesekben azt
a nézetet, hogy a zsidók a legnagyobb haszonélvezői a válságnak. A társadalom
tagjainak többsége esetében azonban egyelőre nem érzékelhető a zsidóellenesség
jelentős növekedése a válsággal összefüggésben.
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 A gazdasági helyzet rosszabbodása folytán megnövekedett a szakszervezetek
aktivitása, azonban igazán átütő demonstrációkat, Románia és a Baltikum kivételével,
nem tudtak szervezni, mivel a régió munkavállalóinak csak igen kis aránya
szakszervezeti tag. A Baltikumban a romló körülmények miatt erőszakosságig fajuló
demonstrációk is voltak. Lettországban nagy szerepe volt a folyamatos tüntetéseknek
abban, hogy lemondott a kormány 2009 elején.
 A válságkezelés módjának szempontjából kétfelé lehet osztani az államokat: az egyik
fiskális

expanziót

hajtott

végre,

tehát

költségvetési

forrásokat

fordított

gazdaságélénkítésre, a másiknak erre nem volt lehetősége rossz pénzügyi helyzete
miatt. Az első csoporthoz tartozik Csehország, Szlovákia és Lengyelország, míg a
másodikba a 3 balti állam, Magyarország, Románia és Bulgária tartozik.
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1. Bevezetés

A 2007-ben a másodlagos jelzálog-piacról kiindult pénzügyi válság, mely 2008 végétől
fokozatosan átterjedt a reálgazdaságra, a nagy gazdasági világválság óta a legsúlyosabb
gazdasági recesszióba fordult át. Szinte nem volt a világon olyan térség melyet ne érintett
volna valamilyen módon. Az elmúlt tíz év dinamikus gazdasági növekedése hozadékának
jelentős részét több régióban semmissé tette. A jelenlegi generáció számára kimondottan
ijesztőleg hatott a gyorsan romló gazdasági környezet, mivel életében nem volt példa
hozzámérhető eseménysorozatra. Emiatt sokan egyáltalán nem voltak felkészülve a
változásokra, és a megváltozott életkörülményekre. Negatív hatása az emberek szociális
helyzetére legalább olyan súlyos volt, mint a reálgazdaságra gyakorolt kedvezőtlen kihatása.
A kormányok a folyamat elején csak futottak az események után, aminek kárát az átlagember
látta legnagyobb részben. Virágzó gazdasággal rendelkező országok és régiók szinte egyik
napról a másikra váltak „katasztrófa sújtotta övezeteké”, és amilyen gyors volt az összeomlás,
olya lassú lesz a kilábalás.
A tanulmányban szereplő országok áttekintése
A kelet-európai régió tanulmányunkban vizsgált részét1 nemzetközi összehasonlításban is
kimondottan súlyosan érintette a gazdasági válság, és azt kis késéssel követő társadalmi
válság. Pedig 2008 nagy részében még a legtöbben úgy gondolták, hogy a régió relatíve
könnyen fogja átvészelni a krízist. Emellett logikus érvek szóltak. A térség országaiban
elenyésző volt a jelzálog-alapú értékpapírok aránya, és a jelen lévő bankok is konzervatívabb
hitelezési politikát folytattak amerikai társaikkal összehasonlítva, így jóval kevesebb volt a
rossz adósok száma. A tőzsdeindexek, valuta-árfolyamok, bár már elfelé mozdultak 2007-es
csúcsértékeiktől, de alapvetően stabil pályán mozogtak. Azonban 2008 szeptemberétől, az
amerikai Lehman Brothers összeomlása után ijesztő gyorsasággal romlott a gazdasági helyzet.
A bekövetkező események olyan gyorsan követték egymást, hogy lehetetlen volt pontosan
előrejelezni a rövidtávú folyamatokat, ami a többszörösen módosított költségvetési
hiánycélok, és a sokszor felülvizsgált növekedési prognózisok beszédesen szemléltettek.
Országok, amelye még 2008 decemberében, vagy 2009 elején is növekedésre számítottak,
1

Bulgária, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia
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recesszióba fordultak2. Lengyelország egyedüliként tudta a legrosszabb időszakot gazdasági
visszaesés nélkül átvészelni, és most már biztosra vehető, hogy éves szinten is pozitív GDPnüvekedéssel számolhat. Régióbeli társai azonban mind komoly visszaeséssel szembesültek.
A megromlott gazdasági környezet a labilis pénzügyi helyzettel küzdő országokra nézve még
súlyosabb következményekkel járt. Ezek alapvetően külföldi hitelekből finanszírozták
költségvetési hiányukat, azonban a Lehmann Brothers összeomlása befagyasztotta a
hitelpiacokat, csapdahelyzetet teremtve. Magyarország elsőként fordult a Nemzetköz
Valutaalaphoz, miután nem volt képes államkötvényeit elfogadható feltételekkel értékesíteni a
nemzetközi pénzpiacon. A számára több szereplő által közösen elérhetővé tett készenléti hitel
megmentette az országot az összeomlástól, így folyamatosan fizetni tudta tartozásait. A
segítségnek viszont komoly ára volt. A 2006 végére majdnem tíz százalékosra hízott
költségvetési hiány miatt már második éve kimondottan szigorú fiskális politikát követett az
ország, azonban a készenléti hitel mellé támasztott kemény feltételek gyakorlatilag nullára
szűkítették az ország mozgásterét, ezért nem tudott költségvetési forrásból eszközöket
mozgósítani a lakosság terheinek enyhítésére. Ha mégis megtette volna, akkor az elmúlt két
év során visszaszerzett hitelességet teljesen elvesztette volna, nem is beszélve az IMF és az
Európai Unió által biztosított életmentő pénzforrásokat. Így Magyarország számára egyáltalán
nem volt járható út az anticiklikus gazdaságpolitika.
Azonban a legsúlyosabban nem hazánkat érintette a válság, hanem a balti térség három
országát, Észtországot, Lettországot és Litvániát. A három állam egészen 2008-ig a irígység
tárgya volt a térség országai szemében. Mindhármuk fantasztikus gazdasági növekedést
produkált 2000. és 2008. között, a bérek szárnyaltak, és Lettország kivételével konzisztensen
költségvetési többletet produkáltak, és már az euro bevezetését tervezték rövid időn belül. Ám
a válság begyűrűzése előtérbe helyezte a fantasztikus növekedés árnyoldalát. Folyó fizetési
mérlegük permanens módon magas volt, és gazdaságuk egyik motorja, a belső fogyasztás
főként külföldi valutában felvett hitelekből táplálkozott. Az országok kicsi, és nyitott
gazdasága nagyon nagy mértékben függött a külvilágtól, így az arra negatívan ható
folyamatok hamar megjelentek a három államban. Az a gazdasági zuhanás, amit eddig a
három állam produkált, az Európai Unióban példa nélküli. Ráadásul valutájukat sem
értékelhettek le, mivel mindegyikőjük pénze az euróhoz volt kötve, és egy esetleges
leértékelés a túlnyomórészt euróban eladósodott lakosságra elviselhetetlen terhet rótt volna.
2

Recesszióról akkor beszélünk, ha a gazdasági két egymást követő negyedévben zsugorodik
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Így – Magyarországhoz hasonlóan – nem volt más választásuk, mint a fiskális szigor.
Lettországban olyannyira súlyossá vált a helyzet, ők is kénytelenek voltak a Nemzetközi
Valutaalaphoz fordulni segítségért. A másik két állam valószínűleg már nem kényszerül
hasonló lépést tenni.
Északi szomszédunk, Szlovákia sokáig nem volt hajlandó tudomást venni a folyamatokról, és
egészen csak 2009-ben ismerte el kormányzat, hogy az addig szédületes tempóban növekvő
gazdaság sem ússza meg idén a recessziót. Rendelkezik az ország viszont egy olyan
védőbástyával, amivel a többi régióbeli ország nem: Szlovákia ugyanis bevezette az eurót
2009. január elsejétől. Ennél fogva nem kell valutaspekulánsok támadásaitól tartania, ami
például Magyarország számára komoly probléma volt 2008 utolsó negyedévében. Több
szempont közrejátszott abban, hogy komolynak mondható gazdasági visszaeséssel számolhat
az ország. A számos autóipari beruházásnak köszönhetően Szlovákia lett Európa legnagyobb
autógyártója a lakosság arányában. Ez a fellendülés időszakában komoly mértékben
hozzájárult a magas GDP-növekedéshez, ám amint a főbb felvevőpiacok befagytak, már
inkább tehernek számított a hatalmas kapacitás. Magyarországgal ellentétben viszont a
szlovák kormány viszonylag széles fiskális mozgástérrel rendelkezik a válság társadalmi
hatásainak tompítására, és emellett lehetősége volt gazdaságösztönző programok beindítására
is. A hátránya ennek viszont az elszabaduló költségvetési hiány, amit később muszáj lesz
leszorítania, ha nem akarja, hogy az Unió túlzottdeficit-eljárás indítson ellene.
Csehország Szlovákiához hasonlóan eleinte nem számított arra, hogy recesszióval kell
szembenéznie a 2009-es évben. Keleti szomszédjához hasonlóan fiskális expanzióval kíséreli
meg a válság hatásainak enyhítését. Azonban Csehország még nem vezette be az eurót, ezért
pluszforrásokat kellett arra áldoznia, hogy megvédje a koronát a támadásoktól, illetve hogy
enyhítse a válság miatti leértékelési trendet. Ráadásul az ország évek óta permanens politikai
válságban van az ingatag kormány miatt, amit az idei évben meg is buktattak (a cseh EUelnökség ideje alatt) az ellenzéki pártok, és a helyébe kerülő szakértői kormány régóta várt
stabilitást hozott, ami jótékonyan hatott az árfolyamra is.
Romániában, hasonlatos módon az előbbi két országhoz, a kormány sokáig nem akart
tudomást venni arról, hogy a recesszió várhat 2009-ben és még 2010-ben is a gazdaságra. A
helyzetet ráadásul komplikálta az is, hogy a tavalyi parlamenti választások eredménye
patthelyzetet teremtett, és végül két, egymást nem szívlelő pártnak kellett nagykoalíciót
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kötnie. Ennek az lett az eredménye, hogy az ország még januárban sem rendelkezett a 2009-es
évre érvényes költségvetéssel az elhúzódó kormányalakítási folyamat eredményeként, így
későn lehetett csak hozzáfogni a válságkezelő lépések kidolgozásához. Az ország helyzete
olyannyira negatív irányba mozdult el, hogy Románia is IMF-hitelt kényszerült felvenni, ami
megkötötte a kormány kezét a válságkezelés módjának tekintetében. A gazdasági helyzet
pedig – bár nem olyan drámai módon, mint a balti államok esetében – gyorsan romlott. A
megváltozott körülmények eredményeként szükségesség vált az IMF-feltételek újratárgyalása
a nyár végén, és erre néhány hónappal felbomlott a nagykoalíció, ami tovább nehezítette az
ország helyzetét, és javulás sem várható, mivel be fog indulni a november végén tartott
elnökválasztást megelőző kampány.
Bulgária helyzete is rokonítható annyiban az előző három országhoz annyiban, hogy ott is
eltartott egy ideig annak beismerése, hogy mindenképpen komoly GDP-csökkenéssel kell
számolni az idén. Bonyolította a helyzetet a hatalmon lévő pártok menetrendszerűen érkező
újabb és újabb botránya, aminek eredményeként a nyári előrehozott választásokon határozott
vereséget szenvedtek. Az újonnan felálló jobbközép kormány első lépéseinek egyikeként
megszorító intézkedéseket foganasított, amivel megfogta az elszabadulni látszó költségvetési
hiányt. Bulgária felelős költségvetési politikájának köszönhetően megtehette, hogy korlátozott
gazdaságélénkítő lépéseket hozzon, és még így is jó esély van arra, hogy minimális többlettel
zárja az idei évet.
Lengyelország, mint korábban említettük, egyfajta kakukktojás a régióban. Egyedüliként a
térségben a válság dacára is növekedést tudott produkálni, és valószínűleg éves szinten
bővülni fog a gazdaság. A kormányzat stabil és népszerű, rövid távon nem érzékelhető
fenyegető jelenség. Azonban a közép- és hosszútávon már problémát fog jelenteni a magas
költségvetési hiány és a növekvő pályára került államadósság. Ezekkel érdemben először csak
2011-től fognak foglalkozni, mivel 2010-ben elnökválasztást, rá egy évre pedig parlamenti
választást fognak tartani.
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1. ábra: Forrás: CBOS közvélemény-kutató3

2. ábra: Forrás: CBOS közvélemény-kutató4

3
4

http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_135_09.PDF
http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_129_09.PDF
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A tanulmány felépítése
Munkánk alapvetően 7 nagyobb részből áll. Elsőként visszatekintünk az 1929-es
tőzsdekrachot követő nagy gazdasági világválságra, mivel úgy gondoljuk, érdekes
párhuzamokat lehet húzni a mai helyzettel, és hasznos tanulságokat lehet levonni belőlük.
A második szakaszban a mostani válság hátterét igyekezünk feltárni, és azt is megkíséreljük
szemléltetni, hogy gyűrűzött be térségünkbe.
Ezt követően a társadalmi közhangulatot mutatjuk be, külön foglalkozva a válság előtti, és
annak beköszönte utáni időszakkal. Ebben az Európai Unió által félévente kiadott
Eurbarometer kutatásaira támaszkodunk. Ezt követően megvizsgáljuk azt is, hogy milyen
hatással volt a válság pénzintézetekbe, és közintézményekbe vetett bizalomra. Itt is nagyrészt
az Eurobarometer felmérések eredményeire támaszkodunk, ám néhány országnál országon
belüli kutatások eredményeit i felhasználtuk.
A negyedik nagy fejezetben arra kerestük a választ, hogy milyen választ adtak az emberek a
régióban a válság támasztotta kihívásokra. Megvizsgáljuk, hogy változtatták meg fogyasztási
szokásaikat, ezt követően pedig szemügyre vesszük, hogyan befolyásolta pénzügyi döntéseket
a krízis. Végül azt is megnézzük, milyen társadalmi hatásokat eredményeztek a negatív
gazdasági folyamatok, koncentrálva munkanélküliségre és a foglalkoztatottságra, illetve a
jövedelmekre.
Az ötödik szakaszban arra kerestünk választ, hogy a válság mennyiben erősítette a
szélsőséges nézeteket és erőket. A régió szélsőjobboldali erői jellemzőinek áttekintését
követően röviden sorra vesszük azokat a tényezőket, melyek radikális erők megerősödését
eredményezhetik. A fejezetben ezután idegen- és kisebbségellenesség, valamint az
antiszemitizmus régióbeli fejleményeit vizsgáljuk meg a válság tükrében.
Ezek után a szakszervezetekről szóló történeti visszatekintést követően megkísérelünk választ
adni arra kérdése, hogy mik az érdekképviseleti szervek lehetőségei és feladatai a krízis során.
Emellett azt is megvizsgáljuk, hogy megnövelte-e vajon a válság az állampolgári
engedetlenségre való hajlamot, valamint sorra vesszük a térségben lezajlott jelentősebb
megmozdulásokat.
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Végül sorra vesszük a vizsgálta országok által foganasított legfontosabb válságkezelő és
gazdaságélénkítő programok legfontosabb elemeit. Zárásképpen csokorba szedjük az általunk
levont tanulságokat, és teszünk néhány javaslatot arra vonatkozóan, milyen intézkedéseket,
lépéseket tehetnek a döntéshozók annak érdekében, hogy egy esetleges jövőbeli válság
könnyebben átvészelhető legyen, illetve mik lehetnek azok a kitörési pontok, amelyek
segítségével növelhetik gazdasági erejüket a régióbeli országok.
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2. Visszatekintés – A nagy gazdasági világválság
2.1. Háttér
Az első világháborút követően eufórikus hangulat uralkodott az Egyesült Államokban. A
világ addig vezető államai mind rossz gazdasági, társadalmi állapotban kerültek ki a
világégésből. Mindegyik pénzszűkében szenvedett, míg az amerikai ipar szárnyalt, és az
egész országot az optimizmus lengte be. A következő néhány évben gyökeresen megváltozott
a mindennapi élet. A gazdasági boom-nak köszönhetően luxuscikkből hétköznapivá vált
például a személyautó, a háztartási eszközök; tömegesen kötötték be a lakásokba az
elektromosságot. A fogyasztói társadalom megszületésének a pillanata volt ez. A cégek
kifejezetten bátorították arra az embereket, hogy a termékeket részletre vásárolják meg. Ekkor
uralkodott el először az a felfogás, hogy a vásárlók később fizetnek a megvett termékért,
tudatosan hirdették az „élj a mának” életfelfogást. A jólét általános terjedése okán egyre
többeket foglalkoztatott az, miként tudnának még jobb életkörülményeket biztosítani
maguknak és családjuknak.
Fontos körülmény, hogy Amerikában értékpapírokat tulajdonolni már nem számított
egzotikumnak. A magyarországi Békekölcsön kötvényekhez hasonló módon az amerikai
kormány úgynevezett Freedom bond-okat bocsájtott ki a háború finanszírozására, melyeket a
lakosság hazafias kötelességből nagy számban jegyzett. Ehhez persze az is hozzájárult, hogy a
kötvényt a kor hírességei közül többen is aktívan népszerűsítették, például Charlie Chaplin. A
kötvények hozamát félévente kiutalták a tulajdonosoknak, így az állampolgárok nagy
tömegének lett természetes a tőkejövedelem fogalma. Emellett megszületett ezeknek az
értékpapíroknak a másodlagos piaca is, mivel egyre többen láttak fantáziát az ezekkel való
kereskedelemben. A közember így vált befektetővé Amerikában.
A Wall Street-i pénzintézetek komoly fantáziát láttak az értékpapírok iránt fogékonnyá vált
emberek tömegében. Charles E. Mitchell, a National City Bank5 elnökének nagy szerepe volt
az átlagemberek felé fordulásban, ő kezdett először részvényeket ajánlani számukra.
Felismerte, hogy ez remek lehetőség arra, hogy rövid idő alatt komoly tőkéhez jussanak
cégek. Szerte az országban nyitott új irodákat, ahol sokféle részvényt kínáltak eladásra. A
5

A későbbi Citibank
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technológia fejlődés lehetővé tette, hogy az emberek naprakész információval rendelkezzenek
befektetésük állapotáról, nyereségük mértékéről.
A húszas évek közepére már hárommillió amerikai részvényes volt. Számuk pedig egyre
növekedett, mivel a részvényárfolyamok egyre csak emelkedtek. Sok ember szemében a
részvénytulajdonlás lehetőség volt az amerikai álom eléréséhez, mégpedig nagyon rövid idő
alatt. Számtalan példa volt arra, hogy egy év alatt valaki a szegénységből a felső osztályba
került részvényeinek hozamából. A szakadatlan emelkedésnek nem látszott a vége, ezért
természetes volt, hogy értékpapír-vásárláshoz is felhasználható hitelek jelentek meg a piacon.
Mivel az emberek életének már természetes része volt a hitelre való vásárlás, tömegesen éltek
is a lehetőséggel. Sőt, ez a forma vált egyeduralkodóvá, a részvényesek egyre több értékpapírt
vettek ilyen módon, és a húszas évek végére a vásárlások 90 százaléka már ilyen formában
történt. Sőt, ekkorra minden kölcsönzött dollárból 40 cent részvényre lett költve. Odáig fajult
a helyzet, hogy 1929-re a hitelek értéke kb. 8,5 milliárdot tett ki, ami több volt, mint a piacon
forgó pénz. Limitek nem voltak meghatározva, a hitelező belátására volt bízva a mérték. Ők
persze nem törekedtek a mérték visszafogására, hiszen úgy gondolták, hogy kis idő alatt
megtérülnek ezek a döntések. Az értékpapírok iránti kereslet tehát robbanásszerűen
növekedett, és úgy tűnt, a növekedésnek nem lesz vége: 1928-ra 50 százalékkal nőtt az
értékpapírok árfolyama.
Fontos, hogy a bankok egy addig elhanyagolt célközönséget is bevontak az ügyfelek közé: a
nőket. Egyrészt, helyzetük nagy változáson ment keresztül: egyre többen végeztek egyetemet,
számottevően kibővült látókörük. Másrészt a bankok egyszerűen még több pénzt kívántak
bevonni a rendszerbe.
Ezen időszak alatt az elnök a republikánus Calvin Coolidge volt, akinek híres mondása az
„Amerika dolga az üzlet” volt. Hitvallása volt, hogy a kormánynak semmiképpen sem szabad
beleszólnia az üzleti életbe, melyet akkor egy nagyon szűk, kis kör irányított, aminek
hatalmas befolyása volt a kormányzatra. Itt általános gyakorlat volt a hatalmas összegekkel
való spekulálás, illetve a bennfentes kereskedelem. Rendszerint kiválasztottak egy-egy
részvényt, amit nagy tételben vásároltak, így felverték az árfolyamát. Emellett elkezdték
hirdetni különböző csatornákon, így még többen vásároltak belőle, tovább emelve árfolyamát.
Amikor kellőképpen felverték az árát, a folyamat elindítói eladták az ő részüket hatalmas
haszonnal, míg a pórul járt kisbefektetők ott maradtak az egyre értéktelenebb papírokkal. A
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kormányzat semmit nem tett a fentebb említett okok miatt, de nem is volt rá igazán szükség,
mivel más részvényekkel tudták kompenzálni a veszteséget, köszönhetően a még mindig
folyamatosan emelkedő árfolyamok miatt.
Érdekes, hogy volt egyvalaki a nagy bankok elnökei közül, aki szót emelt a mind gyakoribbá
váló spekulációk ellen. Paul Warburg, a Bank of the Manhattan Co6. elnöke 1929
márciusában, tehát a krach előtt hét hónappal figyelmeztetett, hogy a katasztrófával fog
végződni a tömeges spekuláció. Kollégái nem tulajdonítottak nagy jelentőséget szavainak, és
az üzletmenet változatlanul folyt tovább a figyelmeztető jelek szaporodása ellenére.
Az akkori világ nagy része az Egyesült Államok rövid lejáratú kölcsöneitől függött, ám
Amerika a belső piacához igazította hitelpolitikáját, gyakran változtatva azt. 1928-ban
azonban a Federal Reserve többek között a spekulációk nagy száma és a túl magas
részvényárak miatt emelte az irányadó kamatlábat, aminek következtében az USÁ-ba áramlott
a tőke. Erre válaszul máshol is emelték a kamatrátát, ami deflációz vezetett. A magas kereslet
által felpörgetett gazdaságban ekkorra túltermelés alakult ki, és egyre nőtt az eladatlan áruk
tömege. Mindez a részvénypiacot még nem érintette. 1929 márciusa és szeptembere között 60
új céget vezettek a New Yorki részvénypalettára, ami 100 millió új részvény megjelenését
jelentette. A nagybefektetők jelentős része, az átlagember számára nem hozzáférhető
információk birtokában 1929 nyarán kiszállt a tőzsdéről. Ilyen volt Joseph Kennedy, a
későbbi amerikai elbök, John F. Kennedy apja. Szeptemberben nagyfokú volatilitás jellemezte
már a tőzsdét. Ezzel kapcsolatban Herbert Hoover elnök kifejezte aggodalmát, de a JP
Morgan and Co. feje, Thomas W. Lamont személyesen nyugtatta meg azzal, hogy csak
pillanatnyi zavarról van szó, a piac majd automatikusan korrigálni fogja magát. Mindez
október 19-én, 5 nappal a „fekete csütörtök” előtt történt.
A folyamat 23-án a zárás előtt nem sokkal indult. Máig tisztázatlan okokból tömegesen
kezdtek el autóipari részvényeket eladni, amit nagy riadalmat okozott. 24-én aztán megindult
a roham: 12,9 millió részvény cserélt gazdát, milliók vesztettékk el teljes vagyonukat, az
árfolyam megállíthatatlanul csökkent. Winston Churchill, aki ezen a napon éppen New
Yorkban volt, szintén hatalmas összeget vesztett. A vezető bankárok, látva az eluralkodó
pánikot összehívtak egy megbeszélést, kitalálandó, hogy mit csináljanak. A résztvevők a már
említett Charles E. Mitchell a National City Bank-től, Richard Whitney a New yorki tőzsde
6
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alelnöke, Albert H. Wiggin a Chase National-től, William C. Potter a Guarantee Trust
Company-től és Thomas W. Lamont a JP Morgan & Co-től voltak. Megállapodtak, hogy a
legnagyobb vállalatok részvényeiből nagy mennyiséget fognak venni jóval az aktuális,
nyomott ár felett. Úgy tűnt, hogy a terv működik: a részvényárak esése megállt, a nagy
bankok által mutatott bizakodás hatására pénteken és szombaton viszonylagos nyugalom
honolt a tőzsdén, és Hoover elnök is megnyugodott.
A hétfői nap azonban újra hatalmas eladási hullámot hozott. Ebben nagy szerepe volt a
brókereknek, akik az előző heti drámai események miatt százával küldték a táviratokat
ügyfeleiknek, hogy fizessenek be készpénzt, mivel a lecsökkent értékű részvények már nem
fedezték az értékpapír-vásárláshoz nyújtott hitelt. Sokan ezt nem tudták megtenni, így a
brókereknek a veszteség fedezésére az egyetlen lehetőségük az értékesítés volt. Sokan
egyszerűen nem akarták elhinni a történteket: a tőzsdeindex egyetlen nap alatt 13 százalékot
esett.
29-én, a „fekete kedden” tovább folytatódott az eladási hullám. A vezető bakárok már meg
sem próbálkoztak az előző heti bizalomerősítő részvényvásárlással, mivel egyszerűen már
meghaladta volna az erejüket a folyamat visszafordítása, vagy legalábbis megállítása. Hétfő
reggeltől a keddi zárásig 22 százalékot esett a tőzsde.
Hoover elnök továbbra sem tett semmi érdemlegeset, mivel még mindig bízott abban, hogy a
piac korrigálni fogja önmagát. Ez azonban nem történt meg. A krachot szokás a gazdasági
világválság kezdetének nevezni. 1931-ig több mint 2000 bank jelentett csődöt. Sok közülük
teljesen stabil háttérrel rendelkezett, ám a terjedő pánik nyomán tömegesen rohamozták meg
őket ügyfeleik, hogy kivegyék pénzüket, és ez vezetett a bedőlésükhöz.

18

3. ábra: Forrás: Measuringworth.org

A krach nyomán zuhanó gazdaságot protekcionista gazdaságpolitikával próbálták segíteni,
ami viszont visszafelé sült. Az 1930-ban elfogadott Hawley-Smoot törvény, mely
drasztikusan megemelte az importvámokat védendő az amerikai temrelőket, hasonló reakciót
váltott ki szeret a világon. Ennek hatására az export, csakúgy, mint az import, több mint 60
százalékkal esett vissza. A válság egyre mélyült, ami nagyban közrejátszott az Egyesült
Államok 32. elnökévé váló Franklin Delano Rooseveltnek a megválasztásában.

4. ábra: USA GNP változása (százalék, forrás: Romer [1990] )
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5. ábra: GNP eltérése a trendtől (százalék, forrás: Romer [1990] )

Az új elnök nagy hévvel látott tervei végrehajtásához. A New Deal keretében a pénzügyi
világra máig ható változtatásokat vezetett be. Az első és a második Glass-Steagall törvény
elindította a betétesek pénzét 5000 dollárig biztosító programot, a Federal Deposit Insurance
Corporation-t (FDIC). A törvények szétválasztották a két fő bankfajtát is, tehát egy
kereskedelmi bank nem végezhetett befektetői banki tevékenységet és fordítva. Felállt az
amerikai tőzsdefelügyelet, a U.S. Securities and Exchange Commission is.
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6. ábra: Összefoglaló a nagy válság folyamatairól

2.2.

A nagy gazdasági világválság hatásai a Kelet-Közép-Európára

A fejlett világhoz képest a kelet-európai régióban – Ausztria és Csehszlovákia kivételével –
nem volt nagy az ipar visszaesése. Csehszlovákiában a tradicionálisan exportra termelt
fogyasztási cikkek ipara nagyot zuhant: a textilipar 36 százalékkal, az üvegipar 52 százalékkal
esett vissza. Ez utóbbiban dolgozók háromnegyede vált munkanélkülivé. A fémipar a válság
előtti szint kétharmadára zsugorodott. Összességében a cseh ipar kibocsátása 40 százalékkal
esett vissza 1929 és 1933 között. Lengyelország ipara pedig 37 százalékos visszaesést volt
kénytelen elkönyvelni. A magyar ipari visszaesés jóval mérsékeltebb volt. Habár a bányászati,
építőipari, fémipari gépgyártási szektorok összesen az 1929-es szint 48 százalékára
zsugorodtak 1932-re, az ipari recesszió kisebb volt a fejlett nemzetekhez képest. Az agrár
országokban a nagyrészt háborítatlanul fejlődő fogyasztási cikkek iparának fejlődése részben
ellensúlyozta a többi szektor visszaesését. Egy rövid visszaesést követően a fő
importhelyettesítők, mint a textil,- bőr- és papíripar tovább fejlődött, és 1933-ra kibocsátása
10 százalékkal túl is szárnyalta az 1929-es szintet. A válság mélypontján a magyar ipari
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kibocsátás 24 százalékkal esett vissza, de 1936-ban már 3 százalékkal meghaladta az 1929-es
szintet.
A Balkán és a Balti régió agrárius államaiban még enyhébb volt az ipar visszaesése.
Romániában összesen mindössze 11 százalékos volt a csökkenés a krízis előtti időkhöz
képest. Az enyhe összehúzódás – Magyarországhoz hasonlóan – a fogyasztási cikkek
gyártásának volt köszönhető. Az olajkitermelés is felfutóban volt, amivel a kormány az
agrárexport visszaesését kívánta ellensúlyozni. Észtországban az iparban foglalkoztatottak
száma 32 ezerről 25 ezerre csökkent, ezt azonban annak tükrében kell nézni, hogy a teljes
dolgozói létszámnak csak a 3 százalékát tették ki az ipari munkások, és 1936-ra a
munkanélküliség is eltűnt. Lettországban és Litvániában még enyhébb visszaesés volt, hiszen
előbbiben 13, utóbbiban csak 6 százalék volt az iparban dolgozók aránya.
A fejlett világhoz képest enyhe ipari visszaesés azonban nem azt jelentette, hogy a
világválságnak ne járt volna súlyos következményekkel a kelet-európai régió országai
számára. A viszonylag elmaradott agrárius államok jobban szenvedtek a krízistől, mint az
ipari államok. A régióban a válság három fő tulajdonságot mutatott: az agrárium nehéz
helyzete és ennek hatásai a fizetési és kereskedelmi mérlegekre, a súlyos hitelválság, csődök
és a kereskedelemre gyakorolt hatások és a sikertelen technológia alkalmazkodás a válság
kihívásaihoz.

Szociális hatások és tanulságok a mai helyzettel kapcsolatban

A jelenlegi válságot megelőzően nem voltak olyan nagy horderejű társadalmi változások,
mint a nagy gazdasági világválságot megelőzően. Előtte zajlott le a parasztság emancipálása,
a földreformok, illetve a munkásosztály kialakulása, és megerősödése. A válság társadalmi
hatásai azonban több ponton párhuzamot mutatott a jelenlegi helyzettel.
A háborút követő káosz, az orosz bolsevik forradalom és az öntudatra ébredt parasztság és
munkásság megmozdulásai ráébresztették az uralkodó elitet, hogy muszáj olyan
intézkedéseket hozni, melyekkel megelőzhető lesz egy zendülés, hiszen a parasztság tette ki
túlnyomórészt a kelet-európai államok lakosságának nagy részét. Ezek több-kevesebb sikerrel
jártak, de legfontosabb célt elérték, mivel nem volt nagyarányú társadalmi megmozdulás.
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Látható egy párhuzam a mai helyzettel. A kisebbségek, főleg a roma lakosság, helyzete már a
válság előtt is tragikus volt, ám annak beköszönte után meglehetősen kiéleződtek az
ellentétek. A mai politikának azonban olyan eszköze, mint a múlt századi földreformok,
melyekkel – ha csak ideig-óráig is – képes lenne csökkenteni az elégedetlenséget. A nemzeti
költségvetések így is hatalmas hiánnyal küszködnek, és a magántulajdon védelmének és
státuszának fejlődése lehetetlenné tesz bármilyen nagyarányú „adományozást”.
A leszakadó rétegek segítéséhez tehát a kormányzatok csak korlátozott számú intézkedések
közül választhatnak. Az egyik ilyen lehetséges lépés az oktatás hozzáférésének javítása. 80
évvel ezelőtt az is vezetett a megnövekedett politikai aktivitáshoz a parasztság és a munkásság
körében, hogy az oktatás kiterjesztésének köszönhetően egyre több ilyen gyökerekkel
rendelkező polgár kaphatott színvonalas tudást, amit később a politikai arénában
kamatoztatott. A politikai szerepvállalás a választójog kiterjesztésének is köszönhető volt.
A jelen helyzet több tekintetben kedvezőbb a válság utáni időkre nézve. A világválság alatt
több országban a diktátorok kerültek hatalomra, ami nagyban hozzájárult az elkövetkező
időszak tragikus eseményeinek bekövetkeztéhez. Ilyen fejlemények Európában ma nem
képzelhetők el több körülmény egybejátszása miatt. A második világháborút követő évtizedek
során bebizonyosodott, hogy az európai integráció hatékonyan akadályozza meg az ilyen
irányba mutató folyamatokat. Másodsorban az országok minden eddiginél szorosabb és
bonyolultabb kapcsolatainak köszönhetően bármifajta olyan kedvezőtlen politikai fejleményt,
ami a közösség közösen vallott értékeinek ellentmond, komoly szankciókkal tudnak büntetni.
A cigányság politikai elitje – legalábbis Magyarországon – nem nevezhető reprezentatívnak.
Az általuk „képviselt” társadalmi csoport körében egyre nő a kilátástalanság, túlzás nélkül
lehet állítani, hogy több helyen tényleg robbanás közeli a helyzet. A vezetők pedig
legtöbbször azért szerepelnek a nyilvánosságban, mivel vagy valamilyen korrupciós vádat
fogalmaznak meg ellenük, vagy pedig erre reagálnak. Tehát – ellentétben a múlt század
munkásvezetőivel – nincs mögöttük komoly támogatottság, arról nem is beszélve, hogy a
többségi társadalom sem tiszteli őket. Akadályozó tényező az is, hogy ellentétben például
Bulgáriával vagy a balti régió országaival, ahol a kisebbség etnikai alapon pártot alapított és
sikeresen politizált. Törökországban a török etnikumúak pártja rendszeresen kormányzati
tényező volt, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a mostanra ezt a kisebbséget az országban
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– a szélsőséges pártok kivételével – nem tekintik ellenségnek, éppen ellenkezőleg, egy nem
régen készült felmérés szerint dolgosnak, az ország számára hasznosnak tartják őket.
Pedig nagy szükség lenne komoly tekintéllyel rendelkező vezetőkre. A nagy gazdasági
világválsághoz hasonlóan most is a legvédtelenebb rétegeket érintik a gazdasági
következmények. A roma lakosság körében a nem dolgozók – már a válság előtt is magas –
aránya még tovább nőtt és egyelőre nem is látszik esély arra, hogy a helyzet a közeljövőben
változna. Ami a legaggasztóbb jelenség, hogy a két világháború közötti időszakhoz hasonlóan
most is fiatalok körében nőtt meg a munkanélküliség, és Amerikában lassan már az „Elveszett
generációról” beszélnek, amikor a frissen végzettek kerülnek szóba.
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3.

