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Európa és a piac - kapitalizmus és etika 
 
Ute Ackermann-Boeros 
 
 
Tt  303/1  Munkalapok 
 
A következő munkalapok vagy kérdések segítenek a források kidolgozásában (Tt  303/2): 
 
1. Olvassa el a háttér-információkat a piacról, kapitalizmusról, globalizációról és a kapitalizmus 

történetéről. Vitassa meg a következő kérdéseket négyfős csoportokban: 
 

a) Mi a szerepe az egyénnek, a vállalatoknak és az államnak a Laissez-faire-gazdaságon belül? 
b) Milyen mértékű az egyén szabadsága a Laissez-faire-gazdaságban? 

 
2. Olvassa el a 8. forrást. Mi a szerepe Karl Marx szemében a munkásnak? 
 

a) Hogyan lehet ezt a szerepet a Laissez-faire-állammal összeegyeztetni? 
 
3. Marx a 19. századi helyzetet írja le. A 3. és 5. forrás pedig a legújabb eseményeket írja le. 
 

a) Hasonlítsa össze a különböző források információit és jegyezze fel az eredményeket. 
b) Mit mond ebben az összefüggésben a 4. forrás? 
c) Az Ön véleménye szerint rendelkeznek-e a francia tüntetők észérvekkel? Hogyan válaszolna az 

általuk megfogalmazott kritikára? Használja fel ezt a kérdést egy vitára az osztályban. 
 
4. Dolgozzák ki a 6. forrást kétfős csoportokban. Milyen okokból zárhatja be a Peugeot telephelyét 

Angliában? 
 

a) Léteznek-e olyan jogszabályok, amelyek megtiltják egy cégnek, hogy termelőüzemeit áthelyezze? 
b) Használja fel a 7. és 8. forrást és a globalizációval kapcsolatos információkat. Melyek lehetnek egy 

multinacionális vállalat érvei a telephely áthelyezésének igazolása mellett? 
c) Az 1. forrás szerint a globalizáció előnye a szegényebb országok számára, hogy munkahelyeket 

teremt. Ezzel egyidejűleg azonban munkahelyek szűnnek meg azokban az országokban, ahol 
bezárják a termelőüzemeket. Gondolja át a következő kijelentést: „Szükség van arra, hogy több 
multinacionális cég telepedjen le a fejlődő országokban. Ez a hatékony útja annak, hogy csökkentsük 
a munkanélküliséget és a szegénységet.“ 

 
Mondja el véleményét az osztálynak. 
 

5. Egyetért-e azzal, hogy az EU-nak kereskedelmi tilalmakat kellene elrendelnie az EU-n kívüli 
országokból érkező árukra? 
Ez a kérdés elsősorban az agrártermékekre vonatkozik. A kereskedelmi korlátozások leépítése mellett 
szól, hogy a fejlődő országoknak esélyt kínál termékeik eladására.  
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Az EU-n belül magasabb költséggel előállított mezőgazdasági termékeknek a nyitott piacon 
versenyezniük kellene az olcsóbb termékekkel. 
 
a) Mik a termelők és fogyasztók előnyei és hátrányai az Európai Unión belül és kívül? 
b) Közbe kell-e az EU-nak avatkoznia és az EU-termékeket szubvencionálnia? Honnan érkezne erre a 

célra pénz? 
 
6. Olvassa el a jóléti társadalommal kapcsolatos információkat és a 2. forrást. 
 

a) A 2. forrás szerzője ellenzi azt az elképzelést, hogy az adókat a társadalombiztosítás finanszírozására  
használják fel. Mely rendszer kerül alkalmazásra az Ön országában? 

b) Mely érvek meggyőzőbbek az Ön véleménye szerint – a jóléti államot ellenzőké vagy az azt 
támogatóké? 

