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IPARI MUNKÁT A MUNKA VILÁGÁBA! 

IndustriAll Europe kiáltvány, összefoglaló ajánlások 

Az IndustriAll Europe kiáltványa Európa újraiparosítását szorgalmazza, egyben 

ajánlásokat fogalmaz meg a 2014 májusában megválasztásra kerülő és 

hivatalba lépő új Európa Parlament és Európai Bizottság tisztségviselői felé. 

A jövőben egyre inkább arra kell összpontosítani, hogy erős európai 

gyártásbázisokat hozzanak létre, ami egyben a gazdasági növekedést és 

minőségi új, termelő munkahelyek számának bővülését is feltételezi. Európai 

megoldásokra van szükség. 

Immár több mint hat éve tart a pénzügyi szektorból induló, azóta már gazdasági 

válsággá alakult krízis. A kapzsiság, felelőtlenség és irracionalitás, valamint a 

visszaélések sorozata következtében az állami szektor pénzügyi injekciójára volt 

szükség a túlhitelezésbe belement bankszektor megmentésére. Ennek 

következtében az egyes országok költségvetési hiánya megnőtt, a 

megszorítások következménye pedig a gazdasági teljesítőképesség erős 

visszaesése és a munkanélküliség soha nem látott mértékű emelkedése lett. 

Fontos pénzügyi, gazdasági és piaci felügyeletre, a megfelelő jogi szabályozók 

meghozatalára van szükség a helyzet rendezésére. Az egyes személyek számára 

hatalmas hasznot és vagyont biztosító bankszektor, amely dolgozó emberek 

millióinak befektetéseit, pénzét kezeli, nem rendelkezik megfelelő politikai és 

társadalmi legitimációval. Sok esetben a gazdasági visszaesés oka, hogy az 

emberek pénztelenség és kilátástalanság miatt jelentős migrációba kezdenek, 

amely az egyes nemzeti gazdaságokra nyilvánvalóan vegyes hatással vannak. 

A gazdagabb, nagyobb fejlődési potenciált felmutatni képes országoknak tehát 

nagyobb mértékben kell a jövőben hozzájárulniuk az egyes régiók 

gazdaságélénkítési programjainak finanszírozásához. A cél a fenntartható 

fejlődés visszaállítása, minőségi munkahelyek létrehozása és a társadalmi 

különbségek mérséklése. Hosszú távú, intelligens megoldások jöhetnek csak 

szóba, ilyen lehet az ipari szektor felfejlesztésének lehetősége is. Manapság 

már általános az egyetértés abban, hogy fenn kell tartani egy kritikus méretű 

ipari gyártói bázist a kontinensen, e nélkül a gazdaság tartós fellendítése aligha 
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lehetséges. Ez pedig társadalmi szintű érdek, nem csupán a munka világát 

érinti. 

Kiemelt szerephez kell juttatni és támogatni az innovációt, a kutatás-fejlesztést, 

a szakképzést és az infrastruktúra fejlesztését. Cselekvési tervekre és aktív 

iparpolitikai intézkedésekre van szükség. Javaslatok Európa újraiparosításához: 

1. A gazdaság újraindítása (ösztönző makrogazdasági környezet szükséges, 

azonban az EU 2020 stratégia alapján előírt 75%-os foglalkoztatási ráta és 

17,6 millió új munkahely létrehozása valószínűleg túlzó célkitűzés) 

Gazdasági növekedést csak munkahelyteremtéssel és a társadalmi 

bizalom helyreállításával lehet elérni. Erős belső keresletet kell támogatni 

Európa-szerte. Ajánlások: igazságosabb (progresszív) adórendszer és 

jövedelemelosztás szükséges, hazai fogyasztás támogatása nemzeti 

szinten, míg európai szinten a tőkejövedelmekről a munkajövedelmek 

felé kellene eltolni a hangsúlyt, adózási szabályozókkal az 

adóparadicsomok és az adóelkerülés mind teljesebb felszámolására is 

törekedni kell. Az európai szociális modell egyedülálló komparatív 

előnyét, a szociális védelmet meg kell őrizni, sőt erősíteni szükséges,  ez 

vezethet a gazdasági teljesítményben is megmutatkozó bizalom 

helyreállásához.  