A válság okai, és lefolyása

3.1

A bankok szerepe a válságban

3.1.1 Válságciklusok
A mostani válság, amely a legsúlyosabb a nagy gazdasági világválság óta, sok jegyét
hordozza egy, már standardnak számító válságciklus-elméletnek. Eszerint a legtöbb válság
három periódusra osztható: a kezdet egy boom, ami lehet például egy nagy ingatlanpiaci
fellendülés, ami drasztikusan módosítja a várható profitot a gazdaságban. A boom-ot
folyamatosan táplálja a bőségesen rendelkezésre álló hitel, aminek következtében a
háztartások sok esetben erejükön felül eladósodnak, a cégekben megnő az idegen tőke aránya,
hogy finanszírozni tudják a kedvező profitlehetőségek miatt beindított új projektjeiket. Irving
Fisher közgazdász szerint a túlzott spekuláció bűnös az ilyen helyzetek kialakulásáért. Ám
hatását megsokszorozza akkor, ha nagy része kölcsönzött pénzzel történik. Az optimista
jövőkép ösztönzi a tőke- és adósság felhalmozását, a monetáris expanzió pedig a hitelkínálat
bővülésével jár. A tényezőárak növekedése csak növeli az optimizmust, a szereplőkben
állandósul a felfogás, hogy így fog folytatódni. Ezt a ciklust az alacsony kockázatkerülés
jellemzi, a befektetők ahelyett, hogy önállóan felmérnék a helyzetet, azzal törődnek, hogy a
többiek mit csinálnak – tulajdonképpen csordába verődnek, és követik egymást.
Azonban egyszer csak megszakad a felfelé ívelés. Megszakíthatja például egy, a monetáris
politikát érintő szigorítás, egy ingatlanpiaci összeomlás vagy egy nagy pénzintézet
összeomlása. Súlyosan romlik a likviditás, és az eladósodottság aránya, és magas fokra
emelkedik a kockázatkerülés. A tényezőárak meredeken csökkennek, ahogy a spekulánsok
megpróbálnak megszabadulni kockázatos befektetéseiktől. A logikai menet a következő: egy
pénzügyi csőd következtében csökkennek a befektetések, ez csökkenti a hozamokat, minek
következtében további csődök és profitcsökkenések jelentkeznek, és az ördögi kör így
folytatódik tovább. Megindul a verseny a szabad pénzeszközök után, csökken a hiteligény,
ami csökkenti az inflációs kilátásokat. A dezinfláció megnöveli a hitelek reálértékét, és az
adósok vagyona csökken. A hitelezők így egy adott hitelösszegért magasabb fedezetet kérnek,
a már említett magas kockázatkerülés miatt.
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7. ábra: A FED kamatszintjének alakulása (Forrás: Federal Reserve)
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8. ábra: AZ Egyesült Államok GDP növekedése
(előző év azonos időszaka=100, Forrás: Eurostat)

A jelenlegi krízis azonban egyedi jellemzőkkel is rendelkezik. Ilyenek például a bankok
vagyonelemeinek a könyvekből a piacra kerülése, a bonyolult és átláthatatlan pénzügyi
termékek kidolgozása, a minősítő intézetek teljes csődje ezek elbírálásában, illetve a „fair
value” könyvelési szabály alkalmazása. Ezeknek az egyedi jellemzőknek köszönhetően
lecsökkent a pénzügyi rendszer ellenálló képessége, és az USA egy relatíve jól behatárolható
piaci területének válságát globális kiterjedésűvé alakította át. Visszaütött a bankok azon
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igyekezete, hogy megkíméljék könyveiket a kockázatos tételektől. A komplex pénzügyi
termékek, melyek az „originate and distribute”7 modell térnyerésének köszönhetünk, végső
soron komoly fokú bizalmatlanságot eredményezett a befektetők körében. Amint
visszakerültek ezek a konstrukciók a bankok könyveibe a „fair value” szabály következtében,
hatalmas veszteségeket volt muszáj elkönyvelniük. Ennek következtében alutőkésítetté váltak
hirtelenjében, ami miatt vagyonelemek eladására kényszerültek, hogy csökkentsék az idegen
tőke arányát, így beindítottak egy öngerjesztő folyamatot: az eladások csökkentették sok
tényező árát, ami még többeknél eredményezett alultőkésítettséget. Az általános tőkehiány
miatt érthető a válság elhúzódása, és hogy a kormányok miért is ömlesztenek folyamatosan
közpénzt a pénzintézetekbe. A krízis valószínűleg nem fog véget érni, és a hitelezés sem fog
beindulni addig, amíg nem sikerült a könyveket teljesen megtisztítani a „toxic asset”-ektől,
vagyis a pénzügyi fedezettel nem rendelkező javaktól.
Az, hogy az Egyesült Államok egy klasszikus hitelkínálati boom korszakában volt, sok jel
támasztotta alá. A kilencvenes évek közepétől a háztartások eladósodottsága szoros
korrelációt mutat a jelzáloghitelek felfutásával. A folyamat 2006 első és második
negyedévében tetőzött, és ezután következett a hitelek bedőlésének időszaka.

Hitelnyújtás azzal a céllal, hogy annak kockázatát értékpapírosítás segítségével részben, vagy egészben
tőkepiaci befektetőkre hárítják át, terítik szét
7
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9. ábra: Az amerikai háztartások tartozásainak és jelzálog-hiteleinek növekedési üteme (Forrás: Board of
Governors of the Federal Reserve System, idézi: Fratianni és Marchionne (2009)

3.1.2 Ingatlanárak és hitelköltségek
Fontos még a kapcsolat az ingatlanok becsült értéke és a jelzálog-hitelek költsége között. A
2001 és 2003 közötti időszakban átlagosan 10 százalékkal növekedett az előbbi, míg 2004 és
2005-ben már 15-17 százalékkal. Ez a folyamat 2007 elején állt meg, és az év végére már
éves szinten 9 százalékkal estek, míg 2008 végére már 20 százalékos esést közelítették. A
jelzálog-hitelek költsége és becsült értéke 2006 augusztusában érte el a fedezeti pontot. A
hitelválság tehát akkor realizálódott, amikor az ingatlanpiaci árrobbanás időszaka lejárt.
Az amerikai gazdaság eladósodottságának mértéke a GDP-hez viszonyítva meredeken
emelkedett a századelőtől. 2006-ig a pénzügyi szektor és a háztartások tartozása 40
százalékkal emelkedett. Minden más ország hasonló mutatók hatására drasztikus intézkedések
meghozatalára kényszerült volna (belső fogyasztás csökkentése, valuta-leértékelés), ám a
dollár kulcsvaluta jellege miatt nem volt jelentős nemzetközi nyomás alatt Amerika és
továbbra is nagyon kedvező feltételek mellett vehetett fel hiteleket a világpiacon.
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10. ábra: S&P/Case-Shiller lakásár-értéknövekedés üteme; és a 30 éves lejáratú hagyományos jelzáloghitelek kamata és a növekedési ütem között különbség, idézi: Fratianni és Marchionne (2009)
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11. ábra: A különböző szektorok eladósodottsága a GDP arányában az Egyesült Államokban, idézi:
Fratianni és Marchionne (2009)

3.1.3 A subprime hitelek
A subprime hitelek a 90-es évek találmánya volt. Létrejöttét több szabályozásbeli változásnak
köszönhette: az uzsorahitelek ellenében létrejött törvények visszavonásával, a pénzügyi
deregulációval. Fontos előfeltétel volt az 1977-es Community Reinvestment Act, mely
ösztönözte a hitelnyújtást alacsony jövedelmű, rossz hitelképességű egyéneknek. A
bankoknak úgy kellett bizonyítani a törvénynek való megfelelőségüket, hogy legalább egy
bizonyos számú hitelt kell biztosítani az előbb említett helyzetű embereknek. Az óvatos és
körültekintő hitelbírálati procedúrákat felváltották olyan, jóval rugalmasabb szabályok,
melyek lehetővé tették a megfelelést. A két kormány által támogatott pénzintézet, a Fannie
Mae és a Freddie Mac feladatául szánták az olcsó hitelek piacának bővítését. Ők ennek a
missziónak a segítségével kerülték el a szigorúbb kormányzati szabályozást, főleg a
jelzáloghitelek portfoliójának felhalmozására vonatkozóan. 1997-re már a terhelni kívánt
ingatlan értékének 97 százalékára is nyújtottak hitelt, és 2001-re már önrészt sem kellett
fizetni. 2007 során már bizonyítaniuk kellett, hogy ügyfeleik 55 százaléka alacsony
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jövedelműek közé tartozik. Ahhoz, hogy ezeknek a feltételeknek megfeleljenek, szükségszerű
volt, hogy eleve kockázatos hitelekbe fektessenek.
Míg 1994-ben a subprime hitelek aránya kevesebb, mint 5 százalék volt, 2005-re ez az érték
20 százalékra nőtt. 1994 és 2005 között éves szinten 20 százalékkal nőtt a piacuk, és 12
millióval megnőtt a saját tulajdonú ingatlanok száma. A hitelpiaci boom és a hitelnyújtást
ösztönző politika következtében nagymértékben leromlottak az értékelési fegyelem. Negatív
korreláció fedezhető fel a subprime hitelek mennyiségének növekedése és a hitelkérelmek
elutasításának számában. A lazuló bírálati szempontokkal párhuzamosan az ingatlanok
becsült éréke rendkívül gyors növekedésnek indult, ami alátámasztani látszik az a
feltételezést, hogy az ingatlanpiac rendkívüli felívelése nagyban közrejátszott a hitelkínálat
bővülésében és a bírálati szempontok lazulásában. Fontos még hozzátenni, hogy mindezen
folyamatok egybeestek egy expanzív monetáris politikával.
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12. ábra: Házépítés az USA-ban (megkezdett magánházak építése, ezer db, forrás: HVG, amerikai
kereskedelmi minisztérium)

A subprime hitelek bedőlése nem magyarázza meg a kialakult válság mélységét, ám
mindenképpen egyfajta gyorsítóként hatott a strukturált pénzügyi megoldások, a nem
kielégítő felügyelet, a rossz hitelektől való megválni akarás kiváltotta likviditás iránti harc
által gyengített pénzügyi világban. Ezt pedig csak fokozta a „fair value” szabály alkalmazása.
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13. ábra: Az amerikai háztartások GDP-arányos hitelállományának, valamint a jövedelemarányos
törlesztőrészlet alakulása (Forrás: MBA)

3.1.4 Strukturált pénzügyi megoldások

A strukturált pénzügyi megoldások olyan banki és pénzügyi innovációk, melyeknek célja,
hogy a hitelnyújtás támasztotta kockázatot ne a pénzintézet viselje egyedül, hanem
„kiterjessze” azt a piac egészére. A válságra legjellemzőbb innováció az „originate and
distribute” banki modell, melynek keretében a pénzintézet az általa nyújtott, vagy speciális
brókertől vásárolt hitelt eladja a pénzügyi szférában, vagy továbbadja egy speciális befektetési
szereplőnek (structured investment vehicle – SIV). Ezt követően a SIV értékpapírosítja őket,
amelyeket később a hitelminősítők osztályoznak. A SIV azzal finanszírozta önmagát, hogy a
rövid lejáratú, alacsony kamatú értékpapírok kibocsájtásával összegyűjtött tőkéből hosszú
lejáratúakat vásásáról. Mögötte általában egy szponzorbank állt, aki kötelezően hitelkeretet és
garanciát biztosított a befektetésekkel fedezett rövid lejáratú kereskedelmi kötvények
közvetítői részére a likviditási és hitelkockázat csökkentése érdekében.
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Két súlyos probléma áll fenn a strukturált pénzügyi megoldásokkal kapcsolatban. Az első arra
vonatkozik, hogy a hitelnyújtó sajnos nem volt kellőképpen arra ösztönözve, hogy jól
válogassa meg adósait, ha már ezek a tartozások nem kerültek bele a könyvekbe. A hírnevük
védelmének érdekében gondolhatnánk, hogy nem kívánják minősítési irányelveiket lazítani.
Ám a hatályos szabályok alapján nem voltak kötelesek a könyveikben nem szereplő tételekről
sok információt közölni, ami átláthatatlanná tette ezen intézmények gazdálkodását és
csökkentette a hírnévre veselkedő veszélyeket. A hitelminősítők felkészületlenségükből
fakadóan nem voltak képesek megbízhatóan értékelni strukturált termékeket. Olyan hibákat is
elkövettek, hogy ugyanolyan minősítést adtak egy fedezett adósságkötelezvénynek (CDO),
mint egy vállalati kötvénynek, miközben teljesen más nemteljesítési mutatókkal rendelkeztek.
A második probléma arra a végső esetben alkalmazott műveletre vonatkozott, hogy az addig
mérlegen kívüli tételek bekerülnek a szponzorbank könyveibe. Erre két esetben kerülhet sor:
ha a szponzor fedezi a pénzügyi műveletek során elszenvedett veszteségek több mint a felét,
vagy ha el szeretné kerülni a SIV minősítésének lerontását. Itt azonban elveszik az „originate
and distribute” modell előnye, hiszen a kockázatviselés visszaszáll a szponzorra. A befektető
pedig, miután végre átláthatóvá válik számára a pénzintézet, arra a helyes következtetésre
juthat, hogy a bank ijesztő módon eladósodott, és magasabb profitrátát vár el. Ez pedig a
pénzintézet részvényeinek árfolyamvesztéséhez vezet.
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14. ábra: Strukturált termékek (ABS, CDO, RMBS, CMBS) kockázati besorolásának alakulása

3.1.5 Likviditáshiány

A hitelválság általában likviditáshiánnyal és megváltozó hozamkilátásokkal jár. A likviditási
problémák 2007 augusztusában váltak akuttá, amikor a bankközi kamatláb az irányadó
kamatláb fölé emelkedett. Válaszul az Európai Központi Bank (EKB) 95 milliárd eurót
pumpált a piacra az irányadó kamaton. Amerikában a Fed szintén pénzt öntött a piacra,
nyíltpiaci műveletekben összesen 24 milliárd dollárt, és több más központi bank is hasonlóan
tett. Ám a 3 hónapos bankközi kamatlábak továbbra is magasak maradtak az amerikai
diszkontkincstárjegy hozama vagy az irányadó kamatlábakhoz képest. Az ún. TED-spread,
ami a három hónapos amerikai diszkontkincstárjegy hozama és a londoni bankközi kamat
különbsége. Normális esetben a differencia 20-30 bázispont, ám subprime válság során soha
nem látott magasságokba emelkedett. 2008 szeptembere és októbere között átlag 300
bázispont volt, a csúcs pedig 464 volt. A piacon eluralkodott pánik során egybemosódott a
likviditás iránti és a hitelforrások elapadása miatti félelem. Az tény, hogy a központi bankok
likviditásnövelő pénzinjekciói hatástalanok voltak a bankközi ráták csökkentésében,
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alátámasztja azt a feltevést, hogy a piaci szereplők tartottak a nagy hitelkockázatoktól és a
kedvezőtlen kínálattól, és nem tudták szétválasztani a likviditással és a hitelekkel kapcsolatos
aggodalmakat. Az átláthatatlanság miatt és a megbízható információk hiányában a hitelezők
nem láttak más megoldást, mint hogy adósok egész osztályaira magasabb kamatot állapítottak
meg.

15. ábra: A TED-spread alakulása 2007 és 2009 októbere között. Forrás: Bloomberg

3.1.6 A könyvelési szabályok szerepe

Mind a GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), mind az IFRS (International
Financial Reporting Standards) előírja, hogy a vállalatok nem lejáratig tartott pénzügyi
eszközeit valódi értékük alapján kell nyilvántartani. Az amerikai cégeknek 3 kategóriába kell
besorolniuk értékpapírjaikat: lejáratig tartott, kereskedelmi céllal tartott és eladó. Az elsőt
amortizációval csökkentett bekerülési értéken, a másodikat piaci árakhoz igazított bekerülési
értéken és az itteni nem realizált nyereség vagy veszteség érinti az eredményt, a harmadikat
pedig az előzőhöz hasonlóan, ám itteni nem realizált nyereség vagy veszteség nem számít
bele az eredménybe csak az alaptőkébe. Összességében tehát a kereskedett és az eladott
papírok nem realizált nyeresége vagy vesztesége befolyásolja a tulajdonosok tőkéjét. A valós
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értékek megállapítása akkor ütközik problémákba, ha olyan jószágok árát kell megállapítani,
amelyek piaca be van fagyva. Ekkor kényszereladásról beszélünk, és az ilyenkor kapott árak
nem tükrözik a valós értéket. Ezek alapján le lehet szögezni, hogy a „fair value” alapú
könyvelés a szabályok kijátszására ösztönzi vállalatvezetőket, hogy növeljék a bevételt, és így
az ahhoz kötődő bónuszokat. Amikor az árak felfelé mennek, akkor érdemes értékpapírjaikat
a kereskedelmi kategóriákba sorolni, az árak esésekor pedig értelemszerűen nem. A „fair
value” alapú könyvelés pro-ciklikus jellege felnagyítja a piaci folyamatokat, aminek
köszönhetően a válságot is súlyosbítja. Azoknak a könyvelői tételeknek a csökkenése, melyek
befolyásolják szavatoló tőke értékét, arra kényszerítheti a vezetőséget, hogy befagyott
piacokon próbáljanak értékesíteni.
A subprime válság komoly következménye volt, hogy a kockázati felár szinte minden
területen megnőtt, miközben a szereplők kétségbeesetten küzdöttek a likviditásért, és
igyekeztek csökkenteni tartozásaikat. Ez két módon lehetséges. Vagy vagyonelemek
értékesítésével vagy tőkebevonással. Az utóbbi során a bankok a krízis első szakaszában 430
milliárd dollárnyi friss tőkét vontak be 2007 második fele és 2008 szeptembere között.
Azonban később nagyon megnehezült friss források bevonása, így csak vagyonelemek
eladásával lehetett további pénzhez jutni, amit viszont csak a befagyott piacokon tudtak
megtenni. Így az adósságoktól való megszabadulás szükségszerűen pánik szülte
értékesítésekkel és csökkenő tényezőárakkal jár, mivel nem maradt bevonható friss tőke, és a
csökkenő profitvárakozások miatt nem lehet az adósságok kamatterheit kitermelni. Minél
kisebb az időtáv, ami alatt meg akarnak szabadulni az adósságoktól, annál meredekebben
csökkennek az árak. A mind rosszabb hírek, hatására az emberek kockázattűrő képessége
rohamosan csökkent, ami nagy nyomás alá helyezte a pénzintézeteket. A folyamatok túl
gyorsan folytak le, ezért végül a kormányoknak kellett lépniük.
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3.2

A válság begyűrűzése Kelet-Európába

3.2.1 A sebezhetőség növekedése
2002 és 2007 között a kelet-európai régió8 515 milliárd dollárnyi magántőkét vonzott, aminél
több csak a feltörekvő ázsiai országokba áramlott. A vonzott tőke 46 százaléka az országokon
kívülről származó kölcsönökből, 47 százalék közvetlen külföldi tőkebefektetésekből, 7
százalék pedig portfolió befektetésekből (értékpapírok és kötvények) származott. Ebben az
időszakban nagy mértékben megnövekedett a határokon átívelő banki tranzakciók száma és
volumene. A bázeli Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS) adatot szolgáltató pénzintézetek
jelentései alapján megötszöröződött a külső kölcsönök összértéke. Durván fele-fele arányban
osztozott ezen a banki, és a nem banki szektor. 2002 és 2007 között ezen kölcsönök aránya
megduplázódott a régió GDP-jének arányában, és 2007 végére annak már a negyedét tette ki.
A nagyarányú tőkebeáramlás már önmagában komolyan sebezhetővé tette a régiót egy
esetlegesen bekövetkező tőkekivonás esetén, Magyarország és a balti államok Magyarország
és a balti államok pedig különösen kiemelkedtek9. A baltiak GDP arányos folyó fizetési
mérlege 15-17 százalék körül mozgott 2007-ben, amit a közvetlen befektetések csak részben
tudtak fedezni. Magyarország és Törökország esetében ez a mutató 6 százalék körül mozgott,
ám nekik jóval nagyobb összegű kölcsönöket kellett a nemzetközi piacokon felvenni az
ellensúlyozásra: előbbiek esetében ez 15 milliárd, utóbbiaknál pedig 66 milliárd dollárra
rúgott ez az összeg. A balti államok ráadásul komoly, a valutatartalékok 135 százalékát kitevő
rövid lejáratú külső adóssággal rendelkeztek, és a belföldön folyósított hitelek 70
százalékának forrása külföldi eredetű kölcsön10 volt.
Az ilyen kölcsönök elterjedtsége más szempontból is növelte a sebezhetőséget. Azok a keleteurópai cégek, melyek ilyen forrásból szereztek pénzt, komoly érdekeltségekkel rendelkeztek
az ingatlanpiacon vagy a kereskedelemben, amiből a jövedelem nagyobb részt nem valutában
képződött. A bankok aktív hitelezési politikájának köszönhetően forrásaik nagy részét

A tanulmány későbbi részeivel szemben itt ez a kifejezés 17 országot jelöl: Albánia, Bosznia és Hercegovina,
Bulgária, Horvátország, Csehország, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Montenegró,
Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország. A nagyobb merítés itt a jobb
demonstrálást szolgálja
9
Folyó fizetési mérleg, nettó FDI, rövid lejáratú külföldi kötelezettségek és külföldi kölcsönök tekintetében
10
Cross-border loans
8
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lekötötte a lakáshitelek megugrása, melyek nagy része svájci frankban vagy euróban lett
folyósítva (Magyarország és a Baltikum esetében különösen nagy arányban).
Az export növekedési üteme kisebb volt, mint a külföldi valutában való eladósodás mértéke,
így már nemzetgazdasági szinten is magassá vált az árfolyam-kockázati kitettség. Ezt a
mértéket jól szemlélteti a Goldstein és Turner által konstruált „aggregált effektív árfolyamkockázati kitettség” (AECM) mutató, mely a rendelkezésre álló és adósság visszafizetésére
felhasználható nettó külföldi valuta mennyiségének és az export összértékének viszonyszáma.
Az AECM Lettország esetében kimutatta, hogy az országban az export 57 százalékának
értékében volt „hiány” olyan valutában, ami a külföldi pénznemben felvett kölcsönök
törlesztőrészleteinek folyamatos fizetéséhez lett volna szükséges 2008-ban. Ez a mutató 20 és
30 százalék között mozgott Litvániában, Romániában és Magyarországon.

3.2.2 Zuhanás a régióban

Bár a főbb pénzügyi központokban 2007 augusztusától már a negatív folyamatok domináltak,
a kelet-európai régióban csak 2008 októberétől vált nyilvánvalóvá a kitettség. A értékpapírok,
valuta-árfolyamok és a bakközi ráták mind ijesztő gyorsasággal romlottak, ami hirtelen
rontotta a régió külső finanszírozási képességét. Elsőként a részvénypiacon éreztette magát
teljes valójában a válság. 2008 szeptemberében októberében hirtelen zuhanó pályára kerültek
az árfolyamok, és ezen rövid időszak alatt átlagosan 50 százalékkal estek.

16. ábra: A kelet-európai régió részvényárfolyamainak alakulása. Forrás: Mihaljek (2009)
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Az árfolyamok 2008 novembere 2009 februárja között stagnáltak, majd a hónap közepén
újabb 10-15 százalékot estek. Így összesen a 2007-es csúcshoz képest átlagosan 75 százalékos
gyengülés volt megfigyelhető, és az árfolyamok visszaestek a 2004, vagy az előtti értékükre.
Következő dominóként az euróban jegyzett szuverén államadósságok piaca dőlt el. A
kockázati felárak a 2007 augusztusi 30-45 bázispontos értékükről gyorsan felszöktek 50-100
bázispontra, és a Baltikumban még ennél is magasabbra. A legjobban azon országok felára
emelkedett, amiknek a külső aránytalansága különösen magas mértéket ért el, mint például
Magyarország és a balti régió országai.

17. ábra: Kockázati kamatfelárak a kelet-európai régióban. Forrás: Mihaljek (2009)

2008 októberében a felfordulás gyorsan tovaterjedt a valutapiacokra is. A Lehman Brothers
összeomlása után nagy igény keletkezett a vezető valuták iránt mint az országok belső, mind a
rövid lejáratú hitelek piacán. A folyamat elején a régió központi bankjai nem siettek a nemzeti
valuták védelmére, aminek következtében a árfolyam-gyengülés mértéke és sebessége
sokkolóan hatott: a lengyel zloty például 20 százalékkal gyengült az euro ellenében 2008
negyedik negyedévében. Az euróban vagy svájci frankban eladósodott polgárok és cégek
terhei így rövid idő alatt nagymértékben megnövekedtek.
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18. ábra: A kelet-európai régió valutaárfolyamai az euro ellenében. Forrás: Mihaljek (2009)

Az OTP Bank árfolyama komolyan megsínylette a válság begyűrűzését. A befektetők
sebezhetőnek ítélték meg a pénzintézetet, mivel többségi tulajdonrésze nem külföldi kézben
volt, ezzel párhuzamosan a magyar külső adósságfinanszírozás is lehetetlen helyzetbe került.
Az október közepén rendezett államkötvény-aukciókon például nem akadt vevő a kibocsájtani
szándékozott papírokra, aminek következtében a forintban jegyzett kötvények kockázati
felára felugrott 600 bázispont közelébe. Mivel a bankok vonakodtak eurót forintra váltani a
valutacsere-piacokon, a forint árfolyama meredeken esésbe kezdett, aminek komoly kihatása
volt a régió egészére. A központi bankoknak ezután már muszáj volt lépniük, így beszálltak a
csereügyletekbe ellenpartnerként, és eurót biztosítottak a hazai bankok részére. Magyarország
és Lengyelország központi bankjai euróhoz Európai Központi Bankon keresztül, svájci
frankhoz pedig a Svájci Nemzeti Bankon keresztül jutottak. Lettország részére Dánia és
Svédország jegybankjai biztosítottak euro-forrást.
A következő megpróbáltatás 2009 februárjában érte a térség pénzpiacait, amikor is a Moody’s
hitelminősítő figyelmeztetést adott ki, miszerint leminősítheti a térségben jelen lévő bankokat
magas kelet-európai kitettségük miatt. Habár a jelentés nem tartalmazott új információt az
anyabankok és leányaik sebezhetőségeiről, a befektetők bizalmát mégis megrendítette. A
részvényárfolyamok rövid idő alatt több mint 10 százalékot estek, a kockázati felárak újra
nagyot emelkedtek, és a nemzeti valuták újra nyomás alá kerültek.

40

Kis idővel később kiderült, hogy a Moody’s jelentése, és az arról tudósító újságcikkek téves
információi miatt estek a piacok. A tévedés abban állt, hogy a régióban érdekeltségekkel
rendelkező bankok kihelyezett forrásait jelölő adatokba nem csak a cross-border kölcsönöket
vették bele, hanem a leánybankok által nyújtott hazai hiteleket is, ami hamis képet adott az
anyabankok kitettségéről. Emiatt a cseh, lengyel, magyar és román jegybankok koordináltan
bocsátottak ki sajtóközleményeket, amikben felhívták a figyelmet a tévedésre. A Standard and
Poor’s február 23-án kiadott jelentése már differenciáltabb képet adott a régióról. 2009
márciusának közepére megnyugodtak a piacok, és a valuták újfent erősödni kezdtek az
euróval szemben, a részvényárfolyamok újra emelkedésnek indultak, a kockázati felárak
pedig ismét csökkenésnek indultak.
Az alábbi táblázatban bemutatjuk a válság lefolyásának kronológiáját, mely a kormányok
konkrét intézkedéseit is tartalmazza vázlatosan, melyeket nem részleteztünk, mivel nem
tanulmányunk szoros témájához kapcsolódik.
A válság kronológiája

2007. március

A New Centruy pénzintézet leállítja hitelezési tevékenységét, mert a magas kockázatú
adósoknak adott jelzáloghitelek egyre nagyobb problémát jelentenek. A Nemzetközi
Valutaalap az amerikai jelzálogpiac gyengülése miatt a nemzetközi pénzpiacok
növekvő kockázatára figyelmeztet.

2007. június

A Bear Stearns két hedge found alapja összeomlik, mert korábban nagyon nagy
arányba fektettek jelzálog alapú értékpapírokba.

2007.
július/augusztus

Több német bank is, melyek a jelentős kitettségekkel rendelkeznek az amerikai
ingatlanpiacon az összeomlás szélére kerül.
George W. Bush visszautasítja az állami beavatkozás lehetőségét a jelzálogpiacon,
mert álláspontja szerint a problémákat a piacnak kell rendeznie.

2007-09-01

A brit Northern Rock bankot megrohamozzák az aggódó betétesek, ezért a kormány és
a Bank of England teljes garanciát vállal a betétekre, majd később államosítják a
pénzintézetet. A Fed megkezdi kamatcsökkentési ciklusát, hogy enyhítse a
jelzálogpiaci válság hatásait.

2007. október

A Citigroup amerikai pénzügyi óriás profitja jelentősen visszaesik. Az IMF 2,5-ről 2,1
százalékra csökkenti az eurózónára vonatkozó növekedési prognózisát, melyet az
amerikai hitelpiaci válság átgyűrűző hatásaival indokolt.
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2007. december

George W. Bush bejelenti, hogy a kormány segíteni fog mintegy 1,2 millió amerikai
lakástulajdonosnak a hitelei törlesztésében.

2008. január

A svájci óriásbank az UBS 18 milliárd dolláros veszteséget kénytelen elkönyvelni az
amerikai ingatlanpiacon meglévő kitettségei miatt. A Bank Of America felvásárolja a
Countrywide Financial-t, az ország legnagyobb jelzálog hitelezőjét, a Fed újabb két
alkalommal csökkenti az alapkamatot. .

2008. február

A Fannie Mae, az Egyesült Államok legnagyobb lakáshitelezője 3,55 milliárd dolláros
veszteséget jelent a harmadik negyedévre, háromszor nagyobbat a vártnál.

2008. március

Az összeomlás szélén álló Bear Stearns a Fed nyomására kénytelen elfogadni a JP
Morgan vételi ajánlatát. Németországban a Deutsche Bank 141 millió eurós
veszteségről számol be az első negyedév végén, ami az első veszteséges időszak öt év
után.

2008. április

Az IMF bejelnti ,hogy 945 milliárd dolláros veszteségre számít a hitelpiaci válságból
kifolyólag. A G7 országok miniszterelnökei megegyeznek abban, hogy új pénzügyi
szabályozásra van szükség a hasonló események elkerülésének érdekében.

2008. június

A bedőlt jelzáloghitelek száma megkétszereződik az Egyesült Államokban

2008. július

Az IndyMac kaliforniai jelzálog hitelező intézet összeomlik, a Freddie Mac és a
Fannie Mae egyre nehezebb helyzetbe került, ezért a Fed garanciát vállal adósságaikra.
A Kongresszus elfogad egy több milliárd dolláros segélycsomagot a válság kezelésére.

2008.09.07

A Freddie Mac és a Fannie Mae amerikai jelzálogbankok állami tulajdonba kerülnek
likviditásuk elvesztése miatt

2008.09.14

A Bank of America részvényenként 29 dolláros ajánlatot tesz a Merrill Lynch
brókerházra

2008.09.15

Csődvédelmet kér a Lehman Brothers, amerika negyedik legnagyobb bankja

2008.09.16

Az AIG csődeljárást akar kérni magaellen, az állam a káosz elkerülése végett nem
hagyta, inkább nyolcvan százalékos részesedést vásárolt

2008.09.17

A Lloyds TSB felvásárolta a HBOS-t, a két bank egyesülését Gordon Brown is
támogatta

2008.09.18

Az angol FSA betíltja a shortolást

2008.09.19

A Fehár Ház bejelnti a 700 milliárd dolláros csomag tervét

2008.09.22

A Morgan Stanley és a Goldman Sachs kénytelen feladni befektető banki pozícióját és
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hagyományos kereskedelmi bankká alakulnak
2008.09.24

Warren Buffet amerikai befektetési guru 5 milliárd dollárt fektet a Goldman Sachs-ba

2008.09.26

A Washington Mutual Inc. Betétgyűjtő órisábank csődje, a JP Morgan szerzi meg az
intézetet

2008.09.28

Részben államosítani kell a belga-holland Fortist

2008.09.29

Az amerikai Kongresszus visszautasítja a 700 milliárdos segélycsomagot.

2008.09.29

Izlandon az állam kénytelen átvenni az ország egyik legnagyobb bankjának, a Glitnirnek az irányítását

2008.09.29

A Bradford and Bingleyt angol jelzálogkölcsönzőt részben felvásárolja az angol állam

2008.09.30

A belga Dexia bank 6,4 milliárd euró segítséget kap

2008.09.30

Wachovia Bank összeomlik, ezért megkezdi a tárgyalásokat a Citigrouppal az
összeolvadásról.

2008.09.30

Az ír kormány addig példátlan módon kétéves garanciát vállal a lakossági betétekre.

2008.10.01

A Szenátus elfogadja a 700 milliárd dolláros csomagot.

2008.10.03

A Wells Fargo bank és az Egyesült Államok negyedik legnagyobb pénzintézete, a
Wachovia Corp bejelenti egyesülését.

2008.10.03

Az amerikai szenátus hosszas vita után végül meggyőző fölénnyel elfogadja a 700
milliárd dolláros tehermentesítő csomagot

2008.10.05

Az Unicredit bank 6,6 milliárd dolláros tőkeemelésről dönt, a cég részvényei ezután
13,4 százalékkal esnek vissza

2008.10.06

Oroszországban a MICEX és az RTS is nagymértékű, 19 százalékos eséssel zárt,
csakúgy mint az angol FTSE index

2008.10.06

Németország 50 milliárd eurós bankmentő csomagot jelent be

2008.10.07

Az izlandi kormány átveszi az irányítást az ország második bankja fölött.

2008.10.08

Az angol kincstár 500 milliárd fontos mentőcsomagot jelent be

2008.10.13

37 milliárd fontos mentőcsomagot kapnak a kormánytól a brit bankok

2008.10.14

250 milliárd dollár értékben bankrészvényeket vásárol az amerikai állam

2008.10.15

Izland tárgyalásokba kezd Moszkvával egy ezermilliárd eurós kölcsön lehetőségéről.