 
7. A 6. és 7. források a vállalatok etikai felelősségével foglalkoznak. Használja fel az 5. kérdéssel 

kapcsolatos jegyzeteit. Mely érvek találóbbak? 
 

a) Keressen érveket, amelyek alátámasztják, illetve cáfolják a következő állítást: „A vállalatoknak nincs 
etikai felelősségük a társadalommal szemben.“ 

 
8. Egyetért azzal, hogy a globalizáció és a szabad piac felelősek a jóléti állam válságáért? 
 
9. Kétfős csoportokban készítsenek prezentációkat, amelyek a következő kérdések egyikével foglalkoznak: 
 

a) Érték-e a piac önmagában? 
b) Vannak-e határai a piac erejének? 
c) A globalizáció tulajdonképpen gátlástalan kapitalizmus (Manchester kapitalizmus)? 
d) Helyes-e, ha a nyereségek privatizálásra kerülnek és az ezáltal keletkező szociális költségeket a 

nemzeti államra, azaz a polgárok közösségére hárítják? 
 
A prezentáció tartalmazza a következőket: 

 
a) Statisztikai forrásokat 
b) Képeket, fotókat, karikatúrákat és más képi forrásokat 
c) Írásos forrásokat 

 
Kerüljenek felhasználásra IKT-k internetes kutatások vagy PowerPoint-prezentációk formájában. 
 
 
 
 
 
Tt  303/2  FORRÁSOK 
 
1. FORRÁS 
 
Reflexiók Európából 
 
A „globalizáció“ és az azt kritizálók: 
Kölcsönös haszon versus utópia 
 
Anthony de Jasaz 
 
2004. november 1. 
 
Régi bölcsesség, hogy az értelem hiánya és a butaság több kárt és szenvedést okoznak a világban, mint az 
aljasság és az önzés. Különösen igaz ez, amikor a politika nagy befolyással van az egyes ember életére, 
amikor a kormány a nemzeti jövedelem nagy hányadát költi el és amikor néhány fontos közös döntés 
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különbözteti meg a jólétet és az extrém szegénységet. Ilyen helyzetekben a lassúak és buták nagy 
potenciállal rendelkeznek a dolgok elrontására , bár szándékuk szerint javításokat vezetnek be. Ami még 
tovább rontja a helyzetet, az az, hogy olyan módon kommunikálnak, amely erősebb és közvetlenebb 
befolyással van a közvéleményre, mint a tiszta emberi értelem. 
 
A globalizáció kritikáinak többsége – talán ennek a pontatlan fogalomnak a puszta használata – akkor érthető 
meg leginkább, ha az ember tudatában van ezeknek a tényezőknek. Ez ugyanannyira igaz számos ellenséges, 
zavaros antiglobalizációs intézkedésre. A kritika és az intézkedések is a realitás inváziója elleni tiltakozásnak 
hatnak  mint meseországban, ahol mindenkinek „jogában állt”, hogy ne sérüljön meg. 
 
Sok mindenért okolják a globalizációt, melyek közül két dolog szembetűnő. A naivabb érv az összeesküvés 
elmélet. A kapitalizmus a multinacionális vállalatok formájában lép fel, különösen a nagy olajcégek és a 
híresebb márkatermékek gyártóinak formájában, akik – a profit miatt – emberi értékeket áldoznak fel. A 
termelést mindig oda helyezik át, ahol a bérek alacsonyabbak. A gyenge kormányokat arra kényszerítik, 
hogy engedélyezzék ezt a romboló gyakorlatot, ne büntessék meg az adócsalásokat, hogy valutával és áruval 
spekulálhassanak és ezzel a nemzeti gazdaságot tönkretegyék. Röviden, ezek a vállalatok világszerte a 
kapitalizmust építik. (Érdekes tény, hogy, ha a multinacionális vállalatok mindezt megtennék, ezeknek az 
előnyöknek a nyertesei jelenlegi és jövőbeli nyugdíjasok lennének, azaz a normál népesség egy része, akik 
nagyobb részben birtokolják ezeket a cégeket. Az ExxonMobil és a CocaCola nem osztanak osztalékot 
maguknak. Az osztalékokat elsősorban a „normális emberek” kapják.) 
 