2. Le kell állítani a kormányzatoknak a belső, bérpolitikai jellegű 

leépítéseket, amelyek a nyugdíjakat és a jóléti juttatásokat is érzékenyen 

érintik. Fenntartható modellre van szükség, hiszen a GDP-arányos 

államadósságra a tapasztalatok szerint nem gyakorol jelentős hatást az, 

ha bérpolitikai megszorításokat, kiigazításokat hajtanak végre. Ezek a 

cselekvések láthatóan jelentős munkanélküliséghez és erősödő 

euroszkepticizmushoz vezetnek. Jobb tehermegosztásra van szükség, a 

költségvetési hiányt is csökkenteni kell. 

3. Fejleszteni szükséges a kollektív szerződések rendszerét és a szociális 

párbeszéd szerepét az iparpolitika területén (kiemelt szerepű az 

élethosszig tartó, folyamatos képzések rendszere, és a hosszú távú, nem 

csupán a negyedéves jelentéseket szem előtt tartó vezetési 

gondolkodásmód elterjesztése is) 
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4. A bankszektort új alapokra kell helyezni, olyan szabályozókra kell 

törekedni, amelyek valós hozzáférést nyújtanak a finanszírozás területén. 

Átláthatóságra és valós partnerségekre van szükség. 

5. Törekedni kell a szinergiákra az ipari és a környezetvédelmi politikák 

között, új zöld munkahelyeket kell finanszírozni. 2015-ig nemzetközi 

éghajlat-változási megállapodásra van szükség, az IndustriAll Europe 

szerint az az érv, hogy az üvegházhatású gázok mindössze 11%-ának 

kibocsátásáért felelnek az EU tagállamai, nem lehet magyarázata a 

tétlenségnek, semmittevésnek. 

6. Támogatni kell a tudásalapú gazdaságot erősítő iparpolitikákat, a K+F 

arányát lehetőleg 3% közelébe kell növelni a kontinens globális 

versenyképességének fenntartásához, erősítéséhez. 

7. Újra meg kell erősíteni a hagyományos ipari ágazatokat, hiszen az ipari 

munkahelyek közvetve erősítik a szolgáltatási szektor lehetőségeit is. 

8. Az információs technológiák (IT) társadalmi és gazdasági előnyeit ki kell 

használni (ez jelenleg a GDP 6%-ának megfelelő összeget jelent, 

amelynek egyötöde magáncégek K+F kiadásait jelenti) A fejlődés 

dinamikus és 2015-re várhatóan 700 ezer informatikai szakember fog 

hiányozni a térségben. 

9. Bővíteni kell az iparpolitikák tevékenységi spektrumát, nem csupán a K+F 

irányokban is. 

10.  Törekedni kell a fenntartható és megfizethető, biztonságos energiákra a 

versenyképesség megőrzése céljából is. CO2 kvóták szerepe. 

11.  Az oktatásnak kiemelt szerepet kell szánni, a magasan képzett munkaerő 

az egyik legnagyobb érték és a fejlődés záloga is egyben. 

12.  Globális kereskedelmi munkahelyekre van szükség, korrekt 

munkafeltételekkel, átfogó szabályozókkal. Ebben jelentős szerepe van 

az ILO-nak is és a WTO-nak is. 

13.  Megfelelő intézményi keretekre van szükség. 

A fenti ajánlások (az angol teljes szövegben sokkal részletesebb formában) az 

IndustriAll Europe elvárásai az EU megválasztásra kerülő tisztségviselői, 

jogalkotói szervezetei felé. 
A kivonatos összefoglalót az angol eredeti alapján készítette: Kovács László (VDSZ) 2014 