43

2008.10.16

A svájci kormány tőkeinjekcióban részesítette az USB-t, míg a Credit Suisse
magánbefektetőtől vett fel kölcsönt.

2008.10.19

A holland ING megtakarítási bank 10 milliárd eurós tőkeinjekciót kap az államtól

2008.10.20

Kína figyelmeztet, hogy a pénzügyi krízis hatással van a növekedésére, mert idén, 8 év
óta először csak egy számjegyű növekedést tudnak produkálni.

2008.10.22

Magyarországon a Jegybank rendkívüli ülésen három százalékkal, 11,5 százalékra
emeli az alapkamatot. Erre a forint gyengülése miatt volt szükség.

2008.10.27

Magyarország megállapodott az IMF-fel

2008.10.30

A japán kormány óriási, 275 millió dolláros mentőcsomagot jelent be, melynek célja a
gazdaság felpörgetése.

2008.11.04

Szerbia tárgyalásokba kezd az IMF-fel

2008.11.06

16,4 milliárdos IMF kölcsön Ukrajnának.

2008.11.10

Az AIG ismét óriási veszteségekről számol be, újabb tőkeinjekció.

2008.11.12

2008 harmadik negyedévében az ING millió eurós veszteséget könyvel el

2008.11.13

A német gazdaság statisztikai értelembe is recesszióba kerül, ilyenre 12 éve nem volt
példa.

2008.11.20

Az IMF jóváhagyja a 2,1 milliárd eurós izlandi kölcsönt.

2008.11.23

20 milliárdos állami segítségnyújtás a Citigrupnak.

2008.11.25

7,6 milliárd eurós segítség Pakisztánnak.

2009.01.09

A német Commerzbank részleges államosítása

2009.01.15

400 millió eurós készenléti hitel Szerbiának az IMF-től

2009.01.16

A Bank of America 20 milliárd dolláros tőkeinjekciót kap

2009.01.21

Újabb 40 milliárd dollárt tesz elérhetővé az amerikai kormány a bankok
feltőkésítéséhez
1. táblázat: Forrás: Figyelőnet, Andor (2009)
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4. A válság hatásai a társadalmi közhangulatra
Az állampolgárok hangulatát az Európai Bizottság megbízásából rendszeresen készített
Standard Eurobarometer segítségével térképeztük fel. Ez az egész Európai Uniót felölelő
közvéleménykutatás-sorozat 1973 óta évente kétszer elkészül, és az országonként elkészítet
megközelítőleg 1000 személyes interjú kiértékelésén alapul. Ebben a fejezetben a 2005 ősze
és 2008 ősze közötti időszakot felölelő felmérések adataira hagyatkozunk.

4.1.

Közhangulat

4.1.1. Az állampolgárok válságot megelőző hangulata
Általánosságban elmondható volt, hogy a válság beköszönte, illetve a közfigyelem
középpontjába kerülése előtt az EU állampolgárai elégedettek voltak életvitelükkel: 77
százalékuk válaszolt így. Az átlagon belül azonban nagyon nagy szórás volt megfigyelhető. A
legnagyobb határvonal a Kelet és Nyugat között húzódott. Míg a nyugati országok polgárainál
az átlag kényelmesen 80 százalék fölött volt, addig Keleten ez az átlag már 60 százalék körül
mozgott. Kivételt képezett Csehország és Lengyelország, mivel náluk ez az érték 82 és 75
százalék volt. Az elmúlt három évben ebben a két országban hasonló értéken mozgott az
elégedettség.
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Kérdés: Összességében nagyon elégedett, elégedett, nem igazán elégedett vagy egyáltalán
nem elégedett életvitelével?

19. ábra: Forrás: Standard Eurobarometer 64-70
A hazai gazdaság 12 hónappal későbbi állapotára vonatkozó lakossági várakozás a legtöbb
esetben élesen ellentmondott a saját életvitelről alkotott véleménynek. Ebben az értékben nem
érvényesült a trend, miszerint a régebbi tagállamokban optimistábban tekintettek előre. Az
átlagot tekintve 2007 tavaszán voltak a legoptimistábbak Kelet-Európa lakói, amit először
lassú, majd egyre gyorsuló csökkenés követett egészen 2008 őszéig. A trend igazán 2007 ősze
és 2008 tavasza között kezdett erőteljesebb csökkenésbe, amihez valószínűleg hozzájárult az
Amerikában kitört jelzálog-piaci válság
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Kérdés: Mik a várakozásai a következő 12 hónap tekintetében: jobb, rosszabb vagy
változatlan helyzetben lesz a hazai gazdaság?

20. ábra: Forrás: Standard Eurobarometer 64-70

Országok, ahol már ekkor a pesszimista hangulat volt jellemző
Magyarország és Bulgáriának jutott a kétes dicsőség, hogy ebben a két országban a
legalacsonyabb az életvitellel való elégedettség. A magyar állampolgárok 47, a bolgárok 40
százaléka volt csak kibékülve helyzetével. A magyarok már eleve nem túl magas értékről
indultak, a 2005. őszi 56 százalék stabil ütemben csökkent. A bolgár érték azonban csalóka.
Az ország a rendszerváltást követően az egyik legnehezebb kiinduló helyzetből kezdte mega a
felzárkózást, így nem meglepetés az alacsony indulóérték a vizsgált időintervallumban. 2005
őszén még csak 29 százalékuk volt elégedett életvitelével. Évről-évre javult ez az érték, így
elmondható, hogy a az utóbbi évek gyors gazdasági növekedése az összlakosság számára is
érzékelhető volt. Romániában nem volt számottevő a változás, stabilan 50 százalék körül
mozgott az érték.
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Kérdés: Összességében nagyon elégedett, elégedett, nem igazán elégedett vagy egyáltalán
nem elégedett életvitelével?

21. ábra: Forrás: Standard Eurobarometer 64-70
A hazai gazdasági helyzet egy évvel későbbi helyzetére vonatkozó kérdésre adott válaszokban
is nagy szórás figyelhető meg. Itt is a magyar polgárok rendelkeztek a legpesszimistább
nemzet kétes dicsőségével. A 2005. őszi és 2006. tavaszi 19 és 26 százalékos érték „üdítő”
kivételnek számít, az később nagyot zuhant, és 2008 őszére 8 százalékon állapodott meg.
Bulgáriában az egyenletes növekedés egy évvel ezelőttig tartott, amikor is tíz százalékot esett
fél év alatt az optimistán előretekintők száma. Szlovákiában az utóbbi évek dinamikus
növekedésének köszönhetően stabilan 70 százalék körül volt az elégedettség, bár
megfigyelhető volt egy kismértékű csökkenés az elmúlt 2-3 esztendőben.
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Kérdés: Mik a várakozásai a következő 12 hónap tekintetében: jobb, rosszabb vagy
változatlan helyzetben lesz a hazai gazdaság?

22. ábra: Forrás: Standard Eurobarometer 64-70

Országok, ahol a közhangulat változása hirtelen vett fel negatív trendet
Litvániában, ha nem is olyan nagy mértékben, de hasonlóan az észtekhez, nagy szórást
mutatott a pozitívan előretekintők száma. A 2006. őszi 41 százalékos csúcsot követően 2008
őszén az optimisták aránya 10 százalékra csökkent. Észtországban fordult a fordult a
közvélemény hangulata a legélesebben. 2006-ban a megkérdezettek fele gondolta azt, hogy a
következő egy év során tovább javul a gazdaság állapota. Ezt követően már azonban éles
fordulat következett be a közhangulatban, ugyanis 2008 őszére az általános negatív
hangulatban már az emberek 16 százaléka gondolt pozitívan a következő egy évre a gazdaság
tekintetében.
Lettországban kiegyensúlyozottabban alakultak az értékek. Hasonlóan Litvániához itt is 2006
ősze volt az optimista hangulat tetőpontja, ám ellentétben a litvánokkal, a lettek hangulata már
2007 végétől romlást mutatott, 2008 tavaszára elérte a mélypontot, ami a második legmélyebb
volt Magyarország után. Romániában is 20 és 30 százalék között mozgott az optimisták
aránya, a 34 százalékos csúcsot 2007 őszén mérték, de egy évvel később visszaeset 25
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százalékra. Szlovákiában az optimisták száma a balti államokéhoz hasonló szórást mutatott 3
év alatt. A 2007 tavaszi 40 százalékos csúcs másfél évvel később 19 százalékra csökkent.
Kérdés: Mik a várakozásai a következő 12 hónap tekintetében: jobb, rosszabb vagy
változatlan helyzetben lesz a hazai gazdaság?

23. ábra: Forrás: Standard Eurobarometer 64-70

Országok, ahol a lakosság hangulata stabilan optimista volt
Lengyelországban a lakossági várakozás a gazdaság következő egy évével kapcsolatban
kisebb ingadozásokon ment keresztül. A pozitív várakozásokkal rendelkezők aránya – két
felmérés kivételével – 20 és 30 százalék között mozgott. Szlovákiában az utóbbi évek
dinamikus növekedésének köszönhetően stabilan 70 százalék körül volt az elégedettség, bár
megfigyelhető volt egy kismértékű csökkenés az elmúlt 2-3 esztendőben.

4.1.2. Az állampolgárok hangulata a válság kirobbanását követően
A válságról 2009 elejére a lakosság nagy része hallott a sajtó, a nemzeti kormányok, az EU
„hiperaktivitásának” köszönhetően. Az Európai Bizottság egy rendkívüli Eurobarometer
kutatást készíttetett január 16. és február 22. között. A 71.1-es sorszámú Special
Eurobarometer az európai polgárok válsághoz való hozzáállását mérte fel. A kutatás,
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hasonlóan a Standard Eurobarométerekhez, országonként hozzávetőleg 1000 személyes
interjú kiértékelésén alapul.

A két újonnan csatlakozó – súlyos információhiány
A bolgár polgárok esetében először is meg kell jegyezni, hogy nagyon nagy volt azok aránya,
akik nem tudtak válaszolni a kérdésekre. Ez súlyos problémát vet fel vagy az ország
polgárainak

hozzáállásával,

vagy

a

kormány

kommunikációjának

hatékonyságával

kapcsolatban. A vele együtt csatlakozó Romániában már sokkal jobb arányokról lehet
beszélni, ami bíztató, hogy az ország igyekszik meghálálni a sokak által elhamarkodottnak
tartott EU-tagságot.
A bolgárok európai szocializációja még igen kezdetleges állapotban van, az eredményekből
kitűnik, hogy főleg még a nemzeti dimenzióban gondolkoznak. Ellentmondásos, hogy akik
szerint a válság személyes helyzetükre kiemelten hatással van, a válaszadók csak ötödét teszik
ki. A válaszadók 42 százalékát tették azok, akiket bevallásuk szerint közepesen érint a krízis.
Ez később minden bizonnyal megváltozott, mivel egy nyári felmérésből kiderült, hogy szinte
minden harmadik ember elveszítette munkáját az év első hat hónapjában.
Kérdés: Ön milyen mértékben gondolja azt, hogy a jelenlegi gazdasági és pénzügyi
válság érinti a személyes helyzetét?

24. ábra: Forrás: Special Eurobarometer 71.1
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Kiegyensúlyozott viszont az arány atekintetben, hogy hogyan érinti a bolgár gazdaságot a
visszaesés. Egyöntetű a konszenzus, hogy komoly következményekkel jár már most is a
krízis, ami nem csoda, hiszen még egy évvel ezelőtt is egész Európa csodálta a bolgár
gazdaság eredményeit, ám most már a szirénhangok lettek többségben. Ami egészen meglepő,
hogy válaszadók harmada állította biztosan, hogy a válságnak súlyos következményei vannak
az európai gazdaságra. Ez magasan a legalacsonyabb érték az felmérésben. A jövőbeli
elvárások tekintetében már optimistábbak a bolgárok, átlagosan 20 százalék mondja csak,
hogy később is súlyos következményei lesznek a válságnak, ezen belül a nemzeti gazdaságért
aggódnak egy kissé jobban.
Kérdés: Ön milyen mértékben gondolja azt, hogy a jelenlegi gazdasági és pénzügyi
válság érinti a bolgár gazdaságot?

25. ábra: Forrás: Special Eurobarometer 71.1
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Kérdés: Amikor a jövőre gondol, Ön szerint a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság
érinteni fogja-e az elkövetkező 5 évben a bolgár gazdaságot?

26. ábra: Forrás: Special Eurobarometer 71.1

Ami meglepő volt a felmérésben az az itt megkérdezett emberek percepciója volt arról, hogy
az EU mennyire egységesen lépett fel. A bolgárok 41 százaléka nem tudta erre a választ, ami
több mint a kétszerese az európai átlagnak, és ehhez hasonló értéket csak a románoknál lehet
látni. Érdekes még, hogy a többség szerint nem jelentett volna nagyobb védelmet az euró
bevezetése.
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Kérdés: Ön szerint idáig a különböző európai uniós tagállamok külön-külön vagy
együttesen léptek fel annak érdekében, hogy szembeszálljanak a pénzügyi és gazdasági
válsággal?

27. ábra: Forrás: Special Eurobarometer 71.1

Romániában az év elején még – a személyes érintettség kivételével – optimistábbak voltak a
válság hatásainak tekintetében az európai átlagnál, a jövőre vonatkozóan viszont már –
szintén a személyes érintettség kivételével – már igazodnak az európai közvéleményhez. A
közös fellépés percepciójának tekintetében azonban riasztó, hogy a megkérdezettek majdnem
fele nem tudott válaszolni a kérdésre, ami ennek a preferenciájára vonatkozó kérdésnél már
„csak” 25 százalékra csökkent, ám figyelmeztető jel lehet, hogy a polgárok csak 39 százaléka
támogatná a közös fellépést. A közös pénzzel kapcsolatban megint feltűnően nagy a
válaszolni nem tudók aránya, ami a tájékozottság tekintetében nagy hiányosságokra mutat rá,
az azonban megnyugtató lehet, hogy a polgárok majdnem fele szerint plusz védelmet adott
volna az euró a válság hatásaival szemben.
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Kérdés: Ön milyen mértékben gondolja azt, hogy a jelenlegi gazdasági és pénzügyi
válság érinti a személyes helyzetét?

28. ábra: Forrás: Special Eurobarometer 71.1

Kérdés: Ön szerint idáig a különböző európai uniós tagállamok külön-külön vagy
együttesen léptek fel annak érdekében, hogy szembeszálljanak a pénzügyi és gazdasági
válsággal?
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29. ábra: Forrás: Special Eurobarometer 71.1

Magyarország és a Baltikum – uralkodó pesszimizmus
Az euró tekintetében meglehetősen ellentmondásos válaszok születtek az országok körében.
Magyarország, Lengyelország és Románia kivételével mindegyik országban többségben
vannak azok, akik szerint a közös valuta bevezetése nem segített volna mérsékelni a
hatásokat. Észtországban, nem meglepő módon jóval az európai átlag felett volt azok aránya,
akik szerint súlyos vagy közepesen súlyos volt a válság hatása a személyes helyzetükre, és
országuk gazdaságára. A jövőre vonatkozó válaszaik azonban már az átlagnál optimistábbak.
Kijelentés: Országunk jobban védve lett volna a jelenlegi pénzügyi és gazdasági
válsággal szemben, ha az egységes európai fizetőeszközt, az eurót bevezettük volna.
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30. ábra: Forrás: Special Eurobarometer 71.1

Az EU illetékesei alighanem örülhettek fellépés módjáról szóló kérdés eredményének. Bár az
észtek nagyjából fele-fele arányban megosztottak abban a tekintetben, hogy közös fellépést
érzékeltek, de a preferenciák tekintetében elsöprő a többsége a közös fellépést kívánóknak.
Magyarország eredményeit kétféleképpen lehet értelmezni. Ha a pozitív oldalról nézzük,
akkor a magyarok nagy többsége támogatja a közös európai fellépést, tehát az
euroszkepticizmus befolyása nem érhető tetten. Az EU szintjén kezelt fellépésnek a
támogatottsága alig 10 százalékkal marad el az észt értéktől. Egy kis ellentmondás figyelhető
meg az euróval kapcsolatos kérdésekre adott válaszoknál. Míg a magyarok megosztottak
abban a tekintetben, hogy az euró vajon mérsékelte-e a válság hatásait, addig az emberek
elsöprő többsége szerint az országnak nagyobb védettséget nyújtott volna a közös valuta. A
krízis jövőbeli hatásait illetően jóval pesszimistább a magyar, mint az európai átlag, és ez az
állítás igaz akkor is, amikor a kelet-európai országokkal hasonlítjuk össze az eredményeket.
Litvániában az az érdekes, hogy a krízis jelenlegi hatásainak az EU- és a világgazdaság
tekintetében összességében kevésbe borúlátóak, mint az európai átlag, de – bár az észteknél
kisebb arányban – a személyes vagy a hazai gazdaság helyzetének tekintetében
pesszimistábbak.
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Kérdés: Véleménye szerint állampolgárként akkor lenne jobban védve (a jelenlegi
pénzügyi és gazdasági válsággal szemben), ha országa egyénileg, vagy a többi európai
uniós országgal együtt hozna intézkedéseket és alkalmazná azokat?

31. ábra: Forrás: Special Eurobarometer 71.1

A jövővel kapcsolatban Litvániában az észt polgároknál sötétebbnek látják a következő
időszakot. Az közös fellépés preferenciájának tekintetében a magyar értékekhez hasonló
eredmény született. Az euróval kapcsolatban azonban szöges ellentét állapítható meg a
magyarországi vélekedéshez képest: itt elsöprő többségben vannak azok, akik szerint a közös
pénz nem nyújtott volna nagyobb védelmet. Lettország esetében hasonló értékről lehet
beszélni a személyes helyzettel kapcsolatban, mint Litvániában. A lettek szűk 10 százalékkal
kevésbé borúlátóak a hazai gazdasággal kapcsolatban, viszont Európa és a világgazdaság
tekintetében ők látják sötétebben a helyzetet. A jövővel kapcsolatban azonban megint a lettek
az optimistábbak. Náluk nagyobb arányban látják úgy azt is, hogy az EU egységesen lépett
fel, ám ennek a támogatottsága jóval kisebb a litván, illetve a magyar értéknél. Az euróval
kapcsolatban nagyon hasonló preferenciával rendelkeznek a másik két balti országhoz.
Kérdés: Ön milyen mértékben gondolja azt, hogy a jelenlegi gazdasági és pénzügyi
válság érinti a személyes helyzetét?
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32. ábra: Forrás: Special Eurobarometer 71.1

Kérdés: Ön milyen mértékben gondolja azt, hogy a jelenlegi gazdasági és pénzügyi
válság érinti országa gazdaságát?
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33. ábra: Forrás: Special Eurobarometer 71.1

Kérdés: Amikor a jövőre gondol, Ön szerint a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság
érinteni fogja-e az elkövetkező 5 évben a országa gazdaságát?

34. ábra: Forrás: Special Eurobarometer 71.1

Stabilitás és bizakodás
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Lengyelország esetében nem meglepő, hogy a lakossági vélemények szerint a gazdasági
válság jóval az európai átlag alatti mértékben van hatással személyes helyzetükre és országuk
gazdaságára, mind a jelen helyzetben, mind az eljövendő időszakban. A gazdaság
támaszkodni tud a kelet-európai viszonylatban nagy belső piacra, és külső függősége is jóval
kisebb, mint szomszédjainak. Talán ennek is köszönhető, hogy a Tusk-kormány a válság alatt
is meg tudta őrizni népszerűségét. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne támogatnák a közös
fellépést, hiszen 64 százalékuk ezt preferálja. Az euróval kapcsolatban azonban már nem
ennyire egyértelmű a helyzet. Nagy a megosztottság a tekintetben, hogy a közös pénz
csökkentette volna a válság hatásai, és annak a nézetnek sincs egyértelmű többsége, hogy a
lengyel gazdaságnak adott volna-e plusz védelmet az euró.
Kérdés: Ön milyen mértékben gondolja azt, hogy a jelenlegi gazdasági és pénzügyi
válság érinti a személyes helyzetét?

35. ábra: Forrás: Special Eurobarometer 71.1

Csehországban a második legkisebb azok aránya, 13 százalék, akik szerint a személyes
helyzetükre súlyos következményekkel járt a válság, és 41 százalékuk gondolta közepesen
súlyosnak a személyes következményeket. A nemzeti és az európai gazdaság tekintetében
szinte teljesen az európai átlaggal megegyező választ adtak. A cseheknél az is érdekes
eredmény, hogy náluk hasonló volt azok aránya, akik szerint a válságban koordináltan lépett
fel az EU, és akik ezt e fellépési módot preferálták.
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Kérdés: Ön szerint idáig a különböző európai uniós tagállamok külön-külön vagy együttesen léptek fel
annak érdekében, hogy szembeszálljanak a pénzügyi és gazdasági válsággal?
Kérdés: Ön szerint a különböző európai uniós tagállamok külön-külön vagy együttesen lépjenek fel annak
érdekében, hogy szembeszálljanak a pénzügyi és gazdasági válsággal?

36. ábra: Forrás: Special Eurobarometer 71.1

A szlovák eredmények szinte azonos képet mutatnak az európai átlaggal mind a jelen, mind a
jövő idő tekintetében, csak a világgazdaságra vonatkozóan fogalmaztak meg pesszimistább
véleményt. A többi kelet-európai országhoz képest nagyobb arányban, a megkérdezettek fele
látta úgy, hogy az EU-ban eddig inkább az egyéni fellépés volt jellemző. Megbízható
többségben vannak azok is, akik a közös fellépést támogatják. Az eurót nemrég bevezetett
országban azok is többségben vannak, akik szerint a közös pénz tompította a válság hatásait,
és háromnegyedük szerint a szlovák korona megtartása nem nyújtott volna nagyobb védelmet
a negatív folyamatokkal szemben.
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4.2.

A válság hatása a bizalomra

A válság hatására sok intézmény iránt megingott a lakosság bizalma. A legnagyobb esést –
néhány kivételtől eltekintve – a kormányok szenvedték el. 2008 tavasza és ősze során nem
volt lényeges változás a nemzeti parlamentek, igazságszolgáltatási intézmények és a
kormányok iránt mutatott bizalomban. A rapid módon romló gazdasági környezetért
nagyrészt vezetést hibáztatták, amit a legtöbb országban ki is fejeztek az EP-választáson
protestszavazataikkal.

4.2.1. Pénzintézetek iránti bizalom

Az Aviva Életbiztosító felmérése szerint a válság komolyan megtépázta a pénzintézetek iránti
bizalmat1112. Magyarországon a lakosság majdnem 60 százalékának lett kisebb a beléjük
vetett bizalom, mint 2008 őszén. A lengyelek körében magasabba a beléjük vetett bizalom, ott
a polgárok 47 százaléka van negatív véleménnyel róluk, míg a cseheknél ez az érték 50
százalék. A bizalomvesztés mellett a befektetési hajlandóságot csökkentette az is, hogy a
lakosság kockázattűrő képessége csökkent 5 évvel ezelőtthöz képest. Ha pénzügyekben
tanácsokra van szüksége a magyar polgároknak, akkor 40 százalékuk nem bankokhoz fordul,
hanem családtagjaik véleményét kérik. A lakosság 12 százaléka fordul ilyenkor valamelyik
pénzintézethez tanácsért. Az arányok hasonlóak a többi kelet-európai országban is. A
bankmentő csomagok ellentmondásos reakciókat váltottak ki a különböző országok
lakosainak körében. Litvániában 63 százalékuk véli azt, hogy pénze nagyobb biztonságban
állami tőkeinjekciót kapott banknál, míg ez az arány a cseheknél 53 százalék.
Magyarországon megfordul ez a trend, itt kis többségben vannak azok, akik szerint pont azok
a pénzintézetek a megbízhatóbbak, amelyek nem részesültet a bankmentő csomagokból.
Romániában már ez az érték 58 százalék, ami 7 százalékkal több a magyar eredménynél.
A bankokat a magyar lakosság 55 százaléka nem tartja becsületesnek vagy igazságosnak.
Romániában még rosszabb ez az arány, eléri a 60 százalékot is. Úgy gondolják, hogy a
bizalmat azzal tudnák helyreállítani a pénzintézetek, ha betartanák az ígéreteiket.

11
12

http://www.fn.hu/penzugy/20090904/megtepazta_valsag_penzugyi/
http://privatbankar.hu/cikk/befektetes/az_atlagember_sem_ad_hitelt_a_bankoknak_29956
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Csehországban az emberek másképp képzelik ezt el, ott a többség szerint az intézetek
pénzügyi garanciával tudnák reputációjukat visszaszerezni.
A helyi és regionális bankokban nagyobb a bizadalma a lakosságnak, bár 2008. óta az ő
értékeik is romoltak, így a lakosság harmadának bizalmára számíthatnak. A román polgárok
60 százaléka azonban őket sem tartja becsületesnek és megbízhatónak, hasonlóan a nagy,
nemzetközi pénzintézetekhez.
Az Osztrák Nemzeti Bank által készített Euro Survey13 is alátámasztja az Aviva kutatásának
főbb következtetéseit. A felmérés 11 országot ölelt fel, hat Uniós tagállamot14, és 5
potenciális tagjelöltet. Az eredmények az országonként elvégzett 1000 személyes interjú
alapján születtek. A tanulmányunk szempontjából releváns országok közül Magyarországon
volt megfigyelhető a bankok irányában a legnagyobb mértékű bizalomcsökkenés, ám
Románia és Bulgária esetében is komoly bizalomvesztésről lehet beszélni. Lengyelországban,
Szlovákiában és Csehországban még többségben voltak a pozitív válaszok, bár utóbbiban
jóval alacsonyabb az arányuk. A csökkenő trend minden bizonnyal folytatódott, mivel a
felmérés idejét követően mindegyik országban romlottak szignifikánsan romlottak a
gazdasági kilátások.

13
14

http://www.oenb.at/de/img/oenb_euro_survey_feei_2009_2_final_tcm14-111733.pdf
Bulgária, Csehország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Románia
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Válaszok a következő kijelentésre: Jelenleg nagymértékben biztonságos bankokban
pénzt elhelyezni (Egyetért/Nem ért egyet)

37. ábra: Forrás: OeNB Euro Survey 2008 tavaszi és 2008 őszi hullám

Bulgáriában paradox módon 2008 októberéhez képest nőtt a lakosság bizadalma a
bankrendszerben. Az Open Society Institute szófiai kirendeltsége által készített felmérés
szerint az októberi 27 százalékkal szemben a lakosság 48 százaléka bízott az ország
bankrendszerében15.
A Medián 2009. április 16-20. között végzett, 1200 fő megkérdezésén alapuló felmérése is azt
mutatja, hogy a válság hatására csökkent a magyar lakosság bizadalma a bankokban 16. A
válaszadók egy 100 fokozatú skálán átlagosan 37 pontot adtak a bankoknak. Ha a társadalmi
bizalom néhány összetevőjét nézzük, akkor egyedüliként mint munkaadó bíznak bennük (54
pont), tehát azt gondolják, hogy tisztességesen bánnak alkalmazottaikkal. A korrupció
kapcsán már kifejezetten bizalmatlanok a magyarok a bankokkal szemben. A legtöbben tehát
egyáltalán nem bíznak abban, hogy a bankvezetők nwm használják fel politikai kapcsolataikat
tisztességtelen előnyök megszertésére.

15
16

http://sofiaecho.com/2009/04/22/708551_bulgarians-deeply-worried-by-economic-crisis-poll-says
http://www.median.hu/object.0a0e56fc-dc8b-4f8c-97d9-8b8a7362cbab.ivy
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38. ábra: Forrás: Medián

4.2.2. Közintézmények iránti bizalom változása

Baltikum – a kiábrándulás térsége
Észtországban a válság kitörése előtt jóval az EU-átlag felett volt a lakosság bizalma a
politikai intézményekben. Az igazságszolgáltatási rendszer iránt kiemelkedő volt a bizalom a
2008-as évben: az észt polgárok 58 százalékának támogatását élvezte tavasszal, és őszre ez
még egy százalékkal feljebb is ment. A kormány bizalomindexe tavasszal az
igazságszolgáltatáshoz volt mérhető, ám őszre a válság hatásainak erősödése nyomán 10
százalékot vesztett bizalmi indexéből, és 48 százalékon állapodott meg, ami még mindig
kiemelkedő. A parlamentbe vetett bizalom már alacsonyabb volt tavaly, ám még így is a régió
„élvonalába” tartozik. 2008-ban a 36-37 százalékon mozgott. A válság hatása az értékeken
januárban még nem ütközött ki. Az akkor mért értékek nagyrészt megegyeztek a megelőző év
őszén mért adatokkal, sőt a parlamentnek még nőtt is a bizalmi indexe. A későbbi
hónapokban azonban megszenvedték az értékek a romló gazdasági körülményeket. A
parlamentbe vetett bizalom a májusi 4 százalékos növekedés után visszazuhant 33 százalékra,
ami betudható a kormány szétesésének is. Ez a fejlemény természetesen sokat ártott a
végrehajtó hatalom bizalomindexének is, ami júniusra 36 százalékra zuhant.
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39. ábra: Forrás: Standard Eurobarometer 64-70

Lettországban a kormány nagyon komoly bizalmi deficittel rendelkezik. A felmérések szerint
az iránta bizalommal lévők az egész 2008-as évben nem voltak többen 11-13 százaléknál, ami
csak tovább romlott az idei esztendőben és februárra a megdöbbentő 4 százalékos értéket
vette fel. Ezek után nem is csoda, hogy a kormány lemondott a hónap vége felé. Utódja iránt
enyhült az elutasítás, de az érték nem mozdult el 8-10 százalékos értékről. Litvániában
hasonló módon nagyon alacsony a bizalom mértéke, ám a parlament indexe megdöbbentő.
Júliusban csupán a lakosság 4,8 százaléka bízott benne.

40. ábra: Forrás: Standard Eurobarometer 64-70
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41. ábra: Forrás: Standard Eurobarometer 64-70

Lengyelország és Szlovákia – a bizalom szigetei
A kormányba és a parlamentbe vetett bizalom lényeges növekedése csak Szlovákiában volt
megfigyelhető. A lakosság bizalma végrehajtó hatalom iránt 9 százalékkal nőtt, ami
beleilleszkedett az utóbbi évek trendjébe: a szlovák lakosság az EU-s átlag felett bízik
kormányában. A parlamentre szintén ez jellemző. Szlovák unikum az is, hogy a válság sem
tudta kikezdeni ezt. A lakosság azon a véleményen van, hogy a kormány jól végzi dolgát. A
korrupciós botrányok pedig úgy tűnik, leperegnek a legnagyobb kormánypártról, és főleg a
Szlovák Nemzeti Pártra ütnek vissza.
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42. ábra: Forrás: Standard Eurobarometer 64-70

Lengyelországban egészen 2009 áprilisáig 40 százalék fölött volt a kormány támogatottsága17.
Segítette ezt a meglepően ellenálló lengyel gazdaság, és a a válság közepette magabiztosságot
sugalló kormányzati magatartás. Sok embernek tetszett, ahogy a kormányfő karakán módon
kiállt az általa képviselt vélemény mellett, és vállalta az államfővel való konfrontációt is. Az
is a Polgári Platform mellett szólt, hogy gyökeresen más hangvételű kormányzást képvisel a
Jog és Igazságosság vezette kormányhoz képest, komolyabb korrupciós botrányok pedig nem
terhelték egészen a szerencsejátékokat terhelő ideiglenes adó elleni lobbizás kapcsán
nyilvánosságra került ügyletekig18, ám a kormányfő határozott fellépésének köszönhetően ez
sem eredményezett jelentős népszerűségvesztést.

Bulgária – a botrányok helyszíne
Bulgáriában már más a helyzet. Az egészen a közelmúltig regnáló szocialista vezetésű
koalíciós kormány a sorozatos botrányok miatt hihetetlen nagy mértékben elvesztette a
lakosság bizalmát. Mindez még a válság kitörése előtt történt. A parlamentben több
bizalmatlansági szavazást sikerült átvészelnie, mivel a koalíciós partnereknek is érdekük volt
az előrehozott választások elkerülése. A válság tovább növelte a bizalmatlanságot mind a
kormányzat, mind a parlament iránt.

17
18

http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_060_09.PDF
http://www.mr1-kossuth.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=105510
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43. ábra: Forrás: Standard Eurobarometer 64-70
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5.

A válság szociológiai hatásai

5.1.

Fogyasztási szokások

Csökkenő költekezés

Magyarországon a várakozásoknak megfelelően a válság hatására csökkent a költekezés. A
GfK Hungária felmérése szerint az élelmiszerek esetében azonban meglepetésre nem
növekedett az úgynevezett „sajátmárkás”, tehát a nagyobb láncok nevével fémjelzett termékek
forgalma, pedig ezek többnyire alacsonyabb árszínvonalat képviselnek. 2009 első
negyedévében megfigyelhető volt az elmozdulás az olcsóbb termékek felé, ám ennek mértéke
a régóta tartó tendencia most gyengébb volt, mint az előző években. Az értékbeli forgalom
csökkenésében jórészt a megvásárolt cikkek összmennyiségének csökkenése játszott fő
szerepet. A háztartások 2009 első negyedévében visszafogták a fogyasztást, közel 7
százalékkal kevesebb mennyiségű napi fogyasztási cikket vásároltak, mint egy évvel ezelőtt.
A sajátmárkás cikkek piaca az elmúlt években kétszámjegyű növekedést produkált. 2006-ban
16, tavaly pedig 13 százalékos növekedés volt megfigyelhető. Ám a trend 2009-ben
megfordult, és az első négy hónapban 1,7 százalékos csökkenést mértek.19

44. ábra: Forrás: KSH
19

http://fmcgpiackutatasok.blogspot.com/2009/09/fmcg-vasarlasok-4-szazalek-csokkenes.html
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A válságot leginkább az úgynevezett „A” márkák, tehát az erős marketinggel rendelkező
termékek sínylették meg, rájuk 9 százalékkal kevesebb pénzt áldoztak. A „B” márkák, vagyis
a kevésbé reklámozott, általában olcsóbb gyártói márkákat meglepetésre nem érintette nagyon
súlyosan a krízis. A tavalyi év hasonló időszakához képest forgalmuk 3 százalékkal nőtt. A
GfK Hungária szerint ez azért történt, mivel a válság a különböző bevételi kategóriába tartozó
háztartásokat egyaránt érintette. A súlyponteltolódás tehát nem csak a sajátmárkás termékek
felé történt, hanem a márkás, de alacsonyabb árkategóriába tartozó termékek irányába is.
Fontos azt is megemlíteni, hogy „B” márkás termékek ára sokszor közel van a sajátmárkás
cikkekhez. A fogyasztók viselkedése és hozzáállása is megváltozott. A piaci szereplők azt
várták, hogy a fogyasztók olcsóbb helyettesítőket fognak vásárolni, ám nem ez történt. Az
elmúlt félévben az emberek nagy része megmaradt a szokott termékénél, ám kevesebbet
vásárolt belőle. Ha pedig nem volt már rá kerete, akkor olcsóbb változat helyett inkább
lemondott róla.
A napi fogyasztási cikkekre nem jellemző, hogy lecserélik őket olcsóbbra ami a GfK szerint
egy racionális fogyasztói magatartás. A korábbi „túlfogyasztás” a nagy bérkiáramlás, az olcsó
hitel és a gazdasági növekedés miatt állt elő, most pedig az emberek újraértékelik
szükségleteiket. A válság hatására csökkent az élményszerű nagybevásárlások aránya, és
ehelyett többször, de kisebb értékben vásárolnak. Az étkezési szokások területén is nagy
változások indultak. 3 fő trend figyelhető meg. A rendszertelen táplálkozás trendje tovább
folytatódik, egyre inkább az otthoni étkezés a jellemző. A munkahelyen/iskolában kevesebben
esznek, és egyre ritkább a vendéglőbe, étterembe és gyorsétterembe járás is. Megnőtt azok
aránya 2007-hez képest, akik csak napi kétszer esznek. Bár az ebéd még mindig a
leggyakoribb főétkezés, a vacsorát előnyben részesítők aránya nőtt. Egyedül a
gyümölcsjoghurt fogyasztása nem csökkent.
Szlovákiában a lakosság több mint fele az élelmiszerrel kapcsolatos kiadások visszafogásával
reagált a romló gazdasági körülményekre, és pazarlásra fokozottan ügyelnek. A GfK kutatása
szerint sokkal nagyobb figyelmet fordítanak a különböző akciókra és leárazásokra, és
tudatosan keresik az legolcsóbb árakat. Ennek keretében az akciós újságok népszerűsége is
megnőtt, áprilisra már a lakosság több mint egyharmada annak alapján indult vásárolni. Most
már a legtöbben előre megtervezik bevásárlásukat, és az üzletekben folyamatosan számon
tartják a kiválasztott áruk összértékét. Hasonlóan a magyarokhoz egyre ritkábban esznek
vendéglátóhelyekben, és otthon is az egyszerűbb, olcsó ételeket preferálják. A

72

bevásárlóturizmus is jellemző volt a szlovákokra, mivel a forint gyengesége miatt megérte
Magyarországon beszerezni több árucikket. Amint viszont a forint visszaerősödött, ez a
gyakorlat már nem volt jellemző.