A globalizáció másik feltételezett okozója a gazdasági liberalizmus (szabad piac) növekedése, különösen a 
kereskedelem és a pénzügy fokozatos liberalizációja, amely az 1950es években kezdődött és lassabb 
tempóban azóta is tart. Minél liberálisabb a kereskedelem, annál gyengébb az állam befolyása a saját 
népgazdaságra. A globalizáció tönkreteszi a nemzeti identitást, különböző nemzeti kultúrákat mos össze az 
amerikai dominancia alatt. Ezenkívül a politika uralmát determinálja a gazdaság fölött, egy olyan uralmat, 
amely a demokratikus ideológián belül szent. A globalizáció ellenzői a szabad kereskedelem ezen 
melléktermékei ellen küzdenek, úgy, hogy  a kényelmes protekcionizmus felé fordulnak. Egyidejűleg 
azonban feltételezik, hogy mindkettő lehetséges, és a kereskedelem és a pénzügy liberalizációjával 
megszerzett jólét fenntartható.  
 
A Kennedy és Uruguay körök, EFTA, NAFTA, GATT és a WTO kétségtelenül liberalizálták és globalizálták 
a kereskedelmet. De nem ők találták ki a szabad kereskedelmet. Ehelyett visszaállítottak néhány korlátozást, 
amelyek már többször léteztek a történelem során, legutóbb a 19. század utolsó harmadában. A szabad 
kereskedelem és a protekcionizmus valóban váltogatták egymást egy bonyolult földrajzi és időbeli mintában, 
amelynek során nehéz annak megállapítása, melyik uralkodott a kettő közül többször. 
 
Amennyire vissza lehet tekinteni, volt azonban egy trend a szállítás javítására. Akár a tengeri, a belvízi, az 
utcai vagy a vasúti szállítást, illetve újabban a légi szállítást érintően, a technológia meghaladta az alapvető 
találmányokat, amelyekkel a kerék, a vitorla, az evező, a motor az energiát mozgássá alakítja át. 
 
A jobb szállítási lehetőségek egyik eredménye természetesen az volt, hogy az áru- és személyszállítás 
költségei tekintettel az időre és a többi forrásra egyre alacsonyabbak lettek. A munkamegosztás mértéke és a 
kölcsönösen nyereséges csere egyre növekedett. Ez különösen szembetűnő a szállítási költségek esetében 
összehasonlítva a szállított áruk értékével. Ez olyan hatás, amely évszázadokon keresztül túlsúlyban volt 
minden más hatással szemben, amelyeket esetleg a kereskedelmi korlátok emelése vagy csökkentése okozott. 
 
Történelmileg nézve, nem olyan régen történt, hogy a 16. és 17. században a szabad kereskedelem elvben 
azokra az árukra korlátozódott, amelyek súlyúkhoz mérten nagy értékűek voltak, például a fűszerekre, a 
teára, a selyemre, a festékekre és a nemesfémekre. Ma már a cementet és a hulladékfémet is több ezer 
kilométeres távolságra szállítják. Goschen idejében már egy fél százalék diszkontláb is igen nyereségesnek 
számított, ma a vessző utáni két számjegy számít nyereségnek. 
 
A szállítási és kommunikációs költségek régóta tartó csökkenése és ezzel a telephely fontosságának 
csökkenése korunkban elérte azt a pontot, amelyen a verseny nincs messze. A gazdaság és a munka már nem 
oldható meg az eddigi kényelmes gyakorlattal. A Második Világháború után az embereknek tulajdonjoguk 
volt az állásukra, a fizetések csak emelkedhettek és a munkaidő csak csökkenhetett. Mindenkinek joga volt a 
választott foglalkozásából megélnie, és ha ez nem volt lehetséges, akkor a fizetése függvényében 
munkanélküli segélyt kapott korlátlan időre. Ha a borosgazdák vagy cipőgyárosok veszteséget termeltek, 
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akkor majdnem minden esetben számolni lehetett az állami segítséggel a további termeléshez. A 
gazdaságban a szerkezeti változást, amely sokakat alkalmazkodásra és az átmenet alatt veszteségtermelésre 
kényszerített volna, a politikai akarat feltartóztatta, annak érdekében, hogy senki se sérüljön. 
 