45. ábra: Forrás: Szlovák Statisztikai Hivatal

Romániában is visszafogják magukat a vásárlók. Az UNICEF felmérése szerint elsősorban az
energiafelhasználás csökkentésével igyekeznek takarékoskodni. A dohányzók kevesebb
cigarettát vesznek, bár ez a statisztikákban még nem jelent meg. A családok kevesebb húst és
több zöldséget vásárolnak, és minimálisra csökkentik a nem étel-jellegű kiadásokat. A
lakásfenntartásra is jóval kevesebb pénz jut. A kiadásoknál első helyen áll a közüzemi
számlák

befizetése,

utána

a

hiteltörlesztés,

ezeket

követik

az

élelmiszer-

és

gyógyszerkiadások. Szlovákiában is csökkent a lakossági fogyasztás. A vásárlók elhalasztják
a nagyobb beruházásokat, ami meg is látszik: 2009 februárjában 10 százalékkal csökkent a
kiskereskedelem az előző egy évhez viszonyítva. A statisztikai hivatal ezt a háztartások
vásárlásainak 42 százalékos esésének tulajdonítja. A legnagyobb esés az üzemanyageladásokban mutatkozott meg (bár ehhez az árak csökkenése is hozzájárult), melyet követnek
a tartós fogyasztási cikkek. A kiskereskedelem csökkenésében nagy szerepet játszott az erős
euró miatt újra felélénkült bevásárló turizmus, ám ez később alábbhagyott a környező
országok valutáinak erősödése következtében. A válság következtében a hitelek vonzereje is
sokat esett, nem ösztönzi plusz kiadásra a háztartásokat egy jó hitelkonstrukció.
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Lengyelország – a kivétel
Lengyelország fogyasztás szempontjából ellentétesen mozog. Egyetlen közép-kelet európai
államként a válság dacára növekedést tudott felmutatni, és nagy belső piacára támaszkodva
nem csökkent számottevően a fogyasztás.

46. ábra: Forrás: Lengyel Statisztikai Hivatal

Balti zuhanás

Észtországban a belső kereslet egész évben körülbelül 20 százalékkal csökken, és hasonló
értékben csökken a belső fogyasztás is. Nagyban hozzájárul ehhez a növekvő
munkanélküliség és az egyre magasabb megtakarítási ráta is. Sok más országhoz hasonlóan a
családok spórolnak az energiafogyasztás csökkentésével. 20-30 százalékos gázfogyasztáscsökkenés is elképzelhető a következő két évben. A fizetések csökkenése ugyancsak
negatívan hatott a belső fogyasztásra. Ebben az évben elsőként volt példa arra független
Észtország történetében, hogy áresésre számítottak a háztartások, ami a vásárlások
elhalasztására ösztönözte őket. Riasztó méreteket öltött az eladósodottság is: átlagosan
bevételeik 85 százalékáig el vannak adósodva az észt családok.
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47. ábra: Forrás: az észt, litván és lett statisztikai hivatalok

5.2.

Pénzügyi szokások

A válság hatására nagy változások következtek be a polgárok pénzügyi szokásaiban. Fontos
azonban különbséget tenni pénzügyi termékhasználati szokások, illetve az igénybevételi
tervek között. A termékhasználat (pl. hitel, bankszámla, befektetés stb.) meglehetősen statikus
állapot. hiszen a hitelfelvétel általában nem rövidtávra szól, nem egyszerű egy befektetést
áthelyezni, vagy egy számlát megszüntetni. Így a lakosság jelentős része a pénzügyi
termékhasználatát illetően gyakorlatilag nem adott választ a gazdasági krízisre, pénzügyeit
úgy intézi, ahogy azt korábban is tette. A válság szűk egy esztendeje kevés idő volt arra, hogy
ezen mérhető módon változtasson. A nagy hangsúlyeltolódás a jövőre vonatkozó tervek
esetében történt.
Magyarországon például 1995 óta nem volt arra példa, hogy a lakosság a hitelfelvétellel
szemben a befektetést, a megtakarítást preferálná. Üdvözlendő lenne, ha egy tartós folyamat
indulna, mivel Magyarországon a felnőtt lakosság csupán 17-százalékának van pénzügyi
megtakarítása, míg például Csehországban és Szlovákiában ez az arány 50 százalék feletti. Ha
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mégis rákényszerül hitelfelvételre, akkor az elmúlt évek gyakorlatával szemben már
forintalapút választana, mivel a kiszámíthatóbb törlesztőrészletet már többre értékeli az
esetlegesen alacsonyabb kamatnál. A befektetések esetében dominálnak a rövidtávra
kialakított befektetési módozatok, de növekedést mutatott a nyugdíjas évekre való
előtakarékosság iránti hajlandóság is.
Ugyanakkor megnőtt azoknak a száma, akik elkezdték tudatosan megtervezni a családi
kasszát. Sokuk esetében már előzőleg is törekedtek a havi jövedelem beosztására, ám a válság
nagyobb szigorúságra sarkallta őket, kisebb részük pedig a krízis nyomán kezdte el követni
ezt a gyakorlatot. A régióra jellemző az alacsony pénzügyi műveltség, nagyon sokan
nincsenek tisztában azzal, pontosan milyen befektetési, megtakarítási lehetőségeik vannak. A
kilencvenes években döntően bankszámlán, vagy készpénzben tartották az emberek
megtakarításaikat, valamint kisebb részben vegyes típusú életbiztosításokat vettek igénybe. A
különböző értékpapírok iránt nem mutatottak érdeklődést, a tőzsdei magánbefektetések
aránya elenyésző volt. Jellemzi a pénzügyi éretlenséget, és hosszútávú pénzügyi gondolkodás
hiányát a magyarországi nyugdíj-előtakarékossági számlák (NYESZ) kudarca. A NYESZ,
vagy más néven a nyugdíjrendszer negyedik pillére lehetőséget adna a lakosság számára,
hogy értékpapírokban takarítson meg anélkül, hogy törődnie kellene az árfolyamnyereségadóval. A kudarc néhány fő okra vezethető vissza, melyek közül több általánosítható a régióra
is. Először is a lakosság nem volt informálva kellőképpen magáról a lehetőségről, amiért
alapvetően a kormányzatot terheli felelősség, illetve a bankok sem igyekeztek ügyfeleik
figyelmét felhívni a lehetőségre. Másrészt a potenciális befektetők nincsenek tisztában azzal,
hogy bár a részvények rövid távon nagyfokú volatilitást tudnak produkálni, hosszabb távon
viszont az úgynevezett cost average effektusnak (CAE) köszönhetően komoly hozamokat
lehet elérni. A CAE röviden azt a jelenséget takarja, hogy a hosszú távon gondolkodók
számára jó is, ha esnek az árfolyamok, mivel az alacsony árnak köszönhetően több részvényt
vagy értékpapírt tudnak vásárolni, és ha az árfolyam újra emelkedő pályára lép, az alacsony
értéken vett papírok értéke összességében akár meg is többszöröződhet.
A kuponos privatizációs gyakorlatot követő országokban20, továbbá Lengyelországban a
lakosság nagyobb része jelent meg az értékpapír-piacon, és ennek köszönhetően a hosszabb
távú megtakarításokban hamarabb nyert teret a valamilyen szinten részvényhez,

20

Csehszlovákia, Románia
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állampapírhoz kötött befektetési forma. A magyar lakosság nagy része a 2000-es évek elejétől
felfutó, ún. unit-linked – befektetési egységhez kötött – életbiztosításokon keresztül került
kapcsolatba az értékpapír-piaccal. A közvetítők ajánlásai nyomán sokan indítottak ilyen
konstrukciót a nagy nyereség reményében, ám sokak számítását keresztülhúzta a válság,
aminek a következtében lezuhantak a részvények és a befektetési jegyek árfolyamai. Emiatt a
lakosságban nem alakult ki egy elfogadó, vagy inkább befogadó hozzáállás az értékpapírok
felé. Üdvözlendő viszont, hogy a tervekben említett megtakarítási formák közé már
bekerültek az állampapírok is, ami pozitív irányba való elmozdulást jelent.
Bulgáriában a válság szintén növelte a megtakarítási kedvet, mivel a lakosság itt is
elhalasztotta nagyobb értékű beruházásait. Öröm az ürömben, hogy a jelenlegi infláció és
annak várható alakulása növelte a fogyasztók jövőbe vetett hitét.

5.3.

Társadalmi hatások

A kelet-európai régió országaiban sokan arra számítottak, hogy a válság nem fog számottevő
hatást gyakorolni gazdaságaikra. Ezt a meggyőződésüket arra alapozták, hogy válság egyik fő
kiváltó okaként gyakran feltűntetett subprime hitelek nem „mérgezik” bankjaikat. Ez még
igaz is lehetne, ám nem számoltak azzal, hogy Nyugat-Európa az előzetesen gondoltnál jóval
komolyabb módon megsínyli az amerikai pénzügyi rendszer összeomlását. A Lehman
Brothers csődjét követő általános pánik és az ezt követő hitelszűke néhány hónapos eltéréssel
így megérkezett a régióba.
Több ok vezetett oda, hogy végül nagyon komoly következményekkel kellett ezeknek az
országoknak szembenézniük. A rendszerváltozást követő szükségszerű válságot követően
megindult

növekedési

periódusban

egyre

nagyobb

szerep

jutott

a

különböző

hitelkonstrukcióknak. Később a kormányok aktívan támogatták a lakáscélú hiteleket, ami
meggyorsította az eladósodás folyamatát és ezt a folyamatot még csak erősítette a bankok
megengedő hitel-elbírálási gyakorlata. A válság küszöbén például az osztrák bankok keleti
hitelkintlévőségei nagyjából Ausztria GDP-je 80 százalékának megfelelő összegre
emelkedett. Az is fontos körülmény, hogy a hitelek többsége nem a nemzeti valutákban lett
folyósítva, hanem euróban vagy svájci frankban, ami különösen megnövelte a kockázatokat.
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Amikor elzárultak a hitelcsapok, kiütközött, hogy a hitelalapú növekedéspolitika nem
fenntartható. Az általános bizalomvesztés miatt egyre nehezebben tudtak tőkéhez jutni az
országok, és a romló kilátások miatt a régió valutái mélyrepülésbe kezdtek. A valutában
felvett hitelek törlesztő részletei emiatt hirtelen megugrottak, amit egyre növekvő számú
ügyfél nem tudott törleszteni. A gazdaság visszaesés miatt növekedett a munkanélküliség, ami
tovább bővítette a fizetni nem tudók számát. A különböző nagyságú gazdasági megszorító
csomagokat egymás után jelentették be a régió államai, ami további terheket rótt a lakosság
vállára.
A válság hatása volt egy érdekes fejlemény is, ami általánosságban elmondható az összes
vizsgált ország tekintetében. Az előző évekhez képest érzékelhetően csökkent a hatóságok
által regisztrált válások száma. A romló gazdasági körülmények miatt kevesebb ember
vállalkozott egy, az esetek többségében költséges procedúrára. Emellett nagy valószínűséggel
az is szerepet játszott a válások számának csökkenésében, hogy nehéz helyzeteket könnyebb
nem egyedül átvészelni, ha nem csak magára számíthat az ember, ezért az ellentéteket
egyelőre félretették a válságos időkben. A régióban a tendencia igazán a legsúlyosabban
érintett három országban mutatható ki, de például Spanyolországban és az Egyesült
Államokban is világosan megmutatkozott, ahol az erre specializálódott ügyvédek. Utóbbiban
a nagy gazdasági világválság idején is megfigyelték ugyanezt.

48. ábra: Forrás: Eurostat
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A Vörös Kereszt tapasztalatai
A Vörös Kereszt a számos országban jelen lévő tagszervezeteinek segítségével átfogó képet
tudott alkotnia a válság okozta társadalmi hatásokról. A szervezetek jelentései megerősítették,
hogy kelet-európai régiót különösen sújtotta a krízis. A viszonylag rövid ideig tartó gazdasági
fellendülés alatt nem volt ideje a lakosságnak komoly biztonsági hátteret teremteni, és emiatt
a mostani visszaesés közepette megtakarításaik alacsony értéke nem jelent hatékony védelmet
nélkülözés ellen. A Vöröskereszt számára is nagy kihívás a jelenleg helyzet, mivel egyre több
rászoruló fordul hozzá, és a megnövekedett igényeket csökkenő forrásokból kell
megkísérelnie kielégíteni. Helyzetét nehezíti az a tény is, egyre többen fordulnak olyanok is
hozzá, akik korábban adakozók voltak.
A válság nem egyenlő módon sújtja a különböző társadalmi rétegeket. A Vöröskereszt
szervezeteinek jelentései alapján a különösen veszélyeztetettek az idősek, mivel
gyógyszerkiadásaik nyugdíjuk komoly hányadát felemésztik, és így kevesebb jut élelmiszerre,
és más egyéb egészséggel kapcsolatos kiadásra. Nehéz helyzetbe kerültek a bevándorlók és a
kisebbségek is (erről bővebben a lásd a 6. fejezetet), ám az illegális bevándorlók helyzete még
aggasztóbb, hiszen ők nem számíthatnak állami segítségre, csak a jótékonysági szervezetekre.
A gyerekekre is sok veszély leselkedik. A romló körülmények hatására megnő annak a
veszélye, hogy embercsempészek kezére kerülnek, és az alkohol és drogok jelentette veszély
is megnőtt. Azok a fiatalok, akik egyszülős családban nevelkednek, még nehezebb helyzetbe
kerültek, mivel ha nevelőjük betegség vagy leépítés miatt kikerül a munkaerő-piacról, nem
marad kenyérkereső a családban, ráadásul a fiatalok között aránytalanul magas a
munkanélküliség. A Nyugat-Európában is romló kilátások miatt többen is az anyaországba
való visszatérést választották azok, akik a fellendülés időszakában nyugaton próbáltak
szerencsét, ami növeli az otthoni munkanélküliek táborát és az állam szociális kiadásait,
emellett pedig ez az otthoni családtagok számára is bevétel-kiesést okoz, mivel már nem
számíthatnak a hozzátartozó hazautalásaira. Az egyik legtragikusabb fejlemény, ami a
tagszervezetek jelentéseiből kiderült, hogy a régió országai gazdaságának gerincét alkotó
középosztály is az egyre jobban veszélyeztetett csoportok közé került a fokozódó mértékű
eladósodás folytán.
A Vöröskereszt figyelmezet arra, hogy 2009-2010 telén minden eddiginél több ember
esetében merülhet fel a fagyhalál veszélye. A csökkenő források miatt nagyobb kihívást fog
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jelenteni a hajléktalanok segítése, ráadásul a válság miatt megnőtt az utcára kerülők száma,
ami még jobban megterheli a szociális rendszereket. Azonban nem csak őket fenyegeti ez a
veszély. A fűtésen spóroló, egyedül lakó emberekre is leselkedik ez a veszély.

A válság egészségügyi vonatkozásai
A válság, ahogy azt a Vöröskereszt is említette egyre nagyobb mértékben érinti a
középosztályt. Ám nem csak anyagi tekintetben súlyosbodik helyzetük. A terhek
növekedéséből fakadó fokozódó stressz egészségügyi problémákat felvet.
A főként középvezetőként és menedzserként dolgozó emberek számára nagy megrázkódtatást
jelentett válság okozta gazdasági bizonytalanság. Az eddig jellemző felfogás, miszerint
munkahelyük biztonságban van és cégükben fontos szerepet töltenek be, hirtelen értelmét
vesztette. A pszichológusok körében végzett felmérések szerint egyre többen keresik fel a
szakembereket21. Legtöbben arról számolnak be, hogy a bizonytalanság hatására csökkent a
toleranciaküszöbük és a terhelhetőségük. A pszichológiai páciensek száma kedvezőtlenül
változott. Sokan anyagi helyzetük romlása miatt nem képesek a kezelések további
finanszírozására, ezért mentális egészségük veszélybe kerülhet. Megnőtt viszont azon
páciensek száma, akik a menedzseri réteghez tartoznak, és eddig nem jártak pszichológushoz.
Ők

legtöbbször

szégyenérzetről

számolnak

be,

mivel

nem

tudnak

megbirkózni

nehézségeikkel.
A mozgásszervi zavarok, alvás-és étvágyzavarok és a stressz okozta hasmenések száma
növekedést mutat. A súlyosabb egészségügyi problémák, mint a gyomorfekély, érszűkület és
magas vérnyomás, száma is kedvezőtlenül alakul. A csökkenő jövedelmek miatt sokan, akik
eddig magán orvosi ellátás keretében oldották meg egészségükkel kapcsolatos problémáikat,
az állami ellátórendszerekhez fordulnak, amik már eddig is a legtöbb helyen forráshiánnyal
küszködnek. A megjelenő új betegek pedig még nagyobb terhet fog rájuk róni.

A Baltikum
Észtországban már 2007. második felében megindult a gazdaság lassulása, ám még 2008.
elején is úgy gondolták, hogy sikerül egy „puha landolással” megúszni. Ez nem következett
be, mivel már a második negyedévben csökkenni kezdett a GDP. A vállalatok tőkeképzése
2008. negyedik negyedévében a megelőző év azonos időszakához képest 25 százalékkal
21

http://www.origo.hu/itthon/20090320-pszichologusnal-kotnek-ki-a-bepanikolt-kozepvezetok.html
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kevesebb volt. A háztartások számára is egyre nehezedett a helyzet, hiszen fogyasztásuk csak
január és március között nem csökkent, utána már a folyamatos csökkenés volt jellemző. 2008
második felében megindult a munkával rendelkezők számának csökkenése is, és az utolsó
negyedévben csökkenő foglalkoztatottság mellett a munkanélküliségi ráta felszökött 7,6
százalékra. A legrosszabban a 15 és 24 év közötti fiatalok jártak, az ő esetükben a ráta több
mint 14 százalékra emelkedett. Az év második felére a teljes munkanélküliség már elérte 13,5
százalékot. A válság határára a lakosság a rendelkezésre álló jövedelme 85 százalékáig
eladósodott. Egyelőre azon hitelek aránya még alacsony, melyek törlesztésében hatvan napnál
hosszabb elmaradás van, de az előrejelzések szerint ez nőni fog, mivel továbbra is borúlátóak
az észt gazdaság jövőjére vonatkozóan.
A válság következtében az észt polgárok komoly jövedelem-visszaesést szenvedtek el. 2008.
második negyedéve és 2009. első negyedéve között az átlagos bruttó bér kis híján 9
százalékkal csökkent. Ám a csökkenés mértéke nagy szórást mutatott a különböző
ágazatokban. Nem meglepő módon a pénzügyi szektorban dolgozók bére esett vissza a
legnagyobb mértékben. Ők 2008. első negyedévéhez képest 209-ben majdnem 30 százalékkal
kevesebbet vihettek haza. Az oktatásban dolgozók bére ugyanebben az időszakban nem
mutatott összességében csökkenést, ám a kézhez kapott összeg oly nagy mértékben fluktuált,
ami teljességgel lehetetlenné tette az előretervezést, és minden bizonnyal növelte a
bizonytalanságérzetüket. Az építőiparban dolgozók helyzete sokat romlott, hiszen bevételük
legalább 10 százalékkal esett vissza, ráadásul sokan ebben az iparágban vesztették el a
legtöbben az állásukat: 2008. második negyedévéhez képest 2009 ugyanezen időszakában 35
százalékkal kevesebben dolgoztak.
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49. ábra: Forrás: az észt, litván és lett statisztikai hivatalok

Lettországban hasonló folyamat játszódott le. Különösen nagy veszély leselkedik a
szegénységi küszöbhöz közel élő háztartásokra. 2006-ban segélyek nélkül az észt háztartások
negyede élt volna a küszöb alatt, és a segélyek segítségével csökkent ez 19 százalékra.
Későbbi adat nem áll még rendelkezésre, ám a válság hatására komoly megszorító
intézkedések meghozatalára volt szükség az országban, ami nem hagyhatta figyelmen kívül a
segélyeket sem, tehát elkerülhetetlen ennek az értéknek a gyorsuló növekedése. A lett
gazdaság hasonló pályát követett az észthez, ám a munkanélküliség sokkal súlyosabb
problémává vált. 2009. első negyedévében meglódult, és felment egészen 14 százalékig, ami
4 százalékos ugrás jelentett. Ezután még a másodikban majdnem elérte a 17 százalékot. A 1524 év közöttiek adata egészen megdöbbentő: kis híján az egyharmaduknak nincs munkája,
ami gyakorlatilag a háromszorosa a 2008. év elejei adatnak. 2008-ban a foglalkoztatottak
száma a mezőgazdaságban és a faiparban esett vissza a legnagyobb mértékben, de
bányászattal foglalkozók száma is hasonló tendenciát mutatott.
A válság és az IMF-hitel feltételeként a kormánynak komoly megszorító lépéseket kellett
foganatosítania a szociális kiadások terén és a közalkalmazottak juttatásait is visszanyeste.
Július elsejétől a 300 lat (EUR 427) alatti fizetéseket 15 százalékkal mérsékelték, az ezen
érték felettiek pedig 20 százalékkal csökkentették. A 20 százalékos csökkentés a
közalkalmazottak majdnem 80 százalékát érintette. A kiadás-visszafogás komoly érvágást
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jelentett a közalkalmazottaknak, hiszen 2008 közepe óta már a harmadik ilyen lépést kellett
elszenvedniük: először a prémiumokat csökkentették, majd 2009 elején 15 százalékkal
csökkentették a béralapot, ami elbocsátásokkal is járt.
Az oktatásban dolgozókat is érzékenyen érintették a megszorítások. 2009. szeptember 1-től
fizetésük majdnem a harmadával csökken. A kormány először 50 százalékos csökkentést
tervezett, ami váratlanul érte a tanárokat, mivel ők 20 százalékos csökkentésről tárgyaltak a
kormányzattal. Végül a szakszervezet és a lett államfő határozott kiállásának köszönhetően 28
százalékos mérséklésben egyeztek meg a felek.
A nyugdíjasok is komoly érvágást voltak kénytelenek elviselni. 2009 és 2012 közötti
időszakban az öregségi nyugdíjak 10 százalékkal lesznek kevesebbek. Azok, akik munkát
vállalnak nyugdíjas éveikben, 70 százalékos nyugdíj-csökkenéssel számolhatnak. Az idő előtt
nyugdíjba vonulók pedig csak ellátásuk 50 százalékára lesznek jogosultak. Valószínűsíthető,
hogy a nyugdíj mellett dolgozók fokozott mértékben fogják elhagyni a munkaerő-piacot a
kedvezőtlen változtatások miatt, ami növelni fogja betöltetlen állások számát, viszont az
öregebb generációk megélhetési körülményei romlani fognak. A 65 évesnél idősebb
nyugdíjasok aránya a lakosságban pedig magas, több mint 21 százalék.
Az alacsony keresetűek a fizetések csökkenése mellett további – helyzetüket negatívan
befolyásoló – intézkedésekkel kellett szembesülniük. 2009. július 1-ig 90 lat (EUR 128) volt
az adómentes jövedelem határa. A megszorító intézkedések keretében azonban ezt
leszállították 35 latra (EUR 50), ami adóterheik további növekedését eredményezi.
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50. ábra: Forrás: Eurostat

Litvánia az előző két ország pályáját követte. Ott is a 2008-as év másodi felétől indult meg a
munkanélküliség meredek emelkedése. A tavalyi második félévben az alacsonynak mondható
4,5 százalékos érték meredek emelkedésnek indult, és az idei első félévre a munkanélküliség
két és félszeresére növekedett. A 15-24 évesek esetében már tavaly év eleje óta megfigyelhető
az állástalanok számának drasztikus emelkedése. A 2008. első negyedéves 10,1 százalékos
érték mostanra 25 százalékra ugrott. A gazdaság lassulása miatt a háztartások jövedelmeinek
növekedési üteme lecsökkent, és emiatt egyre nehezebbé vált a hitelek törlesztése, de még
nem érte el a kritikus szintet. Azonban a negatív kilátások, a tovább csökkenő jövedelem és a
munkanélküliség növekedése a kockázatok emelkedését vetíti előre.
Az országban a válság legkomolyabban a bányászatban dolgozókat érintette. Az ágazat
dolgozóinak 60 százaléka vált munkanélkülivé 2008 végére. A nagy létszámcsökkenés
azonban nem járt a bérek számottevő emelkedésével, ami mutatja milyen súlyos állapotba
került az ágazat. A halászok számában is komoly csökkenés következett be, 2008 végére
egyharmadával csökkent az iparágban dolgozók száma. Hasonló mértékben sújtotta a
pénzügyi szektorban foglalkoztatottakat is a krízis. A mezőgazdaságban és a faiparban, bár
növekedett az itt dolgozók száma, a 2008-as év végére az év közben elért bérnövekmény
semmivé

vált.

Összességében

majdnem

hét

százalékos

munkavállalóknak elszenvedniük 2009 második negyedévére.

bércsökkenést

kellett

a

84

Románia
A román gazdaság sebezhetősége, válság általi fenyegetettsége nyilvánvalóvá vált 2008.
negyedik negyedévében. Megdöbbentő volt a GDP növekedésének csökkenése. Míg a júliusaugusztus-szeptemberi időszakban a nemzeti össztermék több mint 9 százalékkal nőtt, a
növekedés üteme alig három százalékra csökkent az utolsó negyedévben. Az idei év első
negyedében pedig jóval az elemzői várakozás felett, 6,2 százalékkal zsugorodott a gazdaság,
ráadásul a meredek esés folytatódott. A második negyedévben a GDP majdnem 9 százalékkal
esett, ami régiós kitekintésben is kimagasló volt. A munkanélküliség nem kezdett el a balti
államokéhoz hasonló mértékben emelkedni, de stabilan felfelé mutató tendenciát mutat. A
trend azonban csak rosszabbodni fog, mivel az IMF hitel egyik feltételeként csökkenteni kell
a bérkiadásokat a költségvetésben, ami nagyarányú elbocsájtásokat fog jelenteni az év
második felében. Az elbocsájtások számát az is növelte, hogy az eddig húzóágazatnak
számító építőipar mélyrepülésbe kezdett. A csökkenő bérek és a megemelkedett
hiteltörlesztők itt is egyre nagyobb kihívások elé állítja a lakosságot.

51. ábra: Forrás: Eurostat

A megváltozott munkapiaci körülményeket jól jelzi egy friss közvélemény-kutatás
eredményei is. A Mednet Marketing Research Center HR-vezetőket és vállalatirányítókat
kérdezett arról, milyen változtatásokat vezettek be a válságot követően22. A legtöbben a
létszámleépítést, a fizetések és a juttatások mértékének csökkentését jelölték meg, mint
22

http://www.romaniantimes.at/news/Business/2009-1019/3635/People_accepting_almost_anything_to_get_a_job_

85

követett stratégia. A kutatás során fény derült a munkakeresők megváltozott magatartására is.
Két évvel ezelőtt nyomás nehezedett a munkaadókra, hogy versenyképes fizetéseket és
feltételeket kínáljanak alkalmazottaiknak, ám a válság hatására a tárgyalási alap nagyot
változott. A vezetők arról számoltak be, hogy az utóbbi időben a munkakeresők már szinte
bármilyen feltételbe hajlandóak belemenni, csak hogy megtarthassák állásukat, vagy hogy
munkát kapjanak.
Romániában a több szektort is hasonló súlyossággal érintett a válság. A mezőgazdaságban
2009 júliusáig a munkaerő 10 százalékkal, a bányászatban pedig 13 százalékkal csökkent a
foglalkoztatottak száma. A feldolgozóiparban azonban már 16 százalékos csökkenés volt
megfigyelhető, mint ahogy az építőiparban is. Az ingatlanszektor összeomlása következtében
az ágazatban foglalkoztatottak majdnem egynegyede került az utcára. A fizetések tekintetében
a legtöbb szektorban a stagnálás, vagy a létszámcsökkenés miatt a kis emelkedés volt
jellemző, kivéve a közalkalmazottak körét, ahol esetében az IMF-feltételek miatt csökkentek a
fizetések. Náluk további konfliktusok várhatóak, ha jelenlegi állapotában fog életbe lépni a
közalkalmazotti fizetéseket egységes bérrácsba foglaló törvény, mivel így sok esetben
(például az igazságügyben dolgozóknál) akár 40-60 százalékos bércsökkenés lesz az
eredmény.

Szlovákia

Szlovákia Romániához hasonló módon a régió éltanulójának számított. A gazdaság az
autógyártásnak és a beáramló tőkének köszönhetően szárnyalt, gyakorlatilag 2004-től
folyamatosan 6-8 százalékos növekedést könyvelhettek el. A kormány ezért egészen 2008
utolsó hónapjaiig úgy kommunikált, hogy az országot nem fogja a válság komolyan érinteni.
Az optimizmust csak növelte, hogy Szlovákia a 2004-ben csatlakozott új EU-s tagállamok
közül Szlovénia után másodikként bevezette az eurót. Az is a komoly hatás ellen szólt a
politikusok szerint, hogy az európai átlaghoz képest Szlovákiában alacsony a lakosság
devizahitel-állománya, így a tömeges bedőlés veszély nem áll fenn. Azonban a 2008. utolsó
negyedévi adatok kijózanítólag hatottak. A húzóágazatnak számító autóipar visszaesése csak
tovább növelte a nehézségeket, ugyanis a kereslet 35 százalékos visszaesése miatt sorra
vezették be a rövidebb műszakokat, és végül elbocsájtásokat is kénytelenek voltak
bejelenteni. A becslések szerint legalább összesen hatezer autóipari dolgozó fogja elveszteni
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megélhetését a 2009-es évben. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma legalább 10
százalékkal csökkent, és a bányászatban is hasonló arányú csökkenés figyelhető meg.
A rossz hírek hatására a kormány sorra módosította a várható gazdasági növekedés mértékét:
az őszi 7 százalékos várakozás fokozatosan 6 százalékos csökkenésbe fordult. A
munkanélküliségi ráta elkezdett stabilan fölfelé kúszni a tavalyi év végétől. A novemberi 9,2
százalékos mutató töretlen emelkedéssel elérte júniusra a 11,7 százalékot.

52. ábra: Forrás: Eurostat

Lengyelország

Lengyelország esetében a helyzet a régió országaihoz képest nagyrészt pozitív képet mutat. A
GDP az előző évben 5 százalékkal nőtt, és bár ettől messze lesz az idén, de egyre inkább úgy
tűnik, hogy a régió országai közül a lengyel gazdaság lesz az egyetlen, amely megússza
csökkenés nélkül. Több ok közrejátszik abban, hogy Lengyelország ennyire ellenálló a
válsággal szemben. A belső piac kiemelt szerepet játszik az országban, sokkal kevésbé függ
külső exportpiacoktól, és nagyrészt a belső fogyasztásnak köszönhető a mérsékelt, 0,8
százalékos növekedés az első félévben. Másrészt a lengyel ipar diverzifikáltabb képet mutat
régiós összehasonlításban. A szakképzett munkaerő pedig a válság hatására kezd visszatérni
külföldi munkahelyeiről. Fontos megjegyezni, hogy – Szlovákia mellett egyedüliként – a
lengyel kormány támogatottsága, bár megsínylette a romló kilátásokat, továbbra is stabilnak
mondható, ami megkönnyíti a válság kezelését. Fontos az is, hogy a külföld szemében a

87

kormány hitelessége magas, mivel nem számítanak arra, hogy elszállna az államadósság.
Lengyelországban ugyanis komoly törvényi bástyák védenek ez ellen, amik megkövetelik a
parlamenttől a szükséges intézkedéseket, ha az adósság mértéke a GDP 55 százaléka fölé
emelkedne.
A munkanélküliség alakulása aggodalomra ad okot. A második negyedéves átmeneti
csökkenést követően újra emelkedni kezdett, ami azt jelentette, hogy a nyári szezonmunkák
által átmenetileg megnövelt munkakínálat nem tudta ellensúlyozni az állások megszűnését.
Minden előrejelzés szerint az év végéig tovább fog nőni a munkanélküliek száma, és az
állástalanok aránya 13 százalékon tetőzhet, és ezután csak lassan fog csökkenni.

53. ábra: Forrás: Eurostat

Bulgária

Bulgáriában is komoly következményei lettek a begyűrűző válságnak. Mint a többi régiós
országban, a bolgár gazdaság is 2008. utolsó negyedévében került lefelé tartó spirálba. Az
első félév robosztus, 7 százalékos növekedése után a harmadik és negyedik negyedév
csalódást keltő adatokkal szolgált, am miatt az egész éves növekedés 6 százalékra csökkent.
2009. első félévében pedig már 3,5 százalékos csökkenésről számoltak be. A gazdaság egyik
húzóerejeként szolgáló belső fogyasztás is erősen lecsökkent. A háztartások szinte minden,
nem élelmiszerrel kapcsolatos termékek esetében visszafogta vásárlásait. A válság határára az
eddig dinamikusan növekvő munkaerőpiac bővülése megállt, és a munkanélküliség
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növekedésnek indult. 2008. negyedik negyedévében 5 százalékos volt, ám ez hirtelen
felszökött 6,4, majd később 7,62 százalékra júliusban. A 15-24 éves fiatalok körében 2009.
második negyedévére a ráta 2,5 százalékos emelkedés után 14,6 százalék lett. Az alacsony
érték azonban halmozottan káros lehet az országnak, mivel a lakosság egésze nagyon
szegény. A legfrissebb adatok szerint ugyanis a bolgárok 65 százaléka a szegénységi küszöb
alatt él.
A bolgár átlagfizetések nem csökkentek az idei év során, inkább – bár lassuló – mértékben
nőttek, azonban a kutatások szerint az év második felében már a munkavállalók fele
fizetésének és rendelésállományának csökkenéséről számolt be23. Közülük a legtöbben egyéni
vállalkozózók, és mint ügyvéd, reklámszakember vagy tanácsadóként dolgozik. A bolgár
munkaügyi hivatal jelentése alapján a válság legjobban a gyáriparban dolgozókat sújtotta,
mivel ebből a szektorból kerül a ki a regisztrált álláskeresők egyötöde, utána következik a
kereskedelmi ágazat, 17 százalékkal. Kedvezőtlenen a kilátások a bányászati dolgozók
számára is. Az év folyamán folyamatosan csökkent az iparágban dolgozók száma, csakúgy,
mint az oktatásban foglalkoztatottaké. Utóbbi esetében közrejátszik az is, hogy az állam –
különösen a nyáron hivatalba lépett új kormány – magán kezdte a fogyókúrát megszorító
intézkedéseivel. Ennek a részeként ideiglenes jelleggel 30 százalékkal csökkentették az állami
vasútvállalat dolgozóinak fizetését is, ami az év hátralevő részében különösen nehéz
helyzetbe hozhatja családjaikat, mivel a tél beköszöntével minden bizonnyal meg fognak
növekedni a rezsiköltségek. A válság hátrányosan érinti a tengeri kereskedelemmel foglalkozó
cégeket dolgozóit is. A burgaszi kikötőt (a legnagyobb az országban) üzemeltető cég be is
jelentette, hogy dolgozóinak 20 százalékától kénytelen megválni a következő hónapokban a
forgalom nagymértékű visszaesése miatt24. A turizmusban dolgozók jövője is bizonytalan,
mivel 2009-ben 20 százalékkal kevesebb turista kereste fel a fekete-tengeri üdülőhelyeket25.
A jelentés alapján az is elmondható, hogy a legnehezebb helyzetben a szakképesítéssel nem
rendelkező, középkorú munkavállalók vannak. Először ugyanis őket küldték el cégek, és
helyükre pedig 20 és 29 év közötti fiatalokat vettek fel, akiknek többségégében ez lett az első
munkahelyük. A jelenség rokonítható a Romániában történtekkel: a fiatalkorúak körében a
legmagasabb az állástalanok aránya. Az ő esetükben a pedig fokozottan érvényesíthető a

23

http://www.novinite.com/view_news.php?id=109368
http://www.novinite.com/view_news.php?id=107089
25
http://www.novinite.com/view_news.php?id=106638
24
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munkaadó feltételei, mivel pontosan tisztában vannak azzal, hogy a romló munkapiaci
körülmények közepette még a kedvezőtlen bérezési és juttatási feltételek mellett is bőven
találnak munkaerőt.

54. ábra: Forrás: Eurostat

55. ábra: Forrás: Eurostat
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Magyarország

Magyarországot a válság nem érhette volna rosszabb időben. Az utóbbi évek feszes
költségvetési politikája folytán a gazdasági növekedés erősen lecsökkent már 2007-től, és
ebben a legyengült állapotban kellett az országnak szembenéznie a negatív folyamatokkal.
2008-ban nagyrészt stagnálás jellemezte a magyar gazdaságot, ami jellemző volt a
munkanélküliségre is. Növekedése a tavalyi év utolsó előtti hónapjában indult meg, és a 2008ra jellemző 7,5-7,7 százalékos mutató februárra több mint két százalékkal ugrott meg, és
ezután tartotta is ezt a szintet. A 15-24 éves fiatalok között sokkal komolyabb problémát
jelent a munkanélküliség. A 2008-as évre jellemző átlagos 20 százalékos ráta az idén
megugrott, és már több mint 25 százalékon áll, ami a balti államok után a legrosszabb mutató.
A gazdaság visszaesése már az előző év utolsó negyedévében elkezdődött, de az igazi
zuhanás idén következett be. Az első negyedévben a zsugorodás 6,7 százalékos volt, amit egy
7,5 százalékos GDP csökkenés követett a második negyedévben.

56. ábra: Forrás: Eurostat
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57. ábra: A forint/euró árfolyam alakulása (szeptember 1=100, forrás: Magyar Nemzeti Bank)

Azok a személyek, akik a válság következtében vesztették el munkahelyüket, egyelőre még a
munkaügy rendszerében vannak, nem jelentek meg még a szociális szolgáltatóknál, ám amint
lejár az álláskeresési támogatást folyósító időszak, várható tömeges megjelenésük a
családsegítő szolgálatoknál. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint márciusban
százezerrel többen voltak állás nélkül, mint egy évvel korábban, és 140 ezerrel többen, mint a
globális válság kirobbanása előtti utolsó hónapban, szeptemberben. Március végén 564 ezer
álláskeresőt tartottak nyilván, ami 15 éves csúcsot jelent a Szolgálat adatai alapján.
Megnövekedett számuk nem írható teljesen a válság számlájára, mivel közrejátszik az
általános eladósodás, ami már a válság előtt is növekvő tendenciát mutatott a többek között a
devizahitelek törlesztőrészleteinek és a közüzemi költségek emelkedése folytán. Különösen
nehéz helyzetbe kerültek azok a családok, ahol az egyik kereső munkabére jelentette a felvett
hitel(ek) fedezetét. A válság miatt több helyen 3 vagy 4 napos munkahetet vezettek be, vagy
kényszerszabadságolásra

kényszerültek,

ami

további

háztartásoknak

okozhat

jövedelemcsökkenést.
A családsegítő szolgálatok tevékenyégében megnőtt az anyagi ügyekkel kapcsolatos
ügyintézés, ezeken belül is különösen növekvő tendenciát mutat azok száma, akik
adósságspirálba keveredtek gyorshitelek felvétele miatt. Pedig a gyorshitelekkel kapcsolatos
probléma több esetben elkerülhető lenne megfelelő tájékozottsággal. A Magyar Kincstár
például energiaár-támogatást folyósít a rászorultaknak, s emellett még lakásfenntartási
támogatás is igényelhető. A szolgálatok arról is beszámoltak, hogy trendszerűen nőtt a
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tulajdon elleni bűncselekmények száma. Ezek legtöbbször szupermarketekben eltulajdonított
élelmiszerekben merülnek ki, de az aggasztó, hogy olyan körökben is nőtt a lopások száma,
ahol eddig ez nem volt jellemző.
A kis- és középvállalatok alkalmazottait különösen súlyosan érintette a gazdasági
visszaesés26. A K&H második negyedéves kkv bizalmi index kutatása alapján a cégek
majdnem 90 százalékát érintette a válság, és kis híján felük a költségcsökkentő intézkedések
között nevezte meg a leépítést. Egyharmaduk a bérek és juttatások visszafogásával is
igyekszik biztosítani a talpon maradását. A mezőgazdaságban megélhetést találók továbbra is
nehéz idők elé néznek, a Kopint-Tárki előrejelzése szerint a 2009-es évben az ágazat 8-10
százalékkal esik vissza, az élelmiszeripar pedig folytatni fogja három éve tartó folyamatos
zsugorodását. A feldolgozóiparban dolgozók súlyos helyzetbe kerültek. Hozzávetőleg
hatvanezerrel kevesebb embert tart el az ágazat 2008 első negyedévéhez képest, a
kereskedelmi szektor pedig megközelítőleg tizenhétezerrel kevesebbet. Értelmiségi pályán,
mely később komolyan befolyásolhatja az ország versenyképességét, tizennégyezerrel
kevesebben vannak jelen. Az egészségügyi és szociális ellátásban szintén csökkent a
foglalkoztatottak száma, legalább tizenkétezer fővel. Jövedelmek tekintetében összességében
a stagnálás, vagy a kismértékű emelkedés volt jellemző, ám a költségvetési szféra esetében
látható csökkenés következett be, ami a következő két évben nem is fog változni, mivel a
kormány bejelentése alapján a közszféra fizetései két évre befagyasztásra kerülnek.
Bíztató jel a jövőre nézve, hogy egyelőre nem csökkent a munkapiaci aktivitás. Így a
munkavállalók eddig nem éltek a korábban ismert technikákkal, mint például a
kedvezményes- és rokkantnyugdíjazással – azonban ez valószínűleg annak is köszönhető,
hogy az utóbbi időben szigorodtak az ezekre vonatkozó szabályok. A kormányzati közmunkaprogram is segíti az aktivitásnak a fenntartását, becslések szerint legalább ötvenezer fővel
emelkedett a programban részt vevők száma az év első felében27.

26
27

http://index.hu/gazdasag/magyar/2009/07/28/megszorito_intezkedesek_a_kkv-knal/
http://index.hu/gazdasag/magyar/2009/08/27/csak_latszatra_biztato_a_magyar_munkanelkuliseg/
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58. ábra: Forrás: Eurostat

Csehország
Csehország esetében is érvényesült az a trend, hogy a kormány alaposan alulbecsülte a
gazdasági válság várható hatását az országra. A napellenzős szemlélet még februárban is
jellemző volt néhány kormánytagra, amikor már a főbb nemzetközi intézmények maximum a
legjobb esetben is nulla százalékos növekedést valószínűsítettek. A negatív trend már a
tavalyi év utolsó negyedévében mutatkozott, amikor is a cseh gazdaság zéró növekedést
produkált az előző negyedévi majdnem 4 százalékos bővülés után. Az idei évben is
folytatódott a visszaesés. Az év első harmadában 4,4 százalékos visszaesést volt kénytelen
elkönyvelni az ország, a következő negyedévben pedig majdnem 6 százalékos volt a gazdaság
zsugorodása.
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59. ábra: Forrás: Eurostat

A munkanélküliség is stabil növekedést mutatott. Tavaly októbertől mérsékelt, majd az idei
évtől meredekebb pályán emelkedett. Így a 2008-ra jellemző 4,3-4,4 százalékos ráta júliusra
elérte a 6,4 százalékot. A 15-24 évesek körében a munkanélküliség az alacsonyabbak közé
tartozik a régióban, ám élesen nőtt az utóbbi hónapokban. A tavaly novemberi 10 százalékról
júliusra elérte a 15 százalékot. A kiutalt munkanélküli segélyek összértéke is alátámasztja a
munkanélküliség nem várt megugrását: február végén már a munkanélküli segélyekre szánt
keret 35 százaléka felhasználásra került, márciusban pedig az állástalanoknak nyújtott
szociális kiadások elérték a 3 milliárd koronát.
A feldolgozóipart különösen érzékenyen érintette a válság. Az ebben a szektorban dolgozók a
2008. harmadik negyedéves csúcshoz képest mintegy 150 ezerrel vannak kevesebben, ami
mellett az összes többi változás eltörpül. Jövedelem szempontjából 2009 első felében a
bányászok jártak a legrosszabbul, mivel 2008. ugyanazon időszakához képest kicsivel több,
mint 8 százalékkal esett vissza bérük. A többi szektorban dolgozók kismértékű csökkenés
vagy növekedéssel szembesültek (1-2 százalék), kivéve az egészségügyi dolgozókat, akiknek
a bérük 8 százalékkal nőtt az időszakban.
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60. ábra: Forrás: Eurostat

61. ábra: Forrás: Eurostat
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6.

Válság és etnikai feszültségek

6.1.

A szélsőjobb modernizálódása

A régióban nehezen elkülöníthetők a második világháború előtti szélsőjobb mozgalmak,
pártok ideológiai hagyományából építkező szervezetek, és a tendenciáknak követő, modern
populista pártok. A háború után önkényuralmi rendszerek alakultak ki a kelet-európai
országokban a Szovjetunió hathatós segítségével, amelyek szembefordultak a megelőző
rezsimekkel, ám a társadalomban nem ez a szembefordulás nem történt meg, inkább csak
elfojtásra kerültek ezek az érzelmek. A nyugat-európai országokban főként azért tudtak
megerősödni a nyolcvanas évektől, mivel sikerült a társadalom szemében levetkőzniük a
nácizmus stigmáját. Keleten viszont az igazodási pont a kommunista rendszerhez való
hozzáállás volt. Így a két világháború közötti ideológiákra építkező, neofasiszta jellegű, és a
modern, populista, a radikalizmust sokszor csak eszközként használó pártok jellemzői sokszor
együttesen megtalálhatók a régió szélsőjobboldali pártjaiban.
A régió radikális pártjai a rendszerváltás után elkötelezetten antikommunisták voltak (kivéve
a Romániában alakult Nagy Románia Pártot és az Új Jobb nevű pártot). A kilencvenes évek
elején tagságuk és szimpatizánsaik többsége az előző rendszer áldozataiból verbuválódott,
azonban később a hangsúlyok jelentősen eltolódtak. Az utóbbi időben már a fő ellenség a
globalizáció jelensége és ehhez kapcsolódóan az Egyesült Államok lettek.
Részben a kommunista rendszerek örökségeként a régió országaiban még mindig erős az
igény az erős állam iránt. A radikális pártok alkalmazkodtak ehhez a választói preferenciához,
és az erős központi hatalom ideája kiemelt helyet foglal el ideológiájukban, ami éles
különbséget jelent a nyugat-európai szélsőséges pártok liberális gazdaságfelfogásával
szemben.
Segíti a radikális pártok előretörését az is, hogy a lakosság alapvetően nem bízik az
alkotmányos szervezetekben és az állami intézményekben. A demokratikus intézményeknek a
régióban nem volt hosszú idejük megerősödni, és kivívni a választópolgárok tiszteletét, amit
jelez is a tanulmányunk 4. fejezetében részletezett alacsony intézményi bizalom. A civil
társadalom gyengesége a régió országaiban szintén hozzájárul a radikális pártok
erősödéséhez, mivel így hiányzanak azok a csatornák, amelyeken keresztül el tudnék vezetni
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a társadalomban felgyűlt feszültségeket. A pártok rendszerellenessége így közvetlenül a
demokratikus keretek megtagadását is jelenti. A bizalmatlanság ráadásul szükségszerűen még
tovább csökkent a válság hatására. A demokratikus berendezkedésének tagadásának logikus
következménye volt a radikális pártok önvédelmi gárdáinak létrehozása, amire Nyugaton
kevés példát lehet találni. Céljuk nem a rendőrség munkájának segítése volt, hanem annak
kiváltása.
Bulgáriában (Nemzeti Gárda), Csehországban (Nemzeti Gárda) és Magyarországon (Magyar
Gárda) 2007 nyarán hasonló céllal, és szinte egyszerre alakultak meg ezek a gárdák. A
sokszor tévesen neonácinak bélyegzett szervezetek mindegyikére jellemző az egyenruhás,
militáns fellépés, a romaellenesség, rendpártiság és a közbiztonság ígéretének hirdetése. Az
erős nacionalizmus, az antiszemitizmus és a globalizáció-ellenesség szintén integráns része
eszmeiségüknek. Okkal feltételezhető, hogy nem a véletlen műve volt szinte egyidejű
megalakulásuk. Valószínű, hogy egy laza együttműködés valósult meg a régió radikális
pártjai között, figyelemmel kísérik egymást, és a bevált módszereket átveszik egymástól. A
szorosabb együttműködést viszont megakadályozza a pártok erős nacionalizmusa. A gárdák
számára az erőszak, és a kisebbségek elleni fenyegető fellépés nem öncél, annak ellenére,
hogy gyakran éppen a rendőrség vagy a hadsereg tehetetlenségével szemben valódi védelmet
ígérnek az állampolgároknak.
A gárdák inkább pártpolitikai célokat követnek, tehát a mögöttük álló politikai pártok érdekeit
viszik előre. A Magyar Gárda mögött a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a bolgár Nemzeti
Gárda mögött a Bolgár Nemzeti Unió, a cshe Nemzeti Gárda mögött pedig a Cseh Nemzeti
Párt áll. A pártok számára több szempontból előnyös egy ilyen szervezet. A településeken
alakzatban vonuló gárdák bizton felkeltik a média érdeklődését, ingyen nyilvánosságot
biztosítva a létrehozó pártoknak, emellett növelik a párttag-toborzás hatékonyságát is. A
megszólítottak körét is bővítik. Azzal, hogy a radikális fellépést „ki tudják szervezni” a
gárdákba, az anyapárt támogatói között egyszerre vannak jelen azok, akik radikális nézeteket
vallanak, de a törvénybe ütköző cselekedetektől idegenkednek, és azok is, akiket számára nem
taszító.
A rendszerváltást követően az egykori mindenható állam hátrébb vonult, és a szinte mindenre
kiterjedő szociális rendszerből is lebontottak. A közbiztonság pedig ezekkel a folyamatokkal
párhuzamosan fokozatosan romlott. Azonban a változásokat nem követte az emberek fejében
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élő államkép: továbbra is irreálisan magasak a vele szembeni elvárások. Ennek
következményeként a lakosság egy része külső szervezetektől várja a megoldást. A radikális
szervezetek a gárdák segítségével „emberközeli” imázst tudnak közvetíteni, ami éles
ellentétben áll a távoli, személytelen állammal.
Elmondható tehát, hogy a politikai szempontból eredményes a gárdák tevékenysége.
Szervezeti felépítésük, működésük és az általuk hirdetett ideológia politikai modellé válhat a
régió más országaiban működő, kevésbé sikeres szélsőjobboldali erők számára. Nem kizárt,
hogy további hasonló szervezetek fognak megjelenni az elkövetkező időszakban annak
ellenére, hogy a kormányok törekednek betiltásukra.
Említettük, hogy a szélsőséges szervezetek figyelemmel kísérik a térségbeli és a nyugateurópai radikális erők működését, ezért várható, hogy több, Nyugaton már bevált mintát át
fognak venni: a globalizációellenesség, a napi problémákra való koncentrálás és a populizmus
így idővel mindegyik radikális szervezet eszköztárába bele fog kerülni.
A gazdasági válság nagymértékben megnövelte ezen szervezetek politikai lehetőségeit.
Stratégiájuk egyik alapvető eszköze, hogy folyamatosan egy súlyos válságot láttatnak, melyet
csak határozott és gyors lépésekkel lehet kezelni. Sikerük attól függ, hogy mennyire tudják ezt
a választókkal elhitetni, és a gazdasági válságnak köszönhetően valós tényekkel tudják
alátámasztani retorikájukat.
A kormányok által hozott válságellenes intézkedések közül több a bevándorlók ellen irányult,
és a szélsőséges pártok ezekre rámutatva sikeresen kommunikálhatják azt, hogy ők már jóval
korábban ezt szorgalmazták. Mivel a válság az Egyesült Államokból indult ki, és a
globalizáció hatásainak köszönhetően rövid időn belül a világ minden tájára eljutott, a
radikális pártok hatásos muníciót kaptak USA- és globalizáció-ellenes retorikájuk
alátámasztására. Krízisek során felerősödnek a kulturális-etnikai törésvonalak, és a
szélsőséges pártok könnyen ki tudják ezt használni erre épülő kommunikációjukkal, ami
tovább növeli népszerűségüket. Az euroszkepticizmus növekedése is hozzájárulhat a
szélsőségesek sikeréhez, mivel a gazdag nyugati tagállamok – különösen a nettó befizetők –
egyre hangosabban szólalnak fel a szerintük „túl magas” hozzájárulásuk csökkentése
érdekében, különösen a jelenlegi válság idején. A befizetések csökkentése által felszabaduló
forrásokat ugyanis inkább saját problémáik kezelésére használnák fel.
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Szélsőséges pártok szereplése az európai parlamenti választásokon
Az európai parlamenti választások eredményei híven tükrözik az emberek fogékonyságát a
szélsőséges populista eszmék iránt, hiszen a szélsőjobb – néhány kivételtől eltekintve –
mindenütt nagyot javított az előző megmérettetésükön elért eredményéhez képest. Sikeresen
tudtak megszólítani olyan választókat is, akik eddig nem mutattak politikai érdeklődést,
emellett a nagyobb pártok szavazótáboraiból is tudtak híveket szerezni.
A romániai Nagy Románia Párt számára a visszatérés éve volt 2009. Az EP választáson elért
8,65 százalékos eredmény a duplája az öt évvel ezelőttinek. A sikert most nem a
magyarellenes retorikának tulajdonítható, hiszen ez állandó a pártban, 2008-ban mégsem
jutott be román törvényhozásba. Valószínű, hogy a gazdasági válság miatti társadalmi
frusztrációnak és a George Becali Új Generációjával való szövetségnek köszönhető a jó
eredmény. A párt antiszemita megnyilvánulásainak száma nagymértékben csökkent 2003
után, sőt Tudor már filoszemitának vallotta magát. Zsidó tanácsadói és jelöltje is lett a
pártnak, de hamarosan be is fejezték az együttműködést, mivel azt tapasztalták, hogy az
antiszemitizmus a párton belül tovább élt.
Lengyelországban az európai tendenciákkal ellentétes volt a szélsőjobb szereplése, hiszen az
Önvédelem alig másfél százalékot ért el az EP választáson; a Lengyel Családok Ligája pedig
hiába indult az ír Declan Ganley által gründolt Libertas-szal választási szövetségben, alig több
mint egy százalékot ért el. A szélsőséges pártok szavazóit nagy valószínűséggel a Kaczyńskiikrek pártja, a Jog és Igazságosság integrálta szavazótáborába.
Szlovákiában a szélsőséges Szlovák Nemzeti Párt 2004-es eredményét jóval felülmúlta, és
5,55 százalékos eredménnyel 1 képviselője jutott be az Európai Parlamentbe. Úgy tűnik, a
párt megtalálta stabilan azt a réteget, amelyik fogékony a szélsőségesen magyar- és
romaellenes retorikára. Emellett jellemző Slota pártelnökre az erős antiszemitizmus és a
homofóbia is.
Bulgáriában a Támadás két százalékot vesztett 2007-es eredményéből, ezért csak két
képviselőt tudott Brüsszelbe küldeni. A párt szélsőségesen idegenellenes, retorikájában erős a
roma- és törökellenesség, de megtalálható benne az antiszemitizmus is.
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A lett Szülőföldért és a Szabadságért párt egy kissé kilóg a sorból. Az erős nacionalista
pártideológiának integráns része az oroszellenesség. Akár még a lett orosz kisebbség
állampolgárságát is elvennék, vagy megvonnák nyelvhasználati jogukat. EP-választási
kampányfilmje pedig a nemzetközi tőke kizsákmányolása ellen emelt szót. A választáson
előző eredményéhez képest elvesztett több mint 22 százalékot, így a 7,45 százalékos
eredmény már csak egy képviselőt eredményezett a négy helyett.
A kelet-európai régió szélsőséges pártjai által elért eredmények az európai parlamenti
választásokon
Ország

Párt

Választási
eredmény

Képviselők
száma

Frakció

Bulgária

Támadás

11,96%

2

Független

Lettország

A Szülőföldért és a
Szabadságért

7,45%

1

Európai Konzervatívok
és Reformisták

Magyarország

Jobbik

14,77%

3

Független

Románia

Nagy Románia Párt

8,65%

3

Független

2. táblázat: Forrás: Európai Parlament

6.2.

Idegenellenesség

A válság során a gazdasági nehézségek miatt társadalom középső és alsó rétegeinek jóval
nehezebbé, és bizonytalanabbá vált az élete. A megszűnő munkahelyek, a súlyosbodó anyagi
problémák egyre elkeseredettebbé tette az embereket. Az ilyen közeg sokkal befogadóbbá
válik a szélsőségesebb nézetek iránt, amit több politikai erő igyekszik is kihasználni. Az
emberek szeretnének bűnbakot találni gondjaikra, és a kisebbségek sokszor válnak célponttá.
Térségünkben annyiból is súlyosabb a helyzet, a kommunizmus során a kisebbségek
problémáit szőnyeg alá söpörték. A bajok láthatóvá válása ugyanis nem tűntette volna fel jó
színben Nyugaton ezen országokat, mivel a propaganda szerint a „béketáborban” mindenki
mindenkivel barátságos, és nincsenek problémák az együttéléssel. A rendszerváltozások után
azonban újból felszínre törtek az évtizedes ellentétek, amik a válság során még ki is
éleződtek. A kormányok szavak szintjén mindig törekedtek a kisebbségek helyzetének
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javítására, ám 20 évvel a demokratizálódás után a helyzet nem hogy javult, hanem
rosszabbodott.
Kelet-Európában a bevándorlókkal szembeni előítéletességet nem a tapasztalatok táplálják,
hanem a politikai közbeszéd és az ismeretlentől való félelem. A térségben nincs jelentős
mértékű bevándorlás, ezért a róluk élő képet a nyilvánosságban megjelenő migráns-kép
határozza meg. Ezt torz képet közvetít legtöbbször, amire jó példa az, amikor az Európai Unió
alkotmányos szerződésről szóló népszavazás előtt Franciaországban a „lengyel vízvezeték
szerelővel” riogattak, buzdítván a nem szavazatot. Azonban ha van tapasztalata a lakosságnak
a bevándorlókkal kapcsolatban, ezt nagyon könnyű politikai tőkévé kovácsolni, amint azt
lehetett látni a nyugat európai szélsőjobboldali pártok sikere esetében. A válság hatására
erősödik az előítéletesség, ami ebben a térségben úgy manifesztálódik, hogy a külföldről
hazatérő munkavállalók (főleg Lengyelország és Románia esetében) ellen fordul a
közvélemény. Nem egy olyan kommentárt lehetett olvasni ebben a két országban, amiben
ellenségesen viszonyultak a hazatérőkhöz, akiknek felrótták, hogy kimentek dolgozni,
ahelyett, hogy hazájukban kerestek volna munkát. Hazatérésük feszültségeket okozott
mindkét államban, mivel a növekvő munkanélküliség egyre nagyobb terhet ró a szociális
rendszerekre.
Sokan érzik úgy, hogy a válság okozta nehézségek és például munkahelyük elvesztése
igazságtalan – hiába dolgoztak sokat, nem érzik, hogy ennek eredménye lenne, sőt, többen
büntetésként élik meg a romló helyzetet. A csalódottság és a düh pedig sokszor irányul a
menekültek, a tartós munkanélküliek, vagy éppen a kisebbségek ellen, akikről az állam
„ingyen és bérmentve” gondoskodik. A bizonytalan helyzetben az emberek hajlamosak saját
helyzetüket kivetíteni az ország állapotára is, mondván, hogy a hazája elvesztette a világbeli
jelentőségét, ami a politikai elit hibáztatását is maga után vonja. A szélsőséges pártok pedig
„rá tudnak ülni” ezekre az érzelmekre, és retorikájukkal erősíteni is tudják őket. Mivel a
politikusok elvesztették a hitelüket a válság áldozatainak szemében, a populista szólamok
sokkal hitelesebbnek tűnnek a szemükben. Úgy érzik, hogy a szónok pontosan ismeri és
megérti azokat a problémákat, amikkel szembesülnek, és kifejezetten tetszenek nekik az
elitellenes kirohanások. Innen már csak egy lépés, hogy a kisebbségeket tegyék felelőssé a
problémákért, mivel az emberek szemében hitelessé vált a szélsőséges erő, és ad egyfajta
komfortérzetet a tudat, hogy van kit okolni. A bevándorlók ellen is könnyen hangolhatók az
emberek. Legtöbbször ők is szegény sorból származnak, vagy hazájukból nincstelenként
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érkeztek. A helyzetük miatt kénytelenek szinte bármilyen munkát elvállalni, így az a kép is
kialakulhat az állásukat elvesztő emberek fejében, hogy a bevándorlók minden munkát
elvesznek. Így ők is bekerülnek azok körébe, akiket lehet hibáztatni. Azok, akik pedig még
rendelkeznek állással, úgy érzik, hogy folyamatosan Damoklész kardjaként fenyegeti őket az
elbocsátás veszélye.
A kelet-európai országok abból a szempontból különböznek a nyugati államoktól, hogy a
menekültek és bevándorlók aránya még igen kicsi, így ez be is határolja a hibáztathatók körét:
az országban élő kisebbségek.
Azonban nem minden országban tudtak megerősödni a szélsőséges erők. Példa erre
Lengyelország, ahol a szélsőjobb nem is szerzett mandátumot az EP-választáson. A lengyel
gazdaság egyelőre kimagaslóan teljesít a többi országhoz képest, és úgy tűnik, hogy azon
kevés ország közé fog tartozni, amelyek megússzák a válságot gazdasági visszaesés nélkül.
egyértelmű, hogy ez a közeg nem kedvez a szélsőséges erőknek. A kormányzó párt és a
miniszterelnök népszerűsége, bár csökkent az utóbbi időben, még mindig magas. Emellett a
szélsőséges szavazatokat minden jel szerint a Jog és Igazságosság párt szipkázta el, és
becsatornázta őket a szavazótáborába.
A régió kisebbségi népcsoportjai között kiemelt helyet foglal el az anyaország szomszédos
államaiban tömbökben élő magyar kisebbség. Az utóbbi időben a válság hatására
Szlovákiában romlott helyzetük a legjobban. Nem feltétlenül gazdasági, hanem jogi és
társadalmi helyzetük szempontjából. Robert Fico miniszterelnök helyzetét igyekszik
folyamatosan szilárdan tartani a feszültség fenntartásával, mivel a tavaly még gazdasági
csodaként számon tartott országban az elmúlt fél évben folyamatosan romlottak a gazdasági
kilátások. A kormányfő pontosan tudja, hogy csak a gazdasági eredményekre támaszkodva
nem tudja megőrizni népszerűségét. Szlovákiában már hagyománya van annak, hogy a
politikusok magyar kisebbség „irredenta” törekvéseivel való fenyegetés segítségével növeljék
a támogatottságukat, így a válság kedvezőtlen népszerűség-romboló hatásait a magyarok
elleni ellenséges retorika erősítésével próbálják ellensúlyozni, és úgy tűnik, eddig sikerrel jár
ez a törekvés. A szlovák nyelvtörvény elfogadásának erőltetése pontosan beleillik ebbe a
stratégiába. A Szlovák Nemzeti Párt pedig korrupciós botrányai ellenére növelni tudta az EPválasztáson elért eredményét az öt évvel korábbihoz képest, ami nem kis részben a
magyarellenes retorikának köszönhető. Az Európai Unióval és a déli szomszéddal dacoló
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kormány kiváló propagandaeszköz a vezetés kezében. A törvény, mint nemzeti ügy mögé fel
lehet sorakoztatni az országot, így el lehet terelni a gazdasági nehézségekről. A magyarellenes
indulatok felerősödését így lehet a válság számlájára írni. Romániában az utóbbi időben a
jelentősebb

politikusok

tartózkodtak

a

magyarellenes

megnyilvánulásoktól.

Ebben

valószínűleg szerepe van Basescu elnöknek is, aki az elnökválasztásra készülve tisztában van
azzal, hogy szüksége lehet a magyar szavazatokra. Több gesztust is tett a magyar kisebbség
felé az elmúlt néhány hónapban, és hasonló módon gondolkodik a többi nagyobb párt. Úgy
tűnik, hogy sarokba szorította őket az elnök, mivel ő erkölcsi fölényben lehet egy
magyarellenes kártyát kijátszani próbáló erővel szemben.
Bulgáriában a török kisebbség különleges helyzetben van, évszázadok óta a területen élnek,
ma a lakosság 9-10 százalékát alkotják. Jórészt megőrizte nyelvét, kultúráját, vallását. A
kilencvenes évek elejei turbulens idők során kiszélesítették jogaikat, ám a nacionalista erők
nem hagytak fel az ellenük való uszítással. Talán ennek is volt köszönhető, hogy pár év
kivételével egységes politikai tömböt képviselnek. A nyílt törökellenes beszéd a szélsőséges
pártok sajátja a bolgár belpolitikában, amit a 2005-ben alakult Támadás (Ataka) párt sikerrel
alkalmazott, és 2009-ben 12 százalékot kapott az EP-választáson. A vezetője szerint Bulgária
jelenleg sem szabad, török elnyomás alatt van. Szavait az állampolgárok nagy részénél értő
fülekre talál. A felmérések szerint a fiatalok körében erősek az előítéletek a török kisebbség
irányában. A rendelkezésre álló felmérések adatai azt mutatják, hogy bár a tendencia
csökkenő trendet mutat, de a fiatal lakosság legalább fele azt gondolja, hogy a törökök vallási
fanatikusok.28 Hasonló az arányuk az úgy vélekedőknek, hogy nem lehet bennük megbízni. A
polgárok legalább negyede gondolja még most is, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy
minél több török emigráljon Törökországba. Biztonsággal feltételezhető, hogy a válság
határára erősödtek ezek az előítéletek, amint a Támadás sikere is mutatja. Kedvezőnek
mondható viszont az a friss felmérés, ahol elkezdett nőni azoknak az aránya, akik szerint a
törökök "dolgosak" és "vállalkozó szelleműek".29
Két balti országban jelentős orosz kisebbség él. Lettországban és Észtországban az oroszok
helyzete a válság előtt sem volt irigylendő, pedig mindkét országban legalább 25 százalékos

28
29

http://sofiaecho.com/2005/05/30/643995_reading-room-2-nationalism-and-bulgarias-youth
http://sofiaecho.com/2009/07/22/759355_open-society-institute-report-sees-racism-in-bulgaria
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az arányuk a lakosság körében30. Az észt államban a függetlenség elnyerése után az orosz
lakosság politikailag elvesztette jelentőségét, mivel nagy részük nem rendelkezett
állampolgársággal, ezért nem tudott részt venni a politikai életben. Az állammal szembeni
ellenérzéseiket jó időre bebetonozta az 1993-as hontalanokról szóló törvény, amit csak az
Uniós csatlakozási folyamat során enyhítettek. A kilencvenes évek végére azonban az észt
sajtó önkorlátozást vezetett be a kisebbség-ellenes megnyilvánulások számának csökkentése
céljából, és a mértékadó politikusok – eltekintve a kilencvenes évek elejétől – is tartózkodnak
tőle. A munkaerőpiacon azonban fennáll a diszkrimináció. Már a válság előtt is nagyobb volt
a munkanélküliek száma az orosz kisebbség körében, és gazdasági nehézségek esetén más
országokban is megfigyelhető volt az etnikai alapú diszkrimináció erősödése. Szemtől
szemben nem vallják be az emberek, de ha választani lehet egy észt vagy egy orosz ajkú
munkavállaló között, nagyon nagy valószínűséggel az előbbit választja. A tavaly nyári grúzorosz viszály is tovább növelte a lakosság ellenérzését a kisebbség iránt. A Konzervatív Párt
pedig nem régen bejelentette, hogy együttműködési megállapodást kötött a lett nacionalista,
oroszellenes Szülőföldért és Szabadságért párttal az Európai Parlamentben, közös frakcióba
kerültek, ami jelzi a két formáció nézeteinek kompatibilitását.
Lettországban az orosz kisebbség helyzete nem sokkal jobb. Ráadásul a főváros, Riga
lakosságának majdnem felét ők adják, a második legnagyobb településben részarányuk pedig
50 százalék fölötti. Azonban jelenleg is 40 százalék feletti azon oroszok aránya, akik még
mindig nem tudták megszerezni a lett állampolgárságot. A függetlenség elnyerését követően
nagyon szigorú szabályokat hoztak, melyek nagyrészt a kisebbség ellen irányultak. Nem
kaphatott állampolgárságot az, aki nem tudta hitelt érdemlően bizonyítani, hogy felmenői
1941. előtt is az országban éltek. A nyelvtörvény pedig az oroszt idegen nyelvnek minősítette,
míg a jóval kisebb arány beszélt nyelveket, mint például az ukrán, lengyel vagy német,
kisebbségi státusz kaptak, annak minden, a törvény által garantált védelmi mechanizmusával.