Ez utópia volt, és váratlan módon megmutatkozott, hogy nem lesz tartós. A jóléti állam reformjai a 
levegőben lógnak, a munkaórákat újra megnövelik. A szakszervezetek helyett, ahogyan az évtizedekig 
történt, a munkaadók azzal zsarolják meg a munkásaikat, hogy bejelentik, hogy bizonyos tevékenységeket 
beszüntetnek, a telephelyeket áthelyezik vagy állásokat törölnek. Természetesen ez a politika oldalán heves 
vitákat vált ki azzal a céllal, hogy feltartóztassák ezt a folyamatot, de ami politikai szempontból kívánatos, az 
még nem feltétlenül valósítható meg. A valóság megbosszulja magát. És a valóság nem mindig kellemes, 
amikor váratlanul lep meg minket. 
 
Ha a globalizáció ajtót nyit a valóságra és a valóság brutális, akkor mire jó a globalizáció? Ha ez a folyamat 
feltartoztatható vagy megfordítható, akkor meg kell-e tenni ezt? 
 
Ezt a folyamatot nem lehet megfordítani, mert a szállítási és kommunikációs technológia fejlődéseit nem 
lehet visszafordítani. Ez az érv azonban nem tartja fel a vágyálmokat.  
 
A globalizáció ellenzőivel folytatott nyilvános vitában Frits Bolkestein – kétségkívül a végét járó EU-
bizottság legvilágosabb elképzelésekkel rendelkező tagja – ártatlan arccal megkérdezte: „Miért akarják 
Önök, hogy a szegény országok szegények maradjanak?“ 
 
A gazdasági gondolkodás elsőrangú teljesítménye Paul Samuelson faktor-ár-összehasonlítási tétele. Ez a 
tétel kimondja, hogy ha az árukereskedelem szabad és a szállítási költségek nullát tesznek ki, akkor az áru 
termelésének költségei végül mindenhol egyenlők lesznek majd. Ohlin és Heckscher realisztikus becslései 
szerint a faktorárak legalábbis kiegyenlítődnek. Ennek a tételnek a jelentősége abban rejlik, hogy az 
embereknek nem kell egyik országból a másikba vándorolniuk azért, hogy magasabb jövedelemre tegyenek 
szert. A szabad kereskedelem átveszi ezt a feladatot, akkor is, ha az emberek nem vándorolnak ki. A 
globalizáció sarkalatos pontja ezek szerint az, hogy a gazdag és a szegény országok is nyerjenek, de a 
szegények gyorsabban és többet nyernek. Az egyenlőség és a „szociális igazságosság” híveinek ezt 
üdvözölniük kellene, és nem kellene kedvezőtlenül kommentálniuk a nem kvalifikált helyek transzferét a 
gazdag országokból a szegényebb országokba. 
 
Az állítják, hogy a valóságban az ellenkezője történik és hogy a szociális igazságosságot ignorálják. A 
gazdagok többet kapnak, mint a szegények; mindig a szegények a vesztesek. A statisztikák mindent be 
tudnak bizonyítani: így például azt is, hogy a fejlődő országok többsége a többi országgal összehasonlítva a 
kereskedelem liberalizációja miatt több területet vesztett. Az ILO utolsó jelentésében ezért részben a 
globalizációt tette felelőssé. 
 
Azon fejlődő országok többsége, amelyek gazdasági növekedése lassúbb mint a globális átlag, elsősorban 
Afrikában található, és általában közepes vagy kis államokról van szó. Ezek az országok tehetségtelen 
kormányzatok alatt szenvednek, akik szégyentelenül meggazdagodnak. Két államban gyorsabb a gazdasági 
növekedés, mint a globális átlag, ez a két ország India és Kína. Összesen 2,5 milliárd lakossal ezek az 
országok a világ népességének csaknem egyharmadát teszik ki. A legújabb növekedési ráta kétszer vagy 
háromszor olyan magas, mint a világ többi részén. Ha ebben szerepet játszott a globalizáció, akkor ez a 
legjobb bizonyíték. 
 