6.3.

Romaellenesség

A roma kisebbség helyzete a legsúlyosabb térségünkben, amit a válság tovább rontott. A
szélsőséges erők – ellentétben nyugat-európai társaikkal – retorikájában nem hangsúlyos
jelentőségű a bevándorlók elleni uszítás, azon egyszerű oknál fogva, hogy régiónkban
Az Lett Statisztikai Hivatal 2009-es adatai alapján az ország lakosságának 27,8 százalékát teszik ki az oroszok,
míg Észtországban ugyanez az arány 25,6 százalékos az ország statisztikai hivatala szerint.
30
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arányuk elenyészően kicsi. A kelet-európai szélsőségesek retorikájában a bevándorlók elleni
uszítás helyett a romaellenességen van a hangsúly.
Milyen lenne az Ön számára az a helyzet,
ha roma lenne a szomszédja
(tízes sk álán az 1, 2, 3 válaszok aránya, ahol az 1 jelenti a "nagyon k ényelmetlen"-t)
1

2

50

3

11

7

40
10

9

8

30

8

9
20
4

29
19

6
4

20
14

9

5
4

Csehország

Szlovákia

Bulgária

Magyarország

Románia

10

3
0

Lengyelország

62. ábra: Forrás: Special Eurobarometer 296, 2008

63. ábra

Magyarország
Magyarország legnépesebb kisebbsége a roma lakosság, és a mértékadó kutatások szerint
számuk körülbelül 600 000 körül lehet. A romaellenesség szintje bár magas, Csehország vagy
Bulgária értékeit nem éri el. Magyarországon az elmúlt két évben legalább 50 erőszakos
támadás történt romák ellen. Legalább 100 000 roma (nyomor)telepeken, elkülönülve a
településektől. Az iskolákban legkevesebb 630 csak roma gyerekekből álló osztály van, ahol
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az oktatás színvonala jóval rosszabb a többinél. A munkaerő-piaci helyzet is lehangoló. A
romák közötti munkanélküliség eléri a 80 százalékot, tehát gyakorlatilag el vannak zárva a
munkalehetőségektől. A folyamatos diszkrimináció, a zaklatások és támadások miatt állandó
félelemben élnek, és rá is vannak kényszerülve a társadalomtól való elkülönülés fenntartására.
Úttörő jellegű volt a magyarországi Országos Kriminológiai Intézet (OKI) Baranya, Heves és
Borsod megye romatelepein végzett, 100 fős mélyinterjús kutatása, mivel a legtöbb kutatás a
többségi társadalom előítéleteire koncentrált, és nem foglalkozott a romák viszonyulásával.
Ez komoly hiányosság, mivel az együttélés minőségét nagy mértékben befolyásolja azok nem
romákkal kapcsolatos attitűdjei. Az OKI kutatása szerint a mélyszegénységben élő romák
tisztelik a többségi társadalom tagjait. Szeretnének közéjük tartozni, de – hasonlóan a
többséghez – komoly előítéletekkel rendelkezik róluk: gazdagnak és fösvénynek tartja őket,
mialatt az lenne a kötelességük, hogy a segítsék a rászorulókat. A kutatás azt is felfedte, hogy
a romák sokszor a kudarcélményeiket kizárólag származásukkal kötik össze, miközben annak
lehet más oka is, mint például az alacsony iskolázottság vagy a szakképzetlenség. Arra is fény
derült, hogy a romák közti ellentét sokszor mélyebb, mint a romák és a többségi társadalom
tagjai között. A romatelepeken élők nagy része szégyelli társai viselkedését, és jobban örülne,
ha nem roma lenne a szomszédja.
A romák elleni rasszizmus elterjedt a társadalomban, kutatások szerint a lakosság
kétharmadára jellemző valamilyen fokú előítéletesség. A támadások szaporodását nem lehet
elkülöníteni a politikai és társadalmi diskurzus hangnemének megkeményedésétől. A
romákkal szembeni előítélet nem okoz politikai törésvonalakat, mivel mindegyik párt
szimpatizánsaira jellemző. Mondhatni, a közbeszéd a szélsőjobboldali értelmezés foglyává
válik. A Cozma-gyilkosság után a média kihangsúlyozta az elkövetők származását, és
közbiztonság állapota tematizálta a közéletet. Lassan több olyan kifejezés, mely először a
radikálisok retorikájában volt jelen, beépül a közgondolkodásba. Bár a gyilkosság lekerült a
címoldalakról, a „cigánybűnözés” körüli vita továbbra is a középpontban maradt. A válság
pedig ebben a végletesen polarizált közhangulatban érte el az országot, ami csak tovább
radikalizálta a romaellenes érzelműeket, és nőtt a támadások kegyetlensége, amiknek már
gyerekek is áldozatul estek.
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Magyarországon élő csoportok megítélése (százfokú skála átlagai*)

1995

2002

2006

2007

2009

cigányok

25

32

29

25

24

kínaiak

41

37

35

32

34

arabok

35

36

36

33

35

szerbek

32

38

------

38

37

románok

32

36

46

38

37

négerek

40

-----

44

41

42

zsidók

57

52

50

50

44

németek, svábok
55
57
55
56
60
*1=egyáltalán nem rokonszenves, 100=nagyon rokonszenves. 1995-től 2007-ig az adatok Kovács
András szociológus (CEU, MTA ENKI) az elmúlt másfél évtizedben rendszeresen megismételt
kutatásainak adatai.
3. táblázat: Forrás: Medián

Később az állami segélyek odaítélése, és azoknak a romák általi felhasználása is cikkek és
viták témája lett. Nagy terjedelmet kapott az a vélekedés, hogy a romák kihasználják a
segélyeket, és hogy a nők direkt szülnek minél több gyereket. Az amerikai Ku Klux Klán
kereszt égetett megfélemlítés céljából. Magyarországon egy romák által lakott ház előtt
horogkeresztet mintáztak benzinnel, és felgyújtották azt. A hosszabb ideje felderítetlen romagyilkosságok még tovább csökkentették a rendőrség, és egyáltalán a közintézmények iránti
bizalmat. A mindkét oldalon fennálló kölcsönös bizalmatlanság és félelem pedig további
bizalomvesztéshez vezethet. A lakosság körében terjedő, és magas példányszámú
napilapokban is teret kapó összeesküvés-elméletek is csak rontják a helyzetet, teljesen
alkalmatlanná téve a légkört a higgadt értékelésre.
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Jóléti sovinizmus
Jóléti sovinizmusnak azt a jelenséget nevezzük, mikor a többségi
társadalom saját jólétét az etnikai kisebbségek által veszélyeztetettnek
látja. Ez egyértelműen egy modern jelenség, mely a magas állami
újraelosztásért versengő csoportok között válik értelmezhetővé. Alapját
nem a tradicionális rasszizmus vagy xenofóbia adja, hanem inkább a
meritokratikus (érdemek alapján jogosulás a jutalomra) gondolkodás és a
szociális ellátások egyfajta klubjószágként való felfogása. A meritokratikus
gondolkodás alapján levezethető az a vélekedés, hogy a szociális
juttatások csak azoknak járnak, aki valamely szubjektív mérce alapján
hasznos tagjai a társadalomnak. A jóléti sovinizmus másik fontos alapja
állami redisztribucióból való részesülés klubjószágként való értelmezése –
ha nem valósul meg a kizárás, színvonala fenntarthatatlan.

A jogalkotók bizonytalansága megakadályozza a hatékony fellépést. Bár a rendőrség
mostanra javított felkészültségén, a bíróságok egészen a Magyar Gárda betiltásáig feltűnően
enyhe ítéleteket hoztak a radikális személyek ellen, ami a tovább bátorította őket. Azonban a
betiltást nem követte határozott és konzekvens gyakorlat, mivel a rendőrségre össztűz zúdult
azt követően, miután határozottan felléptek a betiltott szervezet gyűlésén, és ezután megint
tetten érhetővé vált a tétovázás.
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A Jobbik romaellenességének gyökerei
“A magyarországi radikális jobboldal politikai újjászerveződése 2006
nyarán, a MIÉP-Jobbik összefogás választási kudarcát követően indult
meg… az új pártelnök, Vona Gábor megválasztását követően pedig
látványosan nőtt a párt aktivitása. A Jobbik 2006 végén már nagy
érdeklődésre számot tartó politikai akciókat indított. Ezek közül a
leghatásosabb az volt, amikor a párt az olaszliszkai lincselés utáni
felfokozott közhangulatot kihasználva romaellenes kampányt indított, és a
cigányság egészét stigmatizálva, a „cigánybűnözés” elleni önvédelemre
szólított fel. A párt így a romakérdés szélsőjobboldali értelmezésének
uralkodóvá tételével olyan témához nyúlt, melyet korábban egyetlen
parlamenti párt – így a MIÉP – sem mert politikai vita tárgyává tenni. Ezt
követően a Magyar Gárda megalapítása adott újabb lendületet a pártnak,
míg végül a radikális jobboldalon belüli integrációs folyamatok 2008
második felében már egyértelműen a Jobbik törekvéseinek megfelelően
alakultak. A párt 2009-re meghatározó erővé vált a radikálisok körében,
miközben

a

többi

jelentéktelenebbé

radikális

lett,

és

és

eltűnt

szélsőjobboldali
a

nyilvánosság

szervezet

mind

érdeklődésének

középpontjából.”*

*forrás: Alacsony részvétel esetén biztos

a Jobbik helye az Európai

Parlamentben, Hírszerző, 2009. május.8

Csehország
Csehországban bizonyos szempontból még rosszabb a helyzet, ott ugyanis egy romaellenes
érzelmeit nyíltan vállaló politikus kormányzati kinevezést kapott. Jíří Čunek, a
Kereszténydemokrata Unió-Csehszlovák Néppárt (KDU-ČSL) nemrég távozott elnöke 2006ban Vsetín városának polgármestereként újraválasztási kampányának középpontjába állította
a „roma-kérdést”. Városából erőszakkal kilakoltatta a roma lakosságot, egy részüket a város
szélén található ideiglenes szállásokra, másokat pedig még messzebbre. Akciója nagy teret
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kapott a médiában, és több dicsérő, mint elítélő szót kapott. Sokak szemében olyan emberré
vált, aki végre tettekre fordította szavait a romákkal kapcsolatban. Népszerűsége megnőtt, és
újraválasztották a város élére, később szenátori mandátumot nyert. Megválasztották a KDUČSL élére, és később szerepet kapott a Topolánek-kormányban. Megkapta a regionális
fejlesztési miniszteri posztot, és első miniszterelnök-helyettes lett. Hasonló módon
megdöbbentő Liana Janáčková esete, aki független szenátorként jelenleg is a cseh Szenátus
emberjogi bizottságának tagja. 2007-ben napvilágra került egy felvétel, amiben nyíltan bevallja
rasszista hozzáállását a romákhoz. A felvételt nyilvánosságra kerülését követően fel is jelentették
gyűlöletbeszédért. A rendőrség 2008-ban kérte a mentelmi jogának felfüggesztését, ám a Szenátus
ezt visszautasította. 2007 és 2008 folyamán még további számos rasszista indíttatású támadás
történt, tehát már a válság kitörése előtt is nagy volt a feszültség a roma és a cseh lakosság között.

Az országban zajló dzsentrifikáció is növelte a feszültséget a két fél között, mivel hozzájárult
a roma gettók számának növekedéséhez, amint azt a cseh munkaügy minisztérium is
megállapította egy 2006-os jelentésében. Čunek vsetíni intézkedései nem tekinthetők
egyedinek; országszerte történtek hasonló kezdeményezések. A lakhelyükről kilakoltatott
romák új otthonuk környezetébe feszültséget hoznak magukkal, hiszen jogosan fel vannak
háborodva kényszerű költözésük miatt. Az átlagember pedig csak azt veszi észre, hogy
teleülésének romák által lakott negyedében egyre több az elégedetlen lakó. A hangulat
átragadhat a negyed többi lakosára, és nem lehet tudni, mikor lesz tragikus következménye.

64. ábra
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Szlovákia
Szlovákiában a romák száma a 2001-es népszámlálás szerint közel 90 ezret tett ki, ami
nagyfokú csökkenés az 1980-as adatokhoz képest, amikor is még 200 ezer volt a számuk
hivatalos adatok szerint. A nagyfokú csökkenés valószínűleg annak tudható be, hogy az
etnikai konfliktusok erősödése miatt egyre több roma titkolja származását. A hivatalos
adatokkal szemben más források jóval nagyobbra teszik létszámukat. Szerintük arányuk
elérheti az 520 ezret is, ami a lakosság 10 százalékát tenné ki. Ezzel elérnék a magyar
kisebbség létszámát, ami hasonló nagyságrendet képvisel a szlovák lakosságban.
A szlovákiai romák ellen a legtöbb erőszakos cselekményt a skinhead mozgalmak követték el,
ami az utóbbi időben csökkenést mutat, de nagy fenyegetést jelentenek még ezek a csoportok.
A szóbeli agresszió legfőképpen a Jan Slota vezette Szlovák Nemzeti Párthoz köthető, illetve
a Szlovák Testvériséghez. Ez utóbbit sikertelenül próbálta betiltani a kormány.

Bulgária
Bulgáriában az Európai Parlamenti választás előtt álló pártok kampányaiban nem a romaellenes retorika volt a fő szavazatszerző stratégia. A média és a pártok kommunikációjában
nem lehetett észrevenni erősödő rasszista retorikát. Az azonban valószínűsíthető. hogy miként
a kilencvenes évek gazdasági visszaesésekor, most is a roma lakosság fogja a legjobban
megszenvedni a romló helyzetet. A kampányban a főszerepet a korrupciós témák vitték, ami
az elmúlt egy éve eseményeinek tükrében nem meglepő. A szélsőséges pártok. mint a
Támadás (Ataka) inkább a török kisebbséget támadta, de ez nem jelenti azt, hogy nem voltak
roma-ellenes kirohanások, csak a felhívásokat nem követték kirekesztésre való felhívások. A
Bojko Boriszov által vezetett jobbközép GERB arculatjavítás céljából 12 roma civil
szervezettel kötött együttműködési megállapodást, ígéretet tett egy roma származású
miniszter személyére. Felmérések alapján azonban nem lehet állítani, hogy nem nőtt az utóbbi
hónapokban a többségi társadalom roma-ellenessége, mivel a válság beköszönte óta nem
készült átfogó kutatás erről. Gazdasági tekintetben biztosabban lehet állítani, hogy nagyon
nehéz időszak elé néz a népesség kilenc százalékát kitevő roma lakosság, mivel pont azok a
szektorok sínylették meg a visszaesést a legjobban, melyekben ez a kisebbség
felülreprezentált. 2009 eleje óta az építőipar hozzávetőleg 30 százalékkal esett vissza, és a
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Világbank egy 2007-es felmérésében a roma válaszadók több mint 22 százaléka nyilatkozta
azt, hogy ebben az iparágban keresi kenyerét. Ugyanerre a kérdésre a bolgároknak csak 10
százaléka, a török válaszadóknak pedig a 16 százaléka válaszolt hasonló módon.
Az építőipar nehézségei nyomán biztosan jelentősen csökken majd a foglalkoztatottak száma.
A hivatalos statisztikáknál minden bizonnyal több roma lett állástalan, mivel sokukat feketén
foglalkoztatják. A felmérések szerint ugyanis majdnem 24 százalékuk munkaszerződés nélkül
dolgozik. A kohászati iparban erős összehúzódása szintén hátrányosan érinti ezt a
népcsoportot, mivel majdnem 6 százalékukat itt foglalkoztatják. A bányászat, a textil- és
élelmiszeripar nehézségei szintén nem kedveznek. Mivel a romák többsége Bulgáriában is
alacsonyan iskolázott, ők adják a szakképzetlen munkaerő gerincét, tehát összességében ők
fogják a legnagyobb mértékben elszenvedni gazdasági visszaesés negatív következményeit.
A válság pontos hatásait azért is nehéz felmérni, mivel a munkaerő-statisztikák nincsenek
etnikai bontásban elkészítve. Emiatt csak a felmérésekre lehet támaszkodni, és ezek alapján
feltételezhető a válság okozta roma-munkanélküliség növekedése. 2008-ban ez a ráta 40
százalék volt, és ugyanennek a felmérésnek az idei eredménye már 60 százalék feletti volt.
Ezzel szemben a bolgár munkanélküliség növekedése ugyanebben az időszakban csak 1
százalék volt. A roma munkaerő sebezhetősége más negatív, szociális-gazdasági hatással fog
járni. A csökkenő foglakoztatás miatt ugyanis többen elveszthetik hozzáférésüket az
egészségügyi ellátáshoz. A romák eddig is felülreprezentáltak voltak a biztosítással nem
rendelkezők körében, és a növekedés csak tovább fogja rontani a népcsoport már eleve rossz
egészségi állapotát.
A roma populáció aránya a közép-kelet-európai országokban

2003-as becslés, 2001-es
népszámlálási adatokra
alapozva (%)

A tényleges arányra
vonatkozó becslések
(%)

A romák tényleges
számára vonatkozó
becslések (ezer fő)

Bulgária

4,6

≈10

700-800

Csehország

0,3

≈3

250-300

Magyarország

4,0

≈6

550-600

Románia

2,5

≈10

1800-2800

Szlovákia

1,6

≈9

480-520

65. ábra: Forrás: Mizsei, 2006
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Diszkriminációs ráta
(a 9 területen hátrányosan megk ülönböztetettek aránya az elmúlt 12 hónapban)
Forrás: EU MIDIS 2008, Gallup
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66. ábra

6.4.

Antiszemitizmus

Az antiszemitizmus a régióban a válság nélkül is erősödő tendenciát mutatott az utóbbi
években, és hasonlóan a romák és egyéb kisebbség ellenes megnyilvánulásokhoz, a
zsidóellenes retorika is termékeny táptalajra hull. A szakirodalom általában három típusú
antiszemitizmust különböztet meg. A vallási antiszemitizmus, mely például a zsidókat teszi
felelőssé Krisztus haláláért, azokban az országokban erős, ahol a keresztény egyházak
társadalmi befolyása erős. Így Magyarországon ez a forma kevésbé jellemző, míg például
Lengyelországban

komoly

bázissal

rendelkezik.

Az

etnocentrizmusban

gyökerező

antiszemitizmus, mely nyíltan előítéletes és mély gyűlölet jellemzi, szintén nem jellemző
Magyarországra, mivel ott a zsidóság sikeresen beilleszkedett a társadalomba, és a
magyarokra jellemző az ilyen típusú nézetek elrejtése. Más a helyzet azonban a politikai
antiszemitizmussal. Ez a típus a zsidóknak túl nagy befolyást tulajdonít, és törekszik a
zsidóellenes érzelmek racionalizálására.
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Politikai antiszemitizmus nemzetközi összehasonlításban
százalék , forrás: Anti-Deflamation League
80

"A zsidók túl nagy hatalommal rendelkeznek az
üzleti világban" kijelentéssel egyetértők aránya

70

"A pénzügyi szektorban tevékenykedő zsidók is
felelősek a kialakult világgazdasági válságért"
kijelentéssel egyetértők aránya
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67. ábra: Forrás: Anti-Defamation League

A kommunizmus éveiben nyílt, írásokban jelen lévő zsidógyűlöletről nem beszélhettünk. Az
évtizedekig elfojtott antiszemitizmus aztán a szólás- és sajtószabadság visszaállításával aztán
újra felütötte a fejét, vagy inkább újra láthatóvá vált. A trend rosszabbodása több okra
vezethető vissza. A demokratizálódás során nagy gazdasági visszaesést szenvedtek el az
államok. A privatizáció eredményeként sok ember vált nincstelenné, míg egy szűk réteg
nagyon meggazdagodott – köztük zsidók is. A szélsőbal- és jobb erős idegenellenességet
mutatott már a kezdetektől, és a zsidók idegennek számítanak, nem a nemzet részének
tekintették őket. Érdekes ideológiai közösség figyelhető meg a politikai paletta két ellentétes
oldalán elhelyezkedő csoportok közt. A szélsőbal szerint a zsidók voltak a felelősök a
kommunizmus bukásáért, a szélsőjobb pedig azzal vádolja őket, hogy ők irányítják az
országok gazdaságát, kizsigerelik azt, sőt, még a kommunizmusért is ők voltak felelősök.
Mivel a régióban régi hagyomány a zsidógyűlölet, nem meglepő, hogy a két oldal antiszemita
koalícióban leledzik egymással. A nemzeti identitáskeresés, melyet a kommunista időkben
minden erővel elnyomni próbáltak, újból elindult. Ennek keretében olyan személyek kultuszát
erősítik, akik együttműködtek a náci Németországgal, például Ion Antonescu, vagy Tiso. Az
is „felháborítja” ezeket az erőket, hogy több zsidó szervezet akciókat indított, azért hogy
visszaszerezzenek a Holokauszt vagy a kommunizmus idején elvett javakat.
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A szélsőségesek két népszerű hivatkozási pontja a Cion Bölcsei, illetve a Mein Kampf,
melyekből „megbízhatóan” lehet levezetni a zsidók világuralomra való törekvését.
Magyarországon nagy teret kapott az akörüli felháborodás, hogy a Holokauszt „elnyomja” a
kommunizmus áldozatait. A vélekedés szerint ez a rendszer sokkal több áldozatot követelt a
régióban.
A balti országokban abból is táplálkozik az antiszemitizmus, hogy a szélsőségesek azzal
vádolják a zsidókat, hogy kollaboráltak a szovjetekkel az észtek, lettek és litvánok
deportálásában 1940-41 között. Azonban teljesen figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy a
cionista vezetés és a gazdagabb zsidók szintén hasonló sorsra jutottak.
Romániában továbbra is figyelmen kívül hagyják a bukovinai és a besszarábiai zsidóság
tragédiáját, akiket a román hadsereg mészárolt le 1941-ben. Az ország egykori elnöke, Ion
Iliescu szerint a történészek erős túlzásba estek a Holokauszt román áldozatai számával
kapcsolatban, sőt, az ottani áldozatokat nem is a Holokauszt részének kell tekinteni. Ez szöges
ellentétben állt elődje, Constantinescu álláspontjával. A romániai szidók szervezetének
küldött levelében –romániai elnökök közül elsőként – kijelentette, hogy a román nép
felelősnek érzi magát a zsidók által elszenvedett borzalmakért, és a több százezer román
áldozat tragédiája megbocsáthatatlan.
A Rágalmazásellenes Liga (Anti-Defamation League - ADL) év elején nyilvánosságra hozta
felmérésének eredményeit31, melyek szerint továbbra is erős az antiszemitizmus Európában,
különösképp keleti régióban. A közvélemény-kutatás 7 országban vizsgálta a zsidókhoz való
hozzáállást, köztük Magyarországon és Lengyelországban. A Liga az eredmények alapján
kijelentette, hogy 2007-hez képest csak Nagy-Britanniában érzékelték az antiszemitizmus
csökkenését.
A megkérdezettek 40 százaléka gondolta azt Magyarországon, hogy a zsidók lojálisabbak
Izrael államhoz, mint hazájukhoz. Lengyelországban jóval magasabb ez az arány, mivel ott
húsz százalékkal többen vallják ezt a véleményt. Hazánkban majdnem 70 százaléknyi azok
aránya, akik szerint a zsidóknak túl nagy a hatalmuk az üzleti életben, míg a lengyeleknek
„csak” 55 százaléka gondolja ugyanezt. Nem sokkal jobb az eredmény arra a kérdésre adott
válaszokban, ami a zsidók pénzügyi szektorbeli befolyására vonatkozott. A magyar

31

http://www.adl.org/Public%20ADL%20Anti-Semitism%20Presentation%20February%202009%20_3_.pdf
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megkérdezettek majdnem 60 százaléka van meggyőződve arról, hogy túlsúlyban vannak a
zsidók itt, és a lengyelek alig maradnak el mögöttünk ebben a kérdésben. Szinte hajszálra (55,
56 százalék) ugyanannyian gondolják úgy a két országban, hogy túl sok szó esik a
Holokausztról. Magasan Lengyelországban a legmagasabb azok aránya (48 százalék), akik
szerint a zsidók felelősek Jézus haláláért, ami az ország katolikus jellegét tekintve talán nem
meglepő. Hazánkban a megkérdezettek egyharmada vallja ezt a nézetet.
Meglepő eredmény született arra a kérdésre, hogy befolyásolják-e Izrael intézkedései a
zsidókról alkotott véleményét a megkérdezetteknek. Magyarországon a válaszadók 15
százaléka válaszolt csak igennel, míg Lengyelországban ez az arány 23 százalékos. Az
alacsony magyar érték az előző eredményeket alapul véve azt jelentheti, hogy az
antiszemitizmus stabil gyökerekkel rendelkezik hazánkban. Ehhez a kérdéshez kapcsolódott a
következő, melyben arra voltak kíváncsiak, hogy Izrael cselekedetei nyomán rosszabbodott-e
a zsidókról alkotott véleményük. A magyar érték itt 60 százalékos, a lengyel pedig 13
százalékkal kevesebb.
Riasztó eredmények születtek a válsággal kapcsolatos kérdésekre. A magyarok 46 százaléka
szerint ugyanis a pénzvilág zsidó származású tagjainak felelőssége volt annak előidézésében,
és ez Európában a legmagasabb arány. Miután több kormány bankmentő csomagokkal
segítette ki a pénzintézeteket, számos országban antiszemita felhangú bírálatok hangoztak el.
A szélsőjobboldalon megfigyelhető volt egy érdekes fordulat. A válság azon szakaszában,
amikor még csak a pénzügyi szektor volt érintett, kárörvendő hangok voltak hallhatók, hogy a
zsidók saját kapzsiságuk áldozatává váltak, később azonban már mint a legfőbb
haszonélvezők jelentek meg, akik a válság segítségével kívánják a szegényebb országok felett
átvenni a hatalmat. A megkérdezett lengyelek kisebb része, 38 százalékuk válaszolt hasonló
módon.
Összességében azonban kismértékű javulás figyelhető meg hazánk esetében két évvel
ezelőtthöz képest. A zsidók üzleti életben való befolyására vonatkozó kérdéstől eltekintve az
összes többiben csökkent az antiszemitizmusra utaló válaszok aránya, míg Lengyelországban
kismértékű romlás figyelhető meg.

117

7.

Állampolgári elégedetlenség, politikai mozgalmak

7.1.

Szakszervezetek

A kelet-európai demokratikus átalakulás nagy kihívások elé állították az ottani
szakszervezeteket. A legnagyobb nehézséget a majdnem teljes paradigmaváltás jelentette. A
kommunizmus időszaka alatt a kötelező szakszervezeti tagság volt jellemző, így a
rendszerváltozások után át kellett alakulniuk önkéntes tagokra épülő szervezetekké. Az előző
rendszerben inkább a munkával nem szorosan összefüggő kérdésekre koncentráltak, mint
például nyaralás, szállással kapcsolatos dolgok. A bérmegállapodásokban javarészt
mellékszereplőkként vettek részt, és nem volt nagy felelősségük az állások biztonságával
kapcsolatban, mivel a hivatalos politika a teljes foglakoztatást tűzte zászlajára. Az átalakulást
követően

azonban

ez

teljesen

megváltozott.

Szembekerültek

a

profitorientált

menedzsmentekkel, melyek munkáltatói szövetségekbe tömörültek, és részt kellett venniük a
kollektív tárgyalásokban mindenfajta tapasztalat nélkül. Ráadásul proaktív szerepet kellett
vállalniuk a háromoldalú tárgyalásokban, melyeken fontos keret-megállapodásokról születtek
döntések.
Lengyelország volt az első, ahol totalitárius rendszer repedezni kezdett, amikor
tömegsztrájkokat szerveztek a szakszervezetek. Az újonnan megalakított alternatív
szakszervezet, a Szolidaritás olyan népszerű lett, az addig monopol helyzetben lévő
szakszervezeti tömörülést, a Lengyel. Szakszervezetek Központi Tanácsát, fel is oszlatták. Az
első szabad választásokat követően a politikai a politikai irányultság alapján fragmentálódott a
szakszervezeti mozgalom, és ezt a folyamatot még erősítette a többi, újonnan megalakult
szervezet. Ennek is köszönhető többek között, hogy az országban soha nem nyerte vissza
befolyását és fontosságát a szakszervezeti mozgalom.
Magyarországon is elkezdődött a szervezeti átalakulás folyamata a nyolcvanas évek végén.
Több konföderáció

is

megalakult, és

ellentétben a lengyelekkel,

a kezdetektől

együttműködtek, így a háromoldalú tárgyalások során is, vagyis az átalakulás egyik motorja
voltak. Sikeresen ki tudták alakítani feladat- és felelősségi köreiket a választott üzemi
tanácsok segítségével. Ennek köszönhetően meg tudták akadályozni a szakszervezeti vagyon
igazságtalan szétosztását, illetve el tudták érni, hogy a folyamat ne legyen elodázva. A sikerek
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azonban nem tudták megakadályozni a csökkenő taglétszámot. Csehországban, Szlovákiában
vagy éppen Lettországban ezzel ellentétben nem alakult ki a többes képviselet, ami főleg a
nagyarányú organizációs átalakulásnak köszönhető. Innovációs erejük és befolyásuk azonban
nem javult, minek következtében az szokásos egyeztetési formák nem kerültek teljes körúen
kialakításra. Nem meglepő így, hogy eme országok szakszervezetei is folyamatosan csökkenő
létszámmal néznek szembe.
A nyugati és keleti szervezetek között lényeges különbségek fedezhetők fel. Bár a csökkenő
tagság őket is jellemzi a hetvenes évek óta, a munkahelyi érdekvédelem ennek még egyelőre
nem látta nagy mértékben kárát, amihez a jól működő kétoldalú kapcsolatok és a jogi
szabályozás is hozzájárulnak. A volt Keleti Blokk országaiban kialakult ipari kapcsolatokra
három tulajdonság jellemző. Az állam továbbra is domináns szerepet játszik a bérek
alakításában, amit nagyban befolyásol a minimálbér szintje. Hasonló mértékben van hatással a
munkakörülményekre. A szociális partnerek nagyobb szabadságot kaptak kétoldalú
kapcsolataik alakítására az EU-csatlakozások miatt kötelezővé vált jogharmonizáció nyomán,
ám a meghatározó állami kompetencia továbbra is érvényesül a háromoldalú gazdasági és
szociális testületekben. Néhány kivételtől eltekintve a tárgyalási politikát a szektoriális
egyeztetési mechanizmusok gyengesége vagy teljes hiánya jellemzi. A teljes ágazatokra szóló
központi kollektív megállapodások helyett a vállalati szintű egyezségek a jellemzők, ami
párosulhat a demonstrációs képesség korlátolt lehetőségével a szigorú vonatkozó törvények
miatt. Az állami szférán kívül általában a tiltakozások mértéke legfeljebb cégszinten marad.
Emellett a jogilag kötő kollektív szerződések, melyek fontos szerepet játszanak nyugaton a
csökkenő tagság ellensúlyozására, Keleten vagy nem is léteznek vagy kezdetleges formában
vannak jelen. Az üzleti világban nagyrészt a kis- és középvállalatok lettek a meghatározók. A
szakszervezeti jelenlét az új struktúrában nem csak hogy széttöredezett, hanem nagyrészt
hiányzik is, kivéve a volt állami tulajdonú vállalatokat. A szakszervezettel nem rendelkező
cégek és egész szektorok nagy aránya miatt a kollektív vagy kétoldalú bérmegállapodásokhoz
szükséges környezet hiányzik. Az üzemi tanácsok, melyek valamennyire kompenzálni tudnák
ezt, a legtöbb helyen nem kerültek kialakításra.
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A régió szakszervezeteivel kapcsolatos adatok

Konföderációk
száma
Munkaadói
szövetségek száma

LV

SK

CZ

EE

LT

PL

BG

RO

HU

1

1

2

2

3

3

3

5

6

2

2

2

1

2

4

6

11

9

Szakszervezeti tagok
16% 22% 20% 11% 12% 14% 20% 35% 17%
aránya a teljes
munkaerőben (2006)
LV: Lettország; SK: Szlovákia; CZ: Csehország; EE: Észtország; LT: Litvánia; PL: Lengyelország;
BG: Bulgária; RO: Románia; HU: Magyarország
4. táblázat: Forrás: Kohl (2008)

Szakszervezeti tagok aránya a teljes munkaerőben 1995-ben és 2006-ban
LV

SK

CZ

EE

LT

PL

HU

1995

28%

57%

46%

32%

20%

33%

63%

2006

16%

22%

20%

11%

12%

14%

17%

LV: Lettország; SK: Szlovákia; CZ: Csehország; EE: Észtország; LT: Litvánia; PL: Lengyelország;
HU: Magyarország
5. táblázat: Forrás: Kohl (2008)

Új szakszervezetek egész sorát alapították a monopol helyzetben lévő szervezetek
feloszlatását követően. Az országok egy részében tiszta lappal tudtak indulni, ahol
megszabadultak politikai kötődésüktől a vezetőség lecserélésével. Ez főleg ott volt jellemző,
ahol a régebben állami befolyás alatt lévő szervezetek fontos szerepet játszottak az átalakulást
levezénylő kerekasztalokban. Ott, ahol új helyzet teremtődött a korán megalakult alternatív
szervezetek miatt, a politikai és ideológia aspektusok sokkal határozottabban voltak jelen, és
egészen a kilencvenes évek közepéig újabb formációk jöttek létre. A sokszínűség
megnehezítette a szakszervezeti vagyon felosztását, ami sokszor szembeállította az
érdekvédelmi szervezeteket. Kivételt Magyarország jelentett, ahol az üzemi tanácsok korai
megválasztása az elosztás arányát is megszabta. A belső adminisztratív felépítés a szerteágazó
szektoriális alszervezetekkel nagyrészt változatlan maradt a csökkenő taglétszám ellenére.
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Mégis, szektoriális megállapodások csak az országok kis arányára jellemző. Az újonnan
alapított formációk esetében a szektoriális tagoltság kisebb arányú.
A nagyarányú és mélyreható átalakulás optimizmusra adott okot, ám ezt lehűtötte a rapid
gazdasági átalakulás és a csökkenő tagság. Nagy akadályozó tényezője a taglétszám
emelésének, hogy a kisvállalkozásokban dolgozók sokszor legálisan vannak távol tartva a
szakszervezetektől. A csökkenő taglétszám a tagdíjakból származó bevételekben is
meglátszik, és azok szétosztásának módja is különbözik a nyugati példáktól. A díjak 60-90
százaléka ottmarad a céges szinten, 10-30 százalék közötti része jut a szektoriális
tömörülésnek, és csak a díjbevétel 2-10 százaléka jut a központi szervezetnek. Továbbá a
sztrájkkasszába alig-alig jut valami. A bevételek általában nem elegendőek professzionális
adminisztráció fenntartására, nemhogy új kampányok indítására. Sok panasz éri ezért a
vezetést, mivel nem tudják biztosítania szükséges jogi és gazdasági szaktudást és tréninget,
ami szükséges lenne az effektív érdekképviselethez a kollektív tárgyalásokon. Hiányos a
szakszervezeti oktatások tréningek rendszere is, és a PR-akciók is száma is túl kevés.
A kelet-európai munkahelyi érdekképviselet egy messzeható problémával rendelkezik. Mivel
ragaszkodtak a munkahelyi érdekképviselet egységességéhez, nagyban akadályozták a
nyugati típusú üzemi tanácsok létrehozását, mivel konkurenciát láttak bennük. Néhány
országban, mint például a cseh államban kompromisszumos megoldásként bevezették, hogy
csak ott alakítható üzemi tanács, ahol nincs szakszervezeti jelenlét. Ám a hatáskörök nem
elégséges definiálása ahhoz vezetett, hogy kölcsönösen kizárták egymást a munkaerő
képviseletéből. Az „egycsatornás” reprezentáció azt jelentette ezekben az országokban, hogy
gyakorlatilag egy üzemi tanács sem alakult.
A régióban kollektív megállapodások sokszor nem kerülnek bevezetésre a vállalatoknál,
mivel sok helyen nincs munkahelyi szakszervezeti jelenlét. A nem elégséges érdekképviselet
azért is hátrányos, mivel a kollektív szerződések az alkalmazottak csak egy kis körét fedi le.
Ebben az sem hozott számottevő változást, hogy több kormány, mint például az Orbánadminisztráció mandátumot adott az üzemi tanácsok kollektív tárgyalások folytatására.
Azonban csak Romániában és Szlovéniában válnak a kollektív megállapodások általános
érvényűvé az adott szektorban. A legtöbb országban a háromoldalú tárgyalásokon kialakult,
szektorokon átívelő kompromisszumok adják meg a azokat a kereteket, mint például a fizetés
mértéke, munkaidő vagy szabadság.
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A szakszervezeteknek azért komoly szerepük volt a minimálbér emelésében az évek
folyamán. Azonban annak mértéke még mindig kisebb, mint az átlagfizetés fele. A
munkaadók sokszor a teljesítmény és a gazdasági helyzet alapján további juttatások adásáról
dönthet, ami a nem szakszervezeti tagokban azt a benyomást kelti sokszor, hogy bérük nem az
érdekképviseleti szervtől függ, hanem saját teljesítményétől. Így a tagság nem túl vonzó a
nem beszervezetteknek.
Az végső eszköz, a sztrájk sem olyan hatásos, mint Nyugaton. Ennek oka a már korábban
említett forráshiányos sztrájkkasszák, illetve a szolidaritás hiánya a cégen belüli
megállapodások miatt. A régió sztrájktörvényei emellett általában elég szigorúak. Litvániában
és Lettországban például legalább egy hétre előre be kell jelenteni a munkabeszüntetést.
Csehországban pedig a sztrájkolni hajlandó alkalmazottak listáját át kell adni a munkaadónak,
és ez előtt a munkaerő legalább felének a beleegyezése szükséges. Ezek következményeként a
teljes szektorokat magában foglaló sztrájkok igen ritkák a régióban.
A válság hatásainak megjelenése demonstrálta a szakszervezete alacsony társadalmi
beágyazódottságát. Nyugat-Európában a szakszervezetek befolyásának csökkenése fokozatos
volt, míg a kelet-európai térségben hatalmas volt a kontraszt a rendszerváltások előtti, és az
azt követő időszak között. Hiába került sok ember állása, megélhetése veszélybe a romló
gazdasági körülmények következményeként, az érdekvédelmi szervezetek nem képesek nekik
segíteni. Kevés pénzzel rendelkeznek, alacsony taglétszámmal, és alacsony társadalmi
megbecsüléssel.
A válság közepette a szakszervezetek a régióban – mint ahogy Európa nyugati felén is –
próbálják megtalálni szerepüket, és az útkeresés állapotában vannak. A romló gazdasági
környezet, a csökkenő bérek és a növekvő munkanélküliség közepette legfontosabb feladatuk,
hogy kiálljanak a munkahelyek védelmében, és a központi kormányzattal tárgyalások, vagy
nyomásgyakorló eszközök – sztrájk vagy demonstrációk – útján a válságkezelő
intézkedésekben helyet szorítani olyan kezdeményezéseknek, melyek enyhítik a válság miatt
jelentkező kedvezőtlen folyamatokat.
Az Európai Szakszervezeti Szövetség elsődlegesen egy „Új Szociális Megállapodás”
megkötését szorgalmazza, amely elősegíti a szociális szempontok előtérbe helyezését,
megőrzi a vásárlóerőt, és fenntartja a foglalkoztatási lehetőségeket. Nem mondanak le
természetesen a teljes foglalkoztatásról, nyugdíjak emeléséről. A Megállapodásban
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kinyilvánítják szándékukat, hogy partnerek szeretnének lenni folyamatok alakításában, és
követelik a munkavállalói és érdekképviseleti jogok tiszteletben tartását. Legjobb esélyük az
kimutatható eredmények elérésére a nemzetközi együttműködés, ami Kelet-Európában még
inkább igaz, mivel a szakszervezeti taglétszám ebben a régióban alacsonyabb a kontinens
nyugati feléhez képest.
A Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (ITUC) októberben publikálta a válsággal foglalkozó
tanulmányát, melyben többek között a szakszervezeti mozgalom tennivalóit, és eljövendő
feladatait is részletezi. Így tulajdonképpen egy útmutatóként is felfogható olyan értelemben,
hogy a tagszervezetek a követeléseiket milyen érvekkel támasszák alá tárgyalásaik során.
Az ITUC a tanulmányban az állami vezetők legfontosabb feladatának a bizalom
visszaállítását tartják, hogy így megállítsák a gazdasági visszaesést és a munkanélküliség
növekedését. Felszólítják a kormányokat, hogy minden eszközzel hassanak a pénzintézetekre,
hogy újra indítsák be a hitelezést és állítsák helyre a likviditást. A kormányok által bejelentett
válságintézkedések a szerzők szerint sokkal hatékonyabbak lennének, ha erősebb lenne az
országok kooperációja, és így a programok kiegészítenék egymást. Itt azonban felmerül az a
probléma, hogy nem mindegyik országnak volt lehetősége fiskális ösztönzők bevezetésére
rossz pénzügy helyzetük miatt (ez hatványozottan igaz a kelet-európai régióra), ezért a hiába
az ITUC felszólítása erre. Ehhez kapcsolódóan nem reális a bírálat, miszerint az Európában
elindított növekedés serkentő programok nem érik el az Egyesült Államok által a gazdaságba
pumpált pénzek szintjét, ezért szükséges további forrásokat a gazdaságba pumpálni. Az ITUC
szerint a központi bankoknak további kamatcsökkentéseket kell bejelentenie, amik
segítségével a kormányok kedvezőbb feltételek mellett ruházhatnak be a gzadaságba.
A Szövetség szerint a növekvő munkanélküliség csak akkor állítható meg, ha nemzetközi
szinten hangolják össze a kormányok munkahely-teremtő lépéseiket. Kifejezik aggodalmukat,
hogy a bejelentett gazdaságélénkítő programok nem helyeznek megfelelő hangsúlyt
foglalkoztatási és szociális problémákra. Ez utóbbiak között említi a tanulmány a nyugdíjak
problematikáját,mivel nem látva biztosítottnak azt, hogy a munkavállalók megfelelő nagyságú
ellátást fognak kapni a nyugdíjba vonulásukkor, illetve azt, hogy értéküket az eljövendő
időszakban is megőrzik.
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A foglalkoztatottság javítását célzó közkiadások növelése
Kiemelt szerepet tulajdonít az írás annak, hogy történjen meg azoknak az új húzóágazatoknak
a kijelölése, amik a legnagyobb növekedési potenciállal kecsegtetnek az elkövetkező
időszakban. Emellett sürgeti a döntéshozókat, hogy indítsanak infrastrukturális beruházásokat,
amik keresletnövekedést eredményeznek rövidtávon, és kedvező hatással lesznek a
termelékenységre középtávon. Szükség van olyan intézkedésekre is, amelyek növelik az
alacsony jövedelműek vásárlóerejét. Az érvelés szerint ez élénkíteni fogja a gazdaságot, mivel
ez a társadalmi csoport nagyobb valószínűséggel költi el extra jövedelmét. A béren kívüli
juttatások emelését és az adópolitika megváltoztatását ebbe az irányba ható lépésnek tartja.
Utóbbi esetében felhívja a figyelmet arra, hogy recesszió közepette az általános
adócsökkentés helyett a szociális kiadások és az önkormányzatoknak juttatott források
növelése (köztük oktatásra egészségügyi ellátásra) jóval nagyobb hatást érnek el.
Zöld beruházások és munkahelyek
A tanulmány elérkezettnek látja az időt arra, hogy beindítsák az ENSZ Környezetvédelmi
Programjában szereplő „Zöld New Deal-t”32. A „Zöld Munkahelyek” kezdeményezés
keretében a kormányoknak jelentős összegeket kellene beruházniuk az alternatív
energiaforrások infrastruktúrájába és a hozzájuk kapcsolódó kutatás-fejlesztési programokba.
Ez Kelet-Európa számára komoly kitörési pont lehet a jövőben, ezért kiemelten támogatandó
tanulmánynak ez a felhívása.
Rontja pozícióikat az is, hogy a különböző tömörülések ritkán tudnak közös hangon
megszólalni, a gyakori rivalizálás csökkenti érdekérvényesítő erejüket. A szakszervezetek
által meghirdetett tiltakozó akciók kevés kivételtől eltekintve nem mozgattak meg nagy
embertömegeket, ami tovább csökkentette jelentőségüket mind politikai, mind gazdasági
szempontból. Így a kormányok is kevésbé érzik kötelességüknek a velük való egyeztetést,
főleg akkor, ha teljesen irreális álláspontokat fogalmaznak meg. Az új iparágak jelentős
számú új munkahely teremtésével kecsegtetnek, ami szintén segíthet a válságból való
kilábalásban.

32

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=548&ArticleID=5955&l=en
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Minőségi közszolgáltatások
A válság után követendő új gazdasági modellnek része kell, hogy legyen a
közszolgáltatásokba való beruházás – szükség van magas szintű oktatásra, minőségi
egészségügyi ellátásra és közművekre, hatékony igazságszolgáltatásra. Ez növeli a szociális
kohéziót, ami párosítva hatékony közigazgatással és szabályozási kerettel sarokkövei egy
egészséges demokratikus társadalomnak. Ez a célkitűzés illeszkedik az Európai Unió
programjaihoz is, tehát széleskörű támogatásra tarthat igényt. Már csak azért is, mivel ismert
tény, hogy az egészségügyi és az oktatási szektorok világszerte, így a kelet-európai régióban
is komoly létszámhiánnyal küzdenek. Problémát jelent viszont, hogy a források szűkössége,
amit a válság miatti megszorítások is tetéznek, egyelőre nem engedik a közkiadások jelentős
megemelését. Márpedig ezek a célok megvalósítása komoly pénzeszközök megmozdítását
teszi szükségessé, ezért a közeljövőben – legalábbis a régió pénzügyi gondokkal küszködő
országaiban – nem lehetséges megvalósításuk.
Aktív foglalkoztatáspolitikák folytatása
Az intézkedések fókuszában munkahelyteremtés- és megtartás kell, hogy legyen a tanulmány
szerint. Már korábban említést kapott az a bírálat, hogy az eddig megtett kormányzati
lépésekben ez nem kapott kellő hangsúlyt, így nem csökkent érdemben a munkanélküliség és
a jövedelmek csökkenése jelentette veszélyek. A tanulmány megemlíti a Nemzetközi
Munkaügyi Szervezet égisze alatt folytatott háromoldalú tárgyalások eredményét. miszerint
munkahelyi intézkedéseknek a menedzsment és az érdekképviseleti szervek dialógusa során
kell megszületniük. Az írás az alábbi pontokon alapuló foglakoztatási politikák
kormányzatoktól való követelését ajánlja a szakszervezeteknek:

 Ne engedjék a cégeknek, hogy problémák adódásakor azonnal leépítsenek, és
nyújtsanak támogatást az átmeneti likviditásgondokkal küszködő vállalatoknak
 azokra a társadalmi csoportokra fókuszáljanak, akik a legjobban ki vannak téve a
válságnak, mint a fiatalok, a részmunkaidőben dolgozók, a nők és a bevándorlók
 fokozzák erőfeszítéseiket a nemek közötti bérkülönbségek eltörlése érdekében
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 nyújtsanak jövedelem-kiegészítést a rászorultaknak
 biztosítsák, hogy a munkahelyeken teljes mértékben betartsák a munkaviszony
megszűntetésére vonatkozó nemzeti és nemzetközi standardokat
 támogassa a humántőke-befektetéseket és biztosítson lehetőséget színvonalas
képzéseken való részvételre, lehetősége legyen a munkavállalóknak új készségek
elsajátítására
 a bevándorlók számára biztosítsa ugyanazokat a jogokat, amelyek az adott ország
állampolgárait megilletik, mivel stigmatizálásuk nemcsak az idegenellenességet,
hanem a szegényég újratermelődését is táplálja

A feltörekvő gazdaságok támogatása
Az ide sorolt térségekben, köztük a kelet-európai régióban, különösen fontos a munkájukat
elvesztett polgárok segítése, mivel a tanulmány szerint később komoly szerepük lesz a
válságból való kilábalásban vásárlóerejüknek köszönhetően. A fenntartható gazdasági
növekedés feltételeinek megteremtése a térségben nagymértékben fog támaszkodni az általuk
teremtett belső keresleten. Ehhez szükséges, hogy a szakszervezetek érdemlegesen bele
tudjanak folyni a bérmegállapítás folyamatába. Ez a stratégia segítheti a globális kereskedelmi
egyenlőtlenségek enyhítését. Ez azonban egy meglehetősen leegyszerűsített gondolatmenet,
mely nem vesz figyelembe sok olyan tényezőt, ami szintén szükséges a hosszútávú növekedés
biztosításához. Az országok közötti gazdaságpolitikai koordináció még az Európai Unión
belül is komoly akadályokba ütközik, más földrajzi elhelyezkedésű államok között pedig
jelenleg megoldhatatlannak tűnik, mint ahogy ezt példázza a Világkereskedelmi Szervezet
(WTO) dohai fordulója körüli sok éves vita. A ma működő nemzetközi intézmények nem
alkalmasak erre, és belátható időn belül nem létrejönni olyan államok feletti szervezet, mely
kellően erős jogosítványokkal rendelkezik egy ilyen szintű koordináció levezénylésére.
A legtöbb feltörekvő ország továbbra is prociklikus gazdaságpolitikát folytat, ami a
tanulmány szerint a nemzetközi pénzvilág nyomása miatt van, a G20 londoni csúcsán tett
vállalások ellenére. Ez azonban sok esetben nem így van, mivel már jóval a pénzügyi
mentőövek előtt is ilyen gazdaságpolitikát folytattak a régió országai két okból: egyrészt a
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világgazdasági fellendülés során ez a kurzus biztosította a leggyorsabb növekedést, amit a
lakosság „el is várt”, mivel a lehető leghamarabb el akarták érni a régi uniós tagállamok
életszínvonalát, másrészt a pénzügyi gondokkal küszködő országok választhattak a
fizetésképtelenség, vagy a megszorító lépések között.
Az írás szorgalmazza a feltörekvő államok nagyobb súlyú képviseletét a nemzetközi
intézmények irányításában, hogy legyen beleszólásuk az „új gazdasági rend” kialakításába. A
Világbankban például szavazati jogot, és a fejlett országok beleszólási lehetőségéhez mérhető
befolyást tart kívánatosnak a szegényebb államok esetében. Az igaz, hogy a feltörekvő
gazdaságok nem rendelkeznek kellő ráhatással a Világbank és más nemzetközi intézmények
működésére, ám a fejlett világgal azonos súly képviselete nem lenne reális. Az sem valószerű,
hogy például az IMF ne támasszon komoly feltételeket az általa nyújtott pénzügyi hitelek
ellenében, mivel ellenkező esetben a segítségért folyamodó államok igen nagy
valószínűséggel visszaélnének a lehetőséggel. Elveszne a felelős fiskális politika
folytatásának egyik mozgatórugója, másrészt az enyhe feltételekkel folyósított hitelelek
biztosítása rövid távon forráshiányhoz vezetne a Valutaalapnál, ami akkor válhatna igazán
tragikussá, ha egy olyan ország nem tudna pénzügyi mentőövhöz jutni, amelyik a
fizetésképtelenség elkerülése végett fordul a Valutaalaphoz.
Pénzpiacok
A dokumentum elítéli a pénzpiacokon az utóbbi évtized(ekben) végbement deregulációs
folyamatokat, főként az téve felelőssé a világméretű válság bekövetkeztéért. Felszólítja a
döntéshozókat, hogy kezdjék el életbe léptetni a londoni G20 csúcs zárónyilatkozatában
elfogadott vállalásokat33, egyben pedig rámutat annak – a szerzők szerinti – hiányosságaira: a
nyugdíjakkal kapcsolatos kérdések mellőzése, a fogyasztóvédelem és a szociális programok
finanszírozása.
A tanulmány bírálja a kormányokat azért, hogy a több bankmentő csomagban nem történt
államosítás, és ahhoz, hogy az emberek újra bízni tudjanak a bankokban, ez szükséges. Bírálat
érte a csomagokat méretük miatt is, és rámutatott arra a tényre, hogy ezek értéke jóval
meghaladta a gazdaságélénkítő programok összértékét. Több amerikai elemző is rámutatott a
„túl nagy, hogy veszni hagyják” mentalitás lehetséges hátülütőire, mint például arra, hogy a
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http://www.g20.org/Documents/final-communique.pdf
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pénzintézetek irányításában nem jelenik meg a felelős pénzpolitika, ám azt túlzás állítani,
hogy az emberek csak az államosított bankokban tudnának bízni. Éppen a térség államai
közül Magyarország vagy Románia példája mutatja másképp gondolkodnak többen is: a
fogyasztók ebben a két államban jobban bíznak azokban a bankokban, amelyek nem szorultak
rá az állami mentőövre. A világméretű pénzügyi felügyelet létrehozásának a kívánalma sem
reális célkitűzés, hiszen még az Európai Unión belül is késhegyig menő viták övezték a –
valódi szabályozó kompetenciával nem rendelkező - közösségi pénzügyi felügyelet
létrehozását. A világ szuverén államai feletti hatalommal rendelkező szuperfelügyelet
létrehozása tehát egyelőre nem járható út.
A tanulmány egy nyolc pontból álló akciótervet terjeszt elő a pénzügyi reformmal
kapcsolatban:

1. Fellépés az „árnyék” bankrendszer ellen
2. Az adóparadicsomok felszámolása
3. Pénzeszközök biztosítása a fejlődő államoknak tisztességes feltételekkel
4. A private banking szektor megreformálása, az eladósodás jelentette kockázatok
mérséklése
5. A vezetői bónuszok, a részvényprémiumok és más juttatások korlátok közé szorítása
6. Családok védelme az uzsorásoktól
7. A nyilvánosság előtti elszámoltathatóság feltételeinek javítása
8. A banki szektor átszervezése és diverzifikálása

Támogatható törekvés, hogy a jövedelmek adóztatása helyett a vagyont terhelő adókra
helyeződjön a hangsúly, illetve hogy lépjenek fel a fekete- és szürkegazdaság ellen. A szerzők
hitet tesznek még a globális felmelegedés elleni küzdelem fontossága mellett, és felszólítják a
döntéshozókat, hogy szülessen Kyoto után újabb átfogó klímamegállapodás a decemberi
koppenhágai klímacsúcson.
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Összességében sok támogatható, és a régió szakszervezetei által hatásosan hasznosítható érv
jelenik meg a munkában. Egy részük a döntéshozókkal és a munkaadókkal való tárgyalásokon
hozható fel jogos követelésként, és több olyan kezdeményezés is megjelenik a tanulmányban,
ami alkalmas lehet a tömegkommunikáció segítségével nagyobb számú támogató
megszerzésére. Természetesen sok olyan elképzelés is bekerült az anyagba, ami a mérsékelt
nézeteket valló polgároknak nem vonzó, ám a szakszervezeti mozgalom számára önmagát
hazudtolná meg kihagyásukkal.
A kelet-európai régióban található érdekképviseleti szervek esélyei ellen szól azonban a más
korábban említett tény, hogy létszámuk és társadalmi beágyazódottságuk igen alacsony. Ám
okos kommunikációval, és a témák okos megválasztásával (amihez hasznos segítséget nyújt
az ITUC tanulmánya) jól exponálhatják magukat, ami a jövőben növelheti érdekérvényesítő
képességüket és vonzerejüket.

Szakszervezetek és politika – egy negatív magyar példa
A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (TMRSZ) nemkívánatos precedenst teremtett
a magyar szakszervezeti mozgalom történetében. A Tettrekész 2004-ben alakult mindössze
néhány tucat fővel, ám taglétszáma dinamikus emelkedést mutatott az elmúlt években:
jelenleg több mint 4000 rendőrt tudhat a tagjai között. A szervezet így a teljes rendőri
állomány több

mint

tíz

százalékának

érdekeit

képviseli,

és

ezért

reprezentatív

szakszervezetnek minősül. Ez a státusz több előjogot biztosít számára: részt vehet az
Igazságügyi és Rendvédelmi Érdekegyeztető Tanács ülésein, amely fontos szerepet tölt be a
szakszervezetek és a vezetés közötti különböző ügyek viták rendezésében. A szervezet
honlapján aktív fórum működik, ahol a szólásszabadságra hivatkozva nem moderálnak. Ez
alapvetően nem lenne probléma, ha egy „normál” weblapról lenne szó, ám egy rendőrségi
szakszervezet honlapján nem szerencsés szélsőséges megnyilvánulásoknak helyet adni.
A szervezet elöljárói is megkérdőjelezhető megszólalásokat engedtek meg maguknak. Posta
Imre az Országos Rendőr-Főkapitányság volt szakpszichológusa egy cikkében azt mondja.
hogy „Antiszemitának lenni nem lehetősége, hanem kötelessége a magyarnak.” Ugyanebben
az írásban: „Tudjuk, hogy a zsidók gyarmatosítanak bennünket, és elég nyílt genocídiumot
hajtanak végre nemzetünkön...” Posta főszerkesztője a TMRSZ lapjának, a Rend-Őr-nek,
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emellett pedig „pártoló tagja” a TMRSZ-nek. A szervezet egyszer sem jelezte, hogy kifogásai
lennének Posta cikkeivel, vagy megszólalásaival kapcsolatban. Azonban nem csak a
zsidókkal kapcsolatban jelentek meg sértő kijelentések. A romaellenesség is szintén tetten
érhető sok megszólalásban.
A politikai összefonódás abban a megállapodásban csúcsosodott ki, ami a szakszervezet és a
Jobbik kötött egymással. Ebben megállapodtak, hogy TMRSZ segít megírni a párt rendészeti
programját, és tanácsokkal fogja ellátni a témában. A felek azzal védekeznek, hogy az
egyesség nem politikai célokat szolgál, hanem kizárólag szakmai tanácsadásra terjed ki. A
megállapodásban valóban nem szerepel a politikai közösségvállalás. Azonban az már
magában politikai közösségvállalást jelent, hogy olyan erővel kötött megállapodást a
szakszervezet, aminek megszólalásaiban folyamatosan tetten érhető mind az antiszemitizmus,
mind a romaellenesség. Emellett az is kiderült, hogy a Tettrekész főtitkára, Szima Judit
rendőr-alezredes, felkerül a Jobbik EP-listájára, mégpedig az előkelő negyedik helyen. A
főtitkár majdnem be is került az Európai Parlamentbe, hiszen a Jobbik 3 mandátumot tudott
szerezni.
Az együttműködés a gazdasági válság tükrében nem szerencsés. Korábban tárgyaltuk, hogy a
krízis segíti a szélsőségesek megerősödését, így a rendőrség kötelékén belül nőhet a radikális
eszmék támogatottsága. A TMRSZ pedig a rendőrség szervezetén belül kínál fórumot az ilyen
eszmék megvitatásának és propagálásának. A frusztráció a köteléken belül egyébként is nő,
mivel mind a bal-, mind a jobboldal felől sok támadást volt már kénytelen elviselni. Emellett
folyamatos létszámhiánnyal küzdenek, és a bérezés sem megfelelő. Mindez már önmagában is
kitűnő táptalajt nyújt a radikális elképzeléseknek, ám nagyban gyorsíthatja terjedésüket egy
ilyen értékeket valló hivatalos érdekszervezet jelenléte.

7.2.

Megmozdulások

Magyarország
A szakszervezetek gyengesége nyomán nem meglepő, hogy nem ők álltak munkavállalók
elégedetlenségi

mozgalmainak élére, hanem

önszerveződés,

vagy politikai

pártok

felhívásának nyomán indultak a demonstrációk. Magyarországon a gazdasági nehézségek és a
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kormány népszerűtlensége

ellenére nem

volt

komoly embertömeget

megmozgató

demonstráció, és komolyabb sztrájkokat sem rendeztek. A szakszervezetek egyetlen
komolyabbnak szánt demonstrációt szerveztek, és arra sem ment el néhány ezer embernél
több, pedig mindegyik konföderáció csatlakozott az akcióhoz. Az emberek a béren kívüli
juttatások megadóztatása, és a nyugdíjrendszer változásai ellen gyűltek össze. A
kormányellenes tüntetések és az azokon megjelentek száma sem volt átütő erejű. Februárban
spontán demonstrálók vonultak a Parlament elé új választásokat és a kormány távozását
követelve. A Civil Összefogás Fórum által szervezett megmozdulások már nagyobb
embertömeget vonzottak. Áprilisi demonstrációján becslések szerint 25 ezer ember jelent meg
a Hősök terén, hasonló követelésekkel, mint a februári Parlament előtti megmozdulás.
Legközelebb júniusban volt a civil szervezet által szervezett tüntetés, amire már jóval
kevesebb ember volt kíváncsi. Hírügynökségi jelentések szerint néhány ezer fős tömeg gyűlt
össze a Hősök terén, ami később a Kossuth térre szeretett volna vonulni, ám a rendőrség
megakadályozta ezt. Közös tulajdonsága volt a demonstrációknak, hogy megjelent rajtuk a
szélsőjobb is, akik sokszor vállalhatatlan, vulgár transzparensekkel operáltak. Feltehető, hogy
sokan azért nem vesznek részt ezeken a megmozdulásokon, mert a szélsőségesek „rájuk
telepednek”, amivel leértékelik a tüntetések értékét, emellett nem akarnak közösséget vállalni
velük.

Románia
Romániában a Dacia dolgozói tűntettek az elbocsátási tervek ellen, mivel a válság határára
két-háromezer dolgozótól lesz kénytelen megválni a Renault. Az ArcelorMittal Steel Galaţi
dolgozói szintén az utcára vonultak, mivel a nehézségek miatt legalább 1500 dolgozótól meg
kíván válni a cég. Később az ipari park bejáratát is elállták a demonstrálók. A román bírók is
bejelentették a nyáron, hogy figyelmeztető sztrájkot szerveznek. A kormány ugyanis az
országot különösen súlyosan érintő válság miatt megszűntetett több juttatást, mint például a
stressz miatt adott bónuszt, ami akár a bírók fizetésének a felét is elérheti. . Később
következett a közalkalmazottak általános sztrájkja, amin a számítások szerint a 750 000
munkavállaló 30 százaléka vett részt. A tárgyalások egyelőre nem vezettek eredményre, a
következő hónapok döntő fontosságúak lesznek e szempontból is, ráadásul a vasúti dolgozók
sztrájkot hirdettek novemberre. Románia ezen kívül bekerült azon országok közé, ahol a
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válság áldozatává vált a kormány. Az elnökválasztási kampány a lehető legrosszabb időben
jött. A kormány, bár az IMF-től engedményt kapott a költségvetési fegyelem lazítására,
továbbra is jelentős megszorításokat kénytelen foganasítani. Abban a reményben, hogy a
szocialista elnökaspiráns, Mircea Geoana behozhatja hátrányát Basescu elnök mögött,
elkezdett ellenzéki stílusban kommunikálni, miközben folyamatosan keresték a koalícióból
való kilépés arcvesztés nélküli lehetőségét. Ez előállt a szocialista belügyminiszter
menesztésével, ami után rövid úton visszahívták az összes szocialista minisztert. Bár váltig
fogadkoznak a szocialisták, hogy az IMF-feltételek teljesítéséhez szükséges lépéseket
mindenképpen megszavazzák, a külföld, és különösen a befektetők számára komoly
aggodalomra adott okot a kormányválság.

68. ábra: Forrás: Transindex34

34

http://itthon.transindex.ro/?hir=22193
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69. ábra: Forrás: Transindex

Ugyanis a még elfogadásra váró intézkedések még egy biztos háttérrel rendelkező kormány
számára is komoly kockázatokat jelentenek, nem hogy egy kisebbségi kabinetnek. A
befektetők bizalomvesztése komoly következményekkel járhat. Ha továbbra is a
bizonytalanság fog uralkodni a román politikában, akkor kevesebb pénz fog áramolni a
gazdaságba, ami kimondottan nem kedvező a munkanélküliek egyre növekvő táborának, ez
pedig még nagyobb nyomás alá fogja helyezni a kormányt.

Szlovákia
Szlovákiában nem volt említésre méltó gazdasági okokra visszavezethető tüntetés, csak a
szélsőjobb szervezett mérsékelt sikerrel néhány megmozdulást.

Lengyelország
Lengyelországban tavaly novemberben volt komolyabb, a három legnagyobb szakszervezeti
konföderáció által szervezett tüntetés, ám ez a válsággal nem volt szoros összefüggésben. A
megmozduláson a kormány nyugdíjrendszert érintő intézkedése ellen tiltakoztak, és a
felhívásra néhány ezer ember vonult utcára. Valószínű, hogy az is közrejátszott a
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megmozdulások alacsony számában, hogy a kormány népszerűsége a válság ellenére még
magas.
Csehország
Csehországban igazán említésre méltó megmozdulás a májusi, Prágába szervezett
szakszervezeti tüntetés volt. A kb. 20 ezer fős tömeg a kormány válságkezelő intézkedései
ellen tiltakozott. Több külföldi is a cseh fővárosba utazott, hogy részt vegyen az akción, a
híradások szerint szlovák, német, bolgár és szlovén résztvevők is részt vettek a tüntetésen.
Baltikum
A régióban csak a három balti államban voltak komoly kormányellenes és gazdasági okokra
visszavezethető demonstrációk, ami nem meglepő ezen országok komoly gazdasági
nehézségei tükrében. Lettországban már szeptembertől elkezdődtek a tüntetések. A hónap
végén tanárok és egészségügyi dolgozók vonultak a törvényhozás elé, és ezzel egy időben
doktorok egy órás figyelmeztető sztrájkot tartottak. Ugyanezen a napon rendőrök és tűzoltók
is az utcára vonultak. A megmozdulások mindegyike nagyobb fizetésért és a magas infláció
kompenzálásáért lett meghirdetve. A rendőrök októberben megint tüntettek, mint ahogy az
egészségügyi dolgozók. A kormány megpróbálta megosztani a szakszervezeteket, mivel a
tanároknak kilátásban helyezett fizetésemelést, de ugyanezt nem tette meg a rendőrök és az
egészségügyi dolgozók esetében. Ez utóbbiak október végén ismét az utcára vonultak.
Januárra pattanásig feszült a helyzet. 13-án legalább 10 ezer ember gyűlt össze tiltakozni
Rigában a megszorítások ellen, és a tüntetés később erőszakos összecsapásokba torkolltak,
amin követelték a törvényhozás feloszlatását. Összesen 56 sérültet eredményeztek a
zavargások, és több mint 100 embert előállítottak. A köztársasági elnök ezek után
megfenyegette a parlamenti pártokat, hogy fel fogja oszlatni a törvényhozást, ha nem
módosítják az alkotmányt március végéig úgy, hogy lehetőséget kapjanak az állampolgárok is
annak feloszlatására. Nem sokkal később a földművelők is demonstráltak. Országszerte 4000
farmer 30 városban vonult traktorokkal az utcára, és útlezárásokkal tiltakoztak. Február
közepén két parlamenti párt felszólítása után Ivars Godmanis miniszterelnök bejelentette ő és
kormánya lemondását, amit az államfő elfogadott, és felkérte Valdis Dombrovskist, az
ellenzéki Új Éra jelöltjét a kormányalakításra. Az új vezetés egy kissé több polgár bizalmát
élvezi, ám a tüntetések folytatódtak. A tanárok újabb megmozdulást szerveztek áprilisban,
amin becslések szerint négyezren vettek részt és májusban a diákok is protestáltak az oktatást
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is érintő elvonások miatt. Az IMF-megállapodás feltételeként a kormánynak további
megszorító intézkedéseket kellett foganatosítania, amire válaszul június közepén több mint 15
ezer ember demonstrált országszerte. A fővárosban 7000 ember vonult az utcára a
szakszervezetek felhívására. A hangnem itt is éles volt, az egyik érdekvédő a „közszféra
Holokausztjának” nevezte az intézkedéseket.
Litvániában nem volt olyan nagy számú megmozdulás, mint Lettországban, ám a gazdasági
nehézségek és a megszorítások itt is nagy társadalmi elégedetlenséget szültek. Mindössze
három nappal a lett tüntetések után, január 16-án a litván fővárosban is tömegdemonstrációt
tartottak, hasonló létszámmal. Hasonlóan a lett eseményekhez, itt is erőszakba torkolltak az
események. Néhányan a Parlament épületébe is bejutottak, de ott az őrség legyűrte őket.
Mások tojással és hógolyóval dobálta meg a törvényhozás épületét. Az eredmény végül 80
letartóztatott és 11 sebesült lett. Lényeges különbség volt a lett megmozduláshoz képest, hogy
itt a szakszervezetek deklarálták, hogy nem a kormány megdöntését kívánják, hanem el
szeretnék érni, hogy ne a legszegényebbek viseljék a megszorítások terheit. A konzervatív
kormány kifejezte tárgyalási készségét, ám a kormányfő eltökélten nyilatkozta, hogy nem
tudják lemondásra kényszeríteni. Később több, demonstrációra kért engedélyt elutasított a
kormány, ami legalábbis elgondolkodtató, mivel márciusban viszont engedélyeztek egy
szélsőjobbos felvonulást.
Észtországban még kisebb volt a megmozdulások száma az első négy hónapban, ám a
szakszervezetek májustól egyre nagyobb aktivitást mutattak. A kormányzó koalícióban is
ebben a hónapban csúcsosodtak ki az ellentétek, amik végül az egyik partner kiválását
eredményezte. Az országban így kisebbségi kormány van most hatalmon, ami növelni fogja a
kockázatot Észtországban. A januári lett és litván megmozdulásokat nem követte hasonló észt
tüntetés, ám májusig egyre nőtt a szakszervezetek és a munkavállalók keserűsége. Május
végén az érdekvédők bejelentették, hogy június elején megmozdulást szerveznek, illetve a
hónap folyamán országos sztrájkot is fognak hirdetni. A békés demonstráció több mint ezer
ember részvételével zajlott. A résztvevők tiltakoztak a munkanélküli segélyek befagyasztása,
és a júliusban életbe lépő új munkajogi rendelkezések ellen. Utóbbiak célja a munkaerő-piac
rugalmasabbá tétele. A szakszervezeti vezetők később sikerként értékelték az országos
sztrájkot, bár a fő cél, az új munkajogi rendelkezések életbe lépésének megakadályozása nem
sikerült. Az akcióban hozzávetőleg 1800 alkalmazott vett részt, több szektorból.
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8.