 
2. FORRÁS  
 
A „szociális biztonság” szétrombolása 
Matt Lawton (2005. július 16.) 
 
Weboldal: http://www.CapMag.com/article.asp?ID=4298 
 
A politikusok, akadémikusok és a polgárok hevesen panaszkodnak amiatt, hogy Bush tervei a 
társadalombiztosítás privatizálására vonatkozóan, a program végét jelenthetik. Tegyük fel, hogy igazuk van. 
És akkor? 
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Eszébe jutott-e valaha is ezeknek az embereknek, akik a szociális rendszer bukásáról panaszkodnak, , hogy 
egyáltalán nincs is joguk rá? Eszükbe jutott valaha is, hogy egyáltalán nem áll fenn szükségszerűség? 
 
Az USA-ban legkorábban 62 éves életkorban kapnak az emberek nyugdíjat. Ezeket a kifizetéseket felnőttek 
kapják és nem gyerekek. Ha valaki 62 éves koráig nem volt képes pénzt megtakarítani öreg korára, akkor 
ezért nem a kormány tehető felelőssé. 
 
Az USA nagy részén 16 éves kortól munkába lehet állni. Tegyük fel, hogy valaki 16 éves korától 62 éves 
koráig megszakítás nélkül dolgozik. 
 
Ez 46 évet tesz ki, amelynek során pénzt lehet megtakarítani az öregkorra. 
 
Tegyük fel másrészt, hogy valaki egyetemre megy és csak 22 éves korában áll munkába. Ez még mindig 40 
évet tesz ki. Egyetemi diplomával viszont magasabb lesz az értéke a munkaerőpiacon. 
 
Nem szabad elfelejteni, hogy a 62 éves kor a legkorábbi időpont, amikor az ember megkaphatja a nyugdíját. 
2.451.000 amerikai állampolgár 65 és 75 éves kora között még teljes állásban dolgozik. Ez a korcsoport 
majdnem egyharmada. Azaz, sok esetben van szó olyan emberekről, akik nagyobb munkatapasztalattal 
rendelkeznek és több idővel ahhoz, hogy pénzt takarítsanak meg. 
 
 
Az emberek nagyképernyős televízióra, autóra, házra gyűjtenek. Komolyan feltételezhetjük, hogy nincsenek 
abban a helyzetben, hogy pénzt takarítsanak meg valamire, ami nagyon fontos számukra – az öregségükre. 
Éppen ebből indul ki azonban az állami nyugdíjellátás. 
 
A nyugdíjellátás (állami meghatalmazással) pénzt vesz el az amerikai polgároktól. Ez a pénz egy nagy 
gyűjtőmedencébe folyik, amelyből a nyugdíjasok csak egy kisebb hányadot kapnak meg, amikor elérik azt a 
kort, amelyet a kormányzat megfelelőnek tart a nyugdíjuk kifizetésére. 
 
Ha ezt a helyzetet összehasonlítjuk az állami nyugdíjellátás nélküli helyzettel, itt a polgárok pénzt 
takarítanak meg, amelyet más körülmények között ellopnának tőlük. Az emberek egy bizonyos százalékot, 
amely véleményük szerint szükséges a nyugdíjellátásukhoz, egy bankszámlán elkülöníthetnek. Vagy a pénzt 
befektethetik, nyereség reményében. A pénzt akár magán befektetési alapokba is fektethetik, amelyek 
általában biztosak és jó hozamot ígérnek. A pénzzel azt tehetnének, amit csak akarnak. Végül is ez a ő 
pénzük. 
 
Ezenkívül ők dönthetnék el, hogy mikor mennek nyugdíjba. Ahelyett, hogy – beleegyezésük nélkül – 
eldöntenék helyettük, hogy egy bizonyos életkorban kell nyugdíjba vonulniuk, az egyén maga dönthetné el, 
hogy mikor jött el a megfelelő időpont. Ez függhet a megtakarított pénz nagyságától, az elérni kívánt 
életszínvonaltól és számos más tényezőtől, amibe az államnak nincs beleszólása. 
 
Az állami nyugdíjellátás megszüntetése során többről van szó, mint pusztán a személyes nyereség 
növekedéséről. Szabadságról van szó. 2004-ben 493.263.000.000 US dollárt fizettek ki a nyugdíjakra. Ezt a 
pénzt elő kell teremteni valahonnan. 
És honnan származik rendszerint a kormányzati pénz? Igen, az adókból! 
 
Lopott pénzből – a mi fizetésünkből. Az állami nyugdíj megszüntetése azt jelenti, hogy véget ért az a lopás, 
ami akadályozza a szabadságunkat. 
 
Nem létezik nagyobb paternalizmus, mint a modern társadalombiztosítási program. Ez a program a felnőtt 
lakosságnak, amely bizonnyal megérdemli a méltóság jogát, azt mondja, hogy szüksége van az állami 
támogatásra a nyugdíjához, mert nem volt abban a helyzetben, hogy élete folyamán elég pénzt takarítson 
meg. 
 
A társadalombiztosítási programok nem jóléti programok, és nem is állítják magukról, hogy azok lennének. 
Amíg a jóléti programok hagyományosan egy speciális célt szolgálnak, addig a társadalombiztosítási 
programok egy bizonyos célt határoznak meg és azt kikényszerítik. Az embereknek azt sugallják, hogy 
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nincsenek abban a helyzetben, hogy gondoskodjanak a saját jövőjükről. Ez így van, mert a kormányzat 
minden esetben (és nem csak abban az esetben, ha ez a helyzet bekövetkezik) ott lesz, hogy megmentse őket. 
 
E programn sikeréről vagy sikertelenségéről beszámoló statisztikák nem lényegesek, mert mindenki, aki 
olvassa a New York Times-t vagy a Wall Street Journal-t, látja, hogy a program sikertelen. Figyelembe kell 
venni azt is, hogy az amerikaiak 92%-a azt gondolja, hogy a rendszer nehézségekkel küzd, míg csak 5% 
gondolja, hogy sikeres. Még ha az állami társadalombiztosítási rendszer abban a helyzetben lenne is, hogy a 
következő kétezer évben működjön, és nem kellene többé úgynevezett „válságról” beszélnünk, a program 
belülről akkor is hibás lenne. Éspedig azért, mert abból indul ki, hogy az egyén képtelen saját pénzügyeit 
irányítani. 
 
A rendszer híveit meglepheti, hogy az emberek az állami társadalombiztosítás bevezetése előtt is képesek 
voltak pénzügyeiket kézben tartani. A kutatások alapján az emberek 1935 előtt is (ebben az évben került 
bevezetésre az állami társadalombiztosítás) nyugdíjba mehettek. Az USA valójában a növekedő 
életszínvonal hosszú történetét élte át, különösen a 19. század vége felé, jóval azelőtt, hogy bevezették volna 
az állami társadalombiztosítást. 
 
Ideje, hogy az amerikaiak felhagyjanak azzal, hogy félnek az önálló felelősségtől és elkezdjenek személyes 
felelősséget vállalni a pénzügyeikért. Ideje annak is, hogy a kormány felhagyjon azzal, hogy a polgárokba 
szuggerálja, hogy önállóan nem tudnának fennmaradni. 
 
 
3. FORRÁS 
 
A tiltakozások egész Franciaországban nagy tömegeket mozgósítanak 
Thomas Fuller, International Herald Tribune 
Szerda, 2005. október 5. 
 
Párizs. Kedden százezrek tiltakoztak egész Franciaországban 150 kormányellenes tüntetésen a privatizáció, 
a stagnáló bérek és az ellen a törvény ellen, amely a kis vállalkozók számára egyszerűbbé teszi az 
alkalmazottak elbocsátását. 
(...) 
Didier Ringot, 38 éves programozó az Alcatel francia telekommunikációs társaságnál azt mondja, hogy ő a 
„nevetséges” 3%-os fizetésemelés ellen tiltakozik, amit ő és kollégái ebben az évben kaptak, miután az 
elmúlt években egyáltalán nem történt fizetésemelés … „Ha ezt összehasonlítjuk az Alcatel nyereségével,” 
állítja, „akkor látható, hogy rendelkezésre állnának a fizetésemelés eszközei.“ 
 
A demonstrációk a munkanélküliek Franciaországban tapasztalható tartósan magas számát és a viszonylag 
nagyvonalú társadalombiztosítási programok jövőjét érintő intenzív vita idején kerültek megrendezésre. 
 
Franciaország ezen a héten ünnepli az általános betegbiztosítás fennállásának 60. évfordulóját. A pesszimista 
kommentátorok azonban figyelmeztetnek a beteg- és munkanélküli biztosítások éves veszteségeire és óvnak  
az „etat provdence” (jóléti állam) hanyatlásától, amelyben az állam szinte mint isteni jótevő jelenik meg. 
 
A francia lakosság 72%-a a hétvégi közvélemény kutatásban azt nyilatkozta, hogy jogosak a sztrájkok és 
demonstrációk. Ez a magas támogatási arány önmagában nem meglepő egy olyan országban, ahol a 
tüntetések sokak számára megszokott eszköznek számítanak a véleményük kinyilvánítására. 
 
 
4. FORRÁS 
 
A stabilitás utáni vágy váltja ki a francia tiltakozásokat 
Henri Astier 
BBC News website, Párizs 
(...) 
A legújabb demonstrációk oka a kormány azon terve, hogy csökkenti a felmondási védelmet, ezután a 
munkaadók a fiatal alkalmazottakat két éven belül felmondási határidő nélkül elbocsáthatják. 
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Ez teljesen elfogadhatatlan azon generáció számára, amely kizártnak érzi magát a biztos munkahelyek 
világából. 
 
Szerencse, ha valakinek állása van 
 
Nézzük például Chaouki Aroua történetét, aki 24 éves, és Párizstól északra Bondyban végzett közgazdaság 
szakon. „Már majdnem két éve fejeztem be az egyetemet és még mindig megfelelő állást keresek “, mondja. 
„Valószínűleg elhelyezkedhetnék egy szappangyárban vagy egy gumiszerelő műhelyben, de nem ezért 
tanultam négy éven át. Akkor inkább takarítást vállalok.“ 
 
Ugyanis jelenleg éppen ezt a munkát végzi. Amikor este a metróállomások kitakarítása után hazatér a szülei 
lakásába – saját lakást nem engedhet meg magának -, akkor az interneten keres állásokat. „Nagyon kevés az 
álláslehetőség. És én a sor végén állok, hiszen nincs munkatapasztalatom.“ 
 
Kétségbeesésében jelentkezett egy mozdonyvezetői állásra. Elhallgatta egyetemi végzettségét, nehogy 
túlképzettnek tartsák. „Elfogadom az állást, ha megkapom. Nincs más választásom.“ És Chaouki még 
szerencsésnek mondhatja magát, hiszen van állása. 
(...) 
 
Vágy a biztonságra 
 
Az állások ritkaságának sok és bonyolult oka van. Torres úr úgy gondolja, hogy az egyik ok az, hogy az 
egyetemi rendszer nem igazodik a munkapiac valóságához. „Jellemző, hogy a francia fiatalok négy vagy öt 
év alatt elvégzik az egyetemet és semmiféle munkatapasztalatot nem tudnak felmutatni “, mondja. Ezenkívül 
a munkaadók vonakodnak alkalmazni valakit, mert az alkalmazottakat nagyon nehezen lehet elbocsátani. 
alkalmazottakat. „Az elbocsátások jogbizonytalansága a rugalmatlanság egyik fő oka, ami az állásokat érinti. 
Ez lehet a magyarázata annak is, hogy a munkaadók miért nem kedvelik a hosszú távú munkaszerződéseket 
“, fűzi még hozzá. 
 
Bármi legyen is az ok, az eredmény az, hogy a francia fiatalok elsősorban biztos állást szeretnének. 75% -uk 
szeretne hivatalnok lenni. Ez magyarázza ez ellenkezésüket a kormány azon tervei ellen, hogy a 
munkaerőpiacot áteresztőbbé kell tenni. 
 
Félelem a jövőtől 
 
Néhány francia hallgatónak nincs ennyire sötét képe a munkahelyi flexibilitással kapcsolatban. 
 
Renaud, 26 éves, az egyetem után közvetlenül egy program részévé vált, a CPE-hez hasonlóan, amit az 
utolsó évben vezettek be, anélkül, hogy valaki is tiltakozott volna ellene. Ez a program a 20 foglalkoztatott 
alatti cégeket érinti. Renaud most egy kis pénzügyi tanácsadócégnél dolgozik. „A rugalmas 
munkaszerződések mellett vagyok “, mondja Renaud. „Ez lehetőséget ad a munkaadónak arra, hogy valakit 
munkatapasztalat nélkül alkalmazzon, anélkül, hogy hosszú távra lekötné magát. Inkább élek egy olyan 
világban, ahol két héten belül kirúghatnak, amelyben azonban gyorsan találok új állást, mint egy olyan 
világban, amelyben 5 évig tart, míg új állást találok, ha elbocsátanak.“ 
 
Renaud, aki üzemgazdasági diplomával rendelkezik és dagad az önbizalomtól, azonban a francia hallgatók 
közötti csekély kisebbséghez tartozik. 
 
 
5. FORRÁS 
 
Peugeot-Citroen: az eladási számadatok 2,4%-al növekedtek az első 
negyedévben 
2006. április 28. 
 
Franciaország második legnagyobb autógyártója, a PSA Peugeot Citroen, csütörtökön az eladási számadatok 
2,4%-os növekedését jegyezte az első negyedévben, ami valamivel az elemzők elvárásai alatt van.  
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A csoport, amely ebben a hónapban jelentette be a termelőüzem bezárását az angliai Rytonban, 13.963.000 
Euro értékben jegyzett eladásokat. 
 
A pénzügyi osztály vezetője, Yann Delabriere azt mondta, hogy a csoport haszonkulcsát 2006 első felében 
hasonló szinten tartja, mint 2005 második felében, és a második félévben tervezi annak javítását. 
 
„Azt gondoljuk, hogy 2006 első negyedévének adatai igazán megfelelőek. Azaz, tartani fogjuk az 
irányvonalat és azt várjuk, hogy 2006 első félévének haszonkulcsa hasonló lesz, mint 2005 második 
félévében “. 
 
A haszonkulcs 2005 második félévében 2,8% volt. 
 
Februárban a vállalat 2006 első félévére a haszonkulcs további esését jelentette be a nyersanyagok 
megnövekedett költségei és az EU új emissziós szabályozásai miatt. 
2005 első félévében a haszonkulcs 4,1% volt. 
 
 
6. FORRÁS 
 
Kivonatok a  „Nem szociális a piac? “című műből 
Michael Sommer, A Német Szakszervezeti Szövetség elnöke, in: Schönhauser Gespräche,2005. november 
29./30., Berlin,30 – 35.o. 
 
Azt állítjuk: az ember több mint egy költséghely, az embernek méltósága van. Ez semmi esetre sem zárja ki, 
hogy az emberek egy vállalat vezetésére és nyereség elérése szövetkezzenek. Ez hozzá tartozik. 
 
A döntő kérdés így hangzik: mi történik a nyereséggel? Mire költjük? … 
 
Döntő jelentőségű az a kérdés is, hogy mi történik a vállalati nyereséggel, befektetésre kerül-e vagy várnak a 
választások végéig, hogy utána bejelentsék a személyi leépítést, amely egy nagy konszern esetében emberek 
százezreit érintheti. 