Válságkezelő csomagok

8.1

Bulgária

Bulgáriában a 2009 nyaráig regnáló szocialista kormány sokáig nem foglalkozott érdemi
válságkezelő lépések kidolgozásával, és az elfogadott lépések csak a szociális dimenzió felől
közelítették meg a válságot. Ezek az intézkedések az úgynevezett „Stanishev tervben” lettek
kihirdetve. Ennek keretében támogatást nyújtottak azoknak, akiknek fizetése a válság
következtében lett lecsökkentve. A juttatás mértéke a bolgár minimálbér fele, havi 160 bolgár
leva lett, ám a kormány csak három hónapig tudta ezt nyújtani. A munkanélküli segélyt 30
százalékkal megemelte a kabinet az első hat hónapra, ám azon túl már csak a segély 70
százalékát kapják az állástalanok. Emellett tőkejuttatással 500 millió levára növelték a Bolgár
Fejlesztési Bank tőkéjét, amiből a kis- és középvállalatok számára kívántak kedvezményes
hiteleket folyósítani. Az infrastruktúra-fejlesztésekre szánt keretet is megemelték 5,6 milliárd
levára, és az ország energiaellátási infrastruktúrájának fejlesztésére is 12 milliárd levát
különítettek el. Megerősítették abbéli céljukat is, hogy az ország mihamarabb csatlakozzon az
eurozónához. A terv része még a mezőgazdaság számára nyújtott 211 millió levás támogatás.
Más jelentősebb intézkedés nem történt Szergej Stanishev kormánya alatt. A kabinet ugyanis
nem kezelte a válságot azzal a komolysággal, amit az megérdemelt volna. Az év elején a
nyilatkozatok még 2 százalékos gazdasági növekedéssel számoltak, ám a romló adatok
felülvizsgálatot tettek szükségessé.
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70. ábra: Az utolsó két adat becslés, forrás: IMF, Bolgár Pénzügyminisztérium

A közelgő európai parlamenti választás miatt a kampányra koncentráltak, és sok energiát
kötöttek le a folyamatos korrupciós botrányok is. Így a válságkezelés érdemi része már az
előrehozott választások győztesére maradt. A Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért
(GERB) párt magabiztos győzelme nem volt elég az abszolút többség megszerzésére, Bojko
Boriszov mégis a kisebbségi kormányzást választotta. A munkába nagy elánnal vetette bele
magát, és hamarosan be is jelentették válságkezelési tervüket, ami ellentétben az előző
kabinet lépéseivel, már komolynak nevezhető. A kormány utasította a minisztériumokat, hogy
15 százalékkal csökkentsék kiadásaikat az év hátralevő részében, és ugyanez vonatkozott a
többi állami intézményre is. A miniszterelnök azt is kijelentette, hogy a nyugdíjak és fizetések
csak a gazdasági növekedés beindulása után fognak nőni. A szeptemberben bejelentett, szám
szerint 82 válságellenes intézkedés továbbra is a lendületet jelzi. Ezek sarokkövei a
következők: erőteljes fellépés az Uniós támogatások körüli korrupció ellen, az eurozónához
való csatlakozás gyorsítása, illetve az ÁFA visszautalások gyorsítása. A kormány nem kíván
az adók szintjéhez nyúlni, ám a társadalombiztosítási kifizetéseket 5 százalékkal tervezik
csökkenteni a következő évek során.
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71. ábra: Az utolsó két adat becslés, forrás: Eurostat, Európai Bizottság

8.2

Lettország

A balti államok a tavalyi év kiábrándító adatai után abban bíztak, hogy az idei év már jobban
fog alakulni. Azonban a válság minden elképzelésnél erőteljesebben érintette az országot,
ahol – ellentétben több régiós országgal a recesszió már 2008-ban elkezdődött, amikor is a
harmadik negyedévben 4,2 százalékkal esett vissza a gazdaság. Azóta az összes többi
negyedévben további csökkenés volt megfigyelhető, és az ország ingatag helyzete folytán már
tavaly többször lerontották az ország szuverén adósságának besorolását a hitelminősítők,
köztük csak a Standard and Poor’s kétszer. A lett államnak államosítania kellet az ország
második legnagyobb bankját, a Perex Banká-t, mivel a betétesek rövid idő alatt 85 millió lat
értékben vontak ki pénzt. Az ország Magyarországhoz hasonlóan a Nemzetközi
Valutaalaphoz fordult segítségért, hogy elkerülje a fizetésképtelenséget. A 7,5 milliárd eurós
hitel folyósításáért cserébe az IMF komoly megszorításokat várt el a kormánytól, aki nem is
maradt adós. Lettország helyzetét bonyolítja, vagy a jelenlegi helyzetben inkább súlyosbítja,
hogy az országban fix árfolyam-rendszer van életben, tehát a jegybank egy meghatározott
árfolyamot tart fenn az euróhoz képest. Ez nagyon nagy terhet ró a jegybankra, aminek
valutatartaléka komolyan megcsappant ennek fenntartása közepette. Felmerül az a kérdés,
hogy nem lenne-e célszerűbb a fix árfolyam fenntartása. Azonban egy ilyen lépés rövid távon
komolyan megnövelné társadalmi feszültségeket, amit a kormány érthető módon nem vállalt,
ám középtávon az ország hamarabb tudna kilábalni a válságból.
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72. ábra: Az utolsó két adat becslés, forrás: Eurostat, IMF
Ez azonban nem egy reális lehetőség egyelőre, mivel a lat leértékelése dominó-hatást váltana
a ki a balti régióban, és komoly hullámokat vetne egész Kelet-Európában is. Talán éppen
ezért is a fix árfolyam-rendszer fenntartása része volt az IMF-fel kötött megállapodásnak. A
kormány 2008 decemberében hozta nyilvánosságra válságkezelő programját, amiben –
összhangban az IMF feltételeivel – az azonnali, sürgős lépések mellett foglalt állást. A
program gerince egy egymilliárd latos megszorító csomag, amelynek kétharmada a kiadások
csökkentéséből, a maradék része pedig adóemelésből jön össze. A közalkalmazottak bérét 15
százalékkal nyesték vissza, a forgalmi adó 21-ről 23 százalékra nőtt, ellentételezésként
viszont az egykulcsos személyi jövedelemadó 25-ről 23 százalékra csökkent. A már korábban
tárgyalt kormányellenes tüntetések utáni új kormány nem változtatott a gazdaságpolitika
irányán, sőt, újabb megszorító intézkedéseket helyezett kilátásba. Júniusban nyilvánosságra is
hozták ezeket, miután egy maratoni hosszúságú parlamenti vitán elfogadták azt. További 500
millió latos kiadáscsökkentést jelentettek be, amit a következő két évben hasonló
nagyságrendű intézkedések követnek. A közalkalmazottak fizetését további 20 százalékkal
csökkentették, a nyugdíjakat pedig 10 százalékkal. A megállapodást követően az IMF
folyósította a hitel másodi részletét, emellett pedig újabb, 1,2 milliárd euró értékű kölcsönről
is megállapodás született.

139

73. ábra: Forrás: Eurostat, IMF

8.3

Észtország

Az észt gazdaság hasonló gondokkal szembesült a tavaly évtől kezdve mint Lettország. A
gazdaság már tavaly elkezdett zsugorodni. A kormány legfőbb célja az, hogy a költségvetési
hiány ne szaladjon 3 százalék fölé, nehogy veszélybe kerüljön az euro 2011-ben tervezett
bevezetése, ami azonban nagy áldozatokat követel a lakosságtól. Pedig a kormánynak lenne
mozgástere a költésre, hiszen az ország eladósodottsága nagyon alacsony, ám az euro
bevezetése körül már-már olyan elköteleződés látható, mint ami az ország NATO- és EUcsatlakozását övezte. A kormány úgy érzi, túl nagy tekintélyvesztést okozna a belépés
elhalasztása, ez viszont rövidlátásra utal.
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74. ábra: Az utolsó két adat becslés, forrás: Eurostat, Észt Pénzügyminisztérium

A megszorító intézkedések az idei év elejétől folyamatosan napirenden voltak, és többnyire
keresztül is vitték őket. Februárban 8 milliárd koronás kiadáscsökkentést léptettek életbe.
Ennek keretében 10 százalékkal csökkentették a közalkalmazottak fizetését, és nyugdíjakat is
kisebb mértékben fogják emelni. Áprilisban további 2,5 millió koronával csökkentették a
kiadásokat, mely főleg az állam által fizetett nyugdíjjárulékok kiutalásának felfüggesztésével
jött össze. Májusban 1,8 milliárd koronával csökkentették a minisztériumok kiadásait, és 400
milliós bevételt várnak a dohánytermékek jövedéki adójának 5 százalékos emeléséből. A
kormány később megemelte a jövedéki adót 18-ról 20 százalékra, 10 százalékkal nőtt az
üzemanyagok jövedéki adója, és csökkentették a védelmi kiadásokat is. Egyelőre több
intézkedés nem lett elfogadva, de vita folyik további megszorításokról.
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75. ábra:Az utolsó két adat becslés, forrás: Eurostat, Észt Pénzügyminisztérium

8.4

Litvánia

A litván gazdaság, mint a másik két balti állam, 2008-ban hirtelen sokknak lett kitéve. A
túlfűtött gazdaság és túlzóan nagy kormányzati kiadások nehéz helyzetbe hozták az ősszel
hivatalba lépett új kormányt. Az előző kabinet nem hozta nyilvánosságra a valódi helyzetet,
vagy nem vette figyelembe a romló körülményeket, ezért az új kormány szinte azonnal
költségcsökkentésekre kényszerült, és elölről kellett kezdenie a 2009-es költségvetés
tervezését. Az ország már korábban tisztában volt azzal, hogy a gazdaság zsugorodása nem
kerülhető el 2009-ben, ezért az idei megszorító intézkedések bejelentése nem érte váratlanul a
lakosságot.
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76. ábra: Az utolsó két adat becslés, forrás: Eurostat, Swedbank

A tételek azonban ugyanúgy komoly terheket raknak a litván polgárokra. A politikusok a
gazdasági

témájú

nyilatkozatok

sarokkövévé

tették

azon

elszánásukat,

miszerint

mindenképpen el fogják kerülni az IMF-segítség igénybevételét. A nyáron elfogadott
megszorító intézkedések keretében két százalékkal, 19-ről 21 százalékra nőtt a forgalmi adó,
és 9,5 százalékos fizetéscsökkenést kénytelenek elviselni a közalkalmazottak. A különböző
szociális ellátások, például a szülési szabadságukat töltő anyák támogatása szintén kisebb lett.
Megemelték a vállalkozókat által fizetendő járulékokat, és 5,5-ről 3 százalékra csökkentették
az állam szerepvállalását a nyugdíjbefizetésekben. Összességében 1 milliárd lita megtakarítást
remélnek az intézkedésekből.
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77. ábra: Az utolsó két adat becslés, forrás: Eurostat, Swedbank

8.5

Románia

Romániában

a

parlamenti

választások

sokáig

megakadályozták,

hogy

érdemben

foglalkozzanak a válság kezelését célzó intézkedésekkel. Hasonlóan Magyarországhoz, az
első rossz statisztikai adatok megjelenéséig a politikusok igyekeztek csökkenteni a válság
jelentette veszély jelentőségét, így a lakosság érthető módon nem volt felkészülve a később
bejelentett megszorító intézkedésekre. Ráadásul a választást megelőző kampányban a pártok a
valóságtól elrugaszkodva ugyanúgy ígéretekkel próbálkoztak szavazatokat szerezni, mintha
továbbra is kedvező lenne a nemzetközi gazdasági környezet. A hosszas kormányalakítást
követően a Boc-kormány bejelentette az első kiadáscsökkentő intézkedéseket. A
költségvetései kiadások 20 százalékos csökkentésének keretében az anya fizetésének 85
százalékában maximálták a gyermekellátási segélyt. Emellett megszűntették azt a gyakorlatot
is, melynek keretében valaki nyugdíjas létére tovább dolgozhatott közalkalmazottként, illetve
több folyamatban lévő útépítési projektet is felfüggesztettek. Csökkentették a helyhatóságok
kiadásait

is

15

minisztériumokban.

százalékkal,

valamint

megszűntettek
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A főbb IMF feltételek Románia számára
7,3 százalékos költségvetési hiány 2009-ben, 7 százalék alatti 2010-ben
Évenként fél százalékkal csökkenteni a költségvetés bérekre költött
hányadát, 2015-ig 6 százalék alá kell esnie ennek az aránya
Az egységes közalkalmazotti bérrácsról szóló törvény elfogadása 2009ben
Fiskális fegyelmet elősegítő törvény kidolgozása és elfogadása
6. táblázat: Forrás: IMF

Az intézkedések bejelentését követően hosszú szünet következett, mivel a kormány minden
energiáját lekötötte a költségvetés előkészítése. Az eredmény nagy csalódás volt. mivel a
teljesen irreális makro pályát vázolt fel (például 2 százalékos növekedést várt az idei évre).
Szakértők azonnal figyelmeztettek a valóságtól elrugaszkodott várakozásokra, ám a
korrekcióra sokat kellett várni. A romló gazdasági adatok láttán nem volt más választása az
országnak, mint Magyarország és Lettország után ő is az IMF-hez fordult segítségért. Nem
sokkal később nagyarányú elbocsátást jelentettek be a román államvasutaknál. Az IMF-hitel
feltételeként elkezdték kidolgozni a közalkalmazottak egységes bérrácsát, a nyugdíjrendszer
reformját és a felelős fiskális politikát előíró törvényt. Az hitel-megállapodás augusztusi
felülvizsgálatát követően újabb megszorító intézkedések kerültek napvilágra. Az előírások
szerint 2015-ig évente 0,5 százalékkal csökkenteni kell a költségvetésben a közalkalmazotti
fizetésekre elkülönített összeget, ami körülbelül a közalkalmazottak számának 20 százalékos
csökkentését vetíti előre, emellett pedig a GDP 0,8 százalékával kell még az idén csökkenteni
a kiadásokat. A vállalatok helyzetének megkönnyebbítése céljából elfogadtak egy olyan
törvényt, melynek értelmében a cégek nyeresége után kivételesen nem kell adózni,
amennyiben azt visszaforgatják a cég működésébe. A válságkezelő intézkedések –az
ellentétes érdekű nagykoalíciós pártok csatározásai miatt is – nem sikerültek túl jól. A német
CESifo kutatóintézet felmérése szerint a román válság-ellenes lépések egy 1-től 5-ig terhedő
skálán majdnem a legrosszabb, 1,3-as értékelést kapta.35

35

http://www.actmedia.eu/top+story/cesifo+study:+anticrisis+measures+in+romania+among+most+inefficient+in+the+world/23182
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8.6

Magyarország

Magyarországon sokáig az volt a kormányzati kommunikáció gerince, hogy a válság nem
fogja számottevően érinteni az országot. Alapozták ezt a hazai pénzügyi rendszer amerikaitól
eltérő jellegére, a rossz adósok jóvalta alacsonyabb arányára, illetve arra, hogy a lakásárak itt
nem rugaszkodtak el a valóságtól. Az MSZP által indított „Beindultunk” kampány is a
várható gazdasági növekedést hirdette. A gazdasági események azonban hamar lehűtötték a
kedélyeket. A befektetők kis idő alatt nagy mennyiségű pénzt vontak ki az országból,
elkezdett gyengülni a forint, a fizetésképtelenség felé tolva az országot. A kormány ezért az
elsők között folyamodott segítségért a nemzetközi szervezetekhez és az Unióhoz. Azok
összesen 20 milliárd dollár értékben kínáltak fel hitelt, ami végül megnyugtatta a piacokat. A
feltételek miatt azonban a kormány fiskális mozgástere szinte teljesen megszűnt, tehát
határozott kiadáscsökkentést kellett eszközölni. A vállalatokat csak az uniós támogatások
átcsoportosításával, illetve az azokhoz szükséges önrész csökkentésével tudták segíteni. A
megszorítások keretében nem fizették ki a 13. havi nyugdíjakat, és a közalkalmazottak sem
kapták meg a plusz egy havi juttatásukat. A romló körülmények folytán hamar világossá vált,
hogy további intézkedések lesznek szükségesek. A kormányfő körül azonban elfogyott a
levegő, így ezek bevezetése már az új kormányfő, Bajnai Gordonra maradt.
Hivatalba lépése után nem sokkal el is fogadta ezeket a Parlament. Az ÁFÁ-t felemelték 20ról 25 százalékra, módosították az adósávokat a közepes jövedelemmel rendelkezők javára,
eltörölték a tételes egészségügyi hozzájárulást. A 13. nyugdíjat véglegesen eltörölték, a
nyugdíjakat befagyasztották az idei évre és megváltoztatták annak indexálási módját, emellett
megszigorították korai nyugdíjba vonulás szabályait és megemelték a nyugdíjkorhatárt. A
közszférában befagyasztották a fizetéseket két évig, véglegesen megszűntették a 13. havi
fizetést. A szociális juttatásokat is megnyesték. A táppénz ezentúl a fizetés 60 százaléka,
jövőre pedig az 50 százaléka lesz. Két évre befagyasztották a családtámogatások mértékét, és
fokozatosan kivezetik a gázár-kompenzációt.
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8.7

Szlovákia

A szlovák kormány tartott ki talán a legtovább a régióban az irreális, még tavaly elképzelt
gazdasági makro pálya mellett. A kabinet még év elején is azzal számolt, hogy a gazdaság
növekedni fog, ezért nem számoltak megszorító intézkedésekkel. Ezeket azóta sem helyeztek
kilátásba (illetve csak a jövő évre a választások után), a kormány a válságkezelés
keresletélénkítő módszerét választotta, bízva a „puha landolásban”. Az ország másodikként az
új tagállamok közül bevezette a közös európai valutát idén januártól, ami megvédi az országot
az olyan spekulációs támadásoktól, amik a magyar forintot nehéz helyzetbe hozták a tavalyi
évben, ám elvesztette az önálló monetáris politika kialakításának lehetőségét. Nyilvánvalóvá
vált, hogy a reálgazdaságot komolyan érintette a válság. Szlovákia egy kis, nyitott gazdaság,
aminek szerkezet nagyon egészségtelen: túlnyomórészt az autógyártásra és az elektronikai
cikkek előállítására támaszkodott. A Európa-szerte jellemző fogyasztás visszaesés hatásai
fájdalmas módon demonstrálták is ezt.
A kormány 26 pontból álló intézkedéscsomagot fogadott el a válság hatásainak enyhítésére.
Ennek főbb elemei a következők:
 A kormányzat átvállalja a kényszerszabadságolás TB-vonzatait hatvan napig
 . A fogyasztást az adómentes jövedelemhatár emelésével kívánja serkenteni
 A vállalatok számára az ÁFA-visszaigénylést 60 nap helyet 30 napon belül utalja az
adóhivatal, adminisztratív könnyítések
 Fix összegű támogatással ösztönzi a munkanélküliek foglalkoztatását
Az EU-s támogatások hatékonyabb felhasználása, kis- és középvállalatoknak szánt
kedvezményes hitelek, a kutatás-fejlesztés támogatása és hazai vállalatok preferálása is része
a kormányzat stratégiájának. Emellett megnyitotta a lehetőséget a munkavállalók számára,
hogy visszalépjenek az állami nyugdíjkasszába. Érvelésük szerint a magánnyugdíjpénztárakat fokozottan sújtja a válság, ezért az állampolgárok védelmében hozták az
intézkedést. Valószínű azonban, hogy a nyugdíjkassza hiányát szeretnék így enyhíteni, hogy
ne a központi költségvetésből kelljen ezt megtenni. Az előzetes várakozásoknál jóval
kevesebben éltek ezzel lehetőséggel. Sok elemző egybehangzó véleménye szerint a kormány
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válságintézkedései nem alkalmasak a hatások enyhítésére, és csak a költségvetési hiányt
fogják növelni. A beindított roncsautó-program pedig csak ideiglenes fellendülést tud hozni,
hiszen nem tartható fenn hosszabb ideig.

8.8

Csehország

A cseh gazdaságot a válság első szakasz nem érintette, így a tavalyi évben még az utolsó
hónapokban is a magabiztosság volt jellemző a kormányra, a befektetők bizalma is töretlen
volt. A korona stabil maradt miközben a régió valutái közül több gyengülni kezdett. A
válságellenes intézkedések ezért 2008-ban kimerültek a jegybank monetáris intézkedéseiben.
Novemberben 75 bázisponttal csökkentették az irányadó alapkamatot, amit decemberben még
egy 50 bázispontos mérséklés követett. Az optimizmus azonban az idei év elejétől megtört. A
cseh gazdaság fokozott mértékben függ az ipar teljesítményétől, ezért az ipari megrendelések
majdnem 30 százalékos zuhanása, majd az ipari teljesítmény rekordméretű visszaesése
decemberben ráébresztette a vezetést a helyzet súlyosságára. Világossá vált, hogy Csehország
sem tudja elkerülni a visszaesést, ezért szükséges volt olyan lépések kidolgozása, amelyek
enyhíteni képesek a negatív hatásokat.
A cseh kormány 74 milliárd korona értékben fogadott el gazdaságélénkítő intézkedéseket.
Október-január folyamán csökkentették a társasági adót, és felszabadították a tárcák
tartalékalapjait és támogatásokat nyújtottak a mezőgazdaság és a vállalkozók számára. A
februárban elfogadott csomag keretében csökkentették a társadalombiztosítási járulékokat, és
eltekintenek az adóelőleg-fizetési kötelezettségtől. Állami garanciát nyújtanak céges
hitelekhez, és ösztönzik a kutatás-fejlesztést.
A belpolitikai helyzet nehezíti a hatékony válságkezelést. A Mirek Topolánek vezette
kormány kisebbségben kormányzott, és az ellenzéki szociáldemokraták nem is vettek részt a
válságintézkedések kidolgozásában. Végül a nemzetközi közösség döbbenetére, az EUelnökség ideje alatt márciusban bizalmi szavazáson megbukott a kormány, és helyébe a
statisztikai hivatal addigi vezetője, Jan Fischer miniszterelnökségével szakértői kormány
lépett, ami tovább vitte elődje válságkezelő lépéseit.
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8.9

Lengyelország

A lengyel gazdaság mindegyik kelet-európai államnál jobban viseli a válságot, és már ki lehet
jelenteni, hogy megússza a recessziót az idei évben. Ennek folytán nem meglepő, hogy a
lengyel kormány is a gazdaságélénkítő módját választotta a válságkezelésnek. A tavalyi év
végén a gazdasági miniszter bejelentette az „Innovációs gazdaság” nevű programot, amelynek
keretében segíteni kívánják a kis- és középvállalatok exporttevékenységét. Januárban lehetővé
tették azt is, hogy a gazdasági szereplők ne csak zlotyiban, hanem euróban vagy más
valutában

is

kiegyenlítsék

számláikat.

A

romló

körülmények

azonban

újabb

intézkedéscsomagot tettek szükségessé. A gazdasági minisztérium ezért kidolgozta a
„Speciális Gazdasági Zónák Fejlesztésének Tervét”. Ennek keretében 8000 hektárnyi terület
fejlesztését tűzték ki célul a lengyel gazdaságot leginkább meghatározó szektorokban.
Kiemelten támogatják a biotechnológiát, a légi-technikát, az elektronikai ipart, megújuló
energiaforrásból származó energiatermelést. Az intézkedések költségvetési vonzatai azonban
egyre nagyobb problémákat jelentenek. A kormány a privatizáció felpörgetésével kívánja a
költségek nagy részének fedezetét előteremteni, illetve a későbbi adóemelést sem zárják ki.
Előbbi esetében nagyon sok a bizonytalansági tényező még, az utóbbi pedig az elnök
ellenállása miatt nem valószínű, hogy megtörténik. Egészen nyár elejéig még az euro 2012-es
bevezetése mellett szállt síkra a kormány, azonban augusztusban már hivatalosan is
bejelentették, hogy ez már nem egy reális cél.
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9. Konklúzió, javaslatok

Tanulmányunkban megpróbáltunk átfogó képet adni a válságot kirobbantó okokról, és a
következményekről is térségünk országaiban. Mint kiderült, a felkészületlenség sok
szempontból negatívan befolyásolta a válság következményeit, amivel azonban régiónk nem
volt egyedül, hiszen a nyugati tagállamok sem tudták felmérni megbízhatóan sem a gazdasági
visszaesés ténylegesen elért mértékét, sem az abból következő negatív társadalmi hatásokat.
Viszont a magasabb fejlettségi szint, illetve a kormányok részére válságkezelésre igénybe
vehető anyagi források miatt egy például 6 százalékos gazdasági visszaesés korántsem okoz
akkora társadalmi sokkot, mint amekkorát a Lajtától Keletre. Fontos megjegyezni azt is, hogy
a demokratikus intézmények mélyebb társadalmi beágyazódottságának köszönhetően hiába
esett például a kormányokba vetett bizalom mértéke, az inkább a kormányt alkotó politikai
erőknek szólt, nem pedig magának a végrehajtó hatalom intézményének. Emellett a
demokratikus keretekhez való konformitás is jóval magasabb, így a válság kezelése bizonyos
szempontból könnyebb.
A válság sok, eddig nem kellő figyelmet kapott tényezőre irányította rá a figyelmet. A régió
egyes országai számára testközelből vált világossá, hogy milyen súlyos mellékhatásai
lehetnek túlfűtött növekedésnek. Az eladósodás, a tartósan magas fizetésimérleg-hiány előbbutóbb megbosszulja magát. Hasonlóan fájdalmas beismerés volt az utóbbi időszak
Szlovákiának, hogy a nem diverzifikált iparszerkezet mennyire sebezhetővé teszi az egész
országot – gyakorlatilag az autóipar túszává vált az ország. Minél több lábon áll egy ország
gazdasága, annál több esélye van a válságból való gyorsabb kilábalásra.
Részben ezért is van kedvező helyzetben Lengyelország is. Gazdasága a szlovákhoz képest
jóval több elemre tud támaszkodni, azonban igazságtalan lenne, ha nem említenénk meg,
hogy kelet-európai viszonylatban óriási belső piacra tud támaszkodni, és ennek nagyon nagy
szerepe volt abban, hogy a válságot relatíve nagyobb megrázkódtatások nélkül át tudja
vészelni. A lengyeleket az is kiemeli a régiós mezőnyből, hogy a 2007 óta hatalmon lévő
kormány nagyon jól felépített gazdaságpolitikát folytatott, amit a lengyel gazdaság
igényeihez, lehetőségeihez igazítottak. Emellett a kormánykoalíció nagyobb viták nélkül
működik, nem voltak komolyabb összetűzések a koalíciós partnerek között, és a pragmatikus
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hozzáállás a kormányzáshoz most a krízis alatt többszörösen kifizetődött. A polgárok
értékelik is kormányukat, a miniszterelnökben és kormányában való bizadalom csak a szlovák
kabinet értékeihez hasonlítható. Az utóbbi időben egyre több szó esik gazdasági elemzők
körében az egyre növő hiányról és növekvő pályát mutató államadósságról. Azonban az
utóbbi időszak alapján feltételezhetően ezeket az aggasztó folyamatokat is kezelni fogják.
Magyarország számára a válság abból a szempontból is fontos volt, hogy mindennél lesújtóbb
ítéletet mondott az elmúlt évek gazdaságpolitikájáról (a 2006-os kiigazítások előttiről).
Sokszorosan megbosszulták magukat a laza fiskális fegyelem évei, hiszen ha nem engedik el
annyira a hiányt az előző kormányok alatt, akkor hasonlóan például Csehországhoz a magyar
kormánynak is több eszköz lett volna a kezében a válság társadalmi hatásainak enyhítésére. A
mélypontról való visszajövetel részben a szerencsének is köszönhető volt, ám lehet, hogy egy
jövőbeli hasonló helyzetben nem számíthat ilyen váratlan segítségre a mindenkori magyar
kormány. Egy dolgot mindenképpen meg kéne szívlelnie a jövendő kormányoknak, mégpedig
azt, hogy nem ismétli meg a költségvetési politikában felhalmozódott hibákat. A válság
lefolyása során egy másik tényező is előtérbe került Magyarországon. A régiós
összehasonlításban is alacsonynak számító foglalkoztatási ráta hosszabb távon is befolyásolni
fogja a magyar versenyképességet. Minél több ember marad ki tartósan a munkaerőpiacról,
annál többe kerül ez az államnak, főleg ha azt is figyelembe vesszük, hogy a jelenlegi
siralmas munkaerő-piaci helyzetben is vannak betöltetlen munkahelyek a megfelelő
szakemberek hiánya miatt.
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78. ábra: Forrás: Eurostat

A régió országaiban a válság indukálta munkanélküliség-emelkedés rávilágított arra is, hogy
szükséges lenne a foglalkoztatáspolitikát, a szak- és az általános oktatáspolitika átfogó
felülvizsgálatára (mint ahogy az ITUC tanulmány is megemlíti ezt). A válság alatt jobban
láthatóvá váltak az egyes országokban a hiányszakmák. Nagyobb eséllyel tudna újra
elhelyezkedni egy piacképes szaktudással rendelkező friss munkanélküli, ami az állam
számára is előnyös lenne: összességében kevesebbet kellene költenie munkanélküli
segélyekre, így más szociális támogatásokra több forrás jutna.
A régió polgárai fájdalmas lecke volt az is, hogy bebizonyosodott, nem lehet büntetlenül
többet költeni tartósan, mint amennyit megkeresnek. Ha a valutaárfolyamok jóval később
kezdtek volna közeledni a válság előtti szintjükhöz, akkor jóval nagyobb társadalmi probléma
alakulhatott volna ki. Remélhetőleg a krízis sok emberben kialakított legalább egy minimális
pénzügyi felelősséget. Bíztató jel, hogy nőtt a megtakarítási ráta az elmúlt hónapokban, és
többen gondolják úgy, fontos az előtakarékosság. Hasznos lenne ebben a témában központilag
szervezett kampányok indítása is, mivel ha az embereknek több megtakarítása van, kevesebb
jóléti támogatás kiutalására lenne szükség.
A régió számára nem olyan gazdaságpolitika folytatása, ami a hagyományos iparágakat
támogatja. Az Egyesült Államok, Kína vagy a nyugati EU-tagállamokban jóval több know-
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how halmozódott fel ezekkel kapcsolatban, így bizonyos értelemben versenyelőnyben vannak.
Üdvözlendő kezdeményezés lenne, ha olyan iparágakra koncentrálnának, amik viszonylag
újnak számítanak, mint például a megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódóak. ezek
tekintetében még mindig a helykeresés zajlik nagyrészt, ami óriási lehetőségeket tartogathat
például mind bevétel, mind munkahely-teremtés szempontjából. Természetesen ezeknek az
iparágaknak komoly kutatás-fejlesztés bázisokra van szüksége, ezért az erre költött keretet
meg kell emelni. Finnország az egyik legjobb példája annak, mennyire meg tud térülni ez a
politika. Ezen a területen nincs akkora lemaradása a régiónak, amit egy együttműködés
keretében be tudnák belátható időn belül behozni.

79. ábra: Forrás: European innovation scoreboard 200836

Az alternatív energiaforrásokba, és a hozzájuk kapcsolódó új szektorokba való befektetés más
előnnyel is jár. A régió államai közül többen nagy mértékben függenek a földgázból származó
energiától, és mivel saját készleteik messze nem elegendőek a hazai igény kiszolgálására,
nagy mennyiséget kell importálniuk. A gázszállítási infrastruktúra szerkezete miatt csak
Oroszországból tudják a szükséges mennyiséget megvásárolni, aminek következtében ki
vannak szolgáltatva a tranzit országoknak és az orosz félnek. Ő pedig ezt nem fél politikai
nyomásgyakorlásra is felhasználni.

36

http://194.78.229.57/admin/uploaded_documents/EIS2008_Final_report-pv.pdf
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80. ábra: A gáz részaránya az elektromosenergia-termelésben az új EU-tagállamokban (kivéve Románia
és Bulgária). Forrás: Impact of the 2004 Enlargement on the EU Energy Sector, REKK

A közelmúlt gázválságai kellőképpen demonstrálták az ebben a helyzetben rejlő veszélyeket,
ám hathatós lépéseket eddig csak a gázforrások diverzifikációjának irányába tettek. A
alternatív energiaforrásokba való befektetés tehát hosszabb távon ezt a káros függőséget is
képes lenne orvosolni.
A régió kormányai számára a legjobb lehetőség az előremenekülés. Egyre több jel utal arra,
hogy a gazdasági válság hatásai enyhülnek, és a különböző szektorok az élénkülés jeleit
mutatják. Azonban ha a döntéshozók vonják le a megfelelő tanulságokat a válság által feltárt
gyengeségek alapján, nagy valószínűséggel hasonlóan drámai következményei lesznek egy, a
jövőben bekövetkező hasonló visszaesésnek.
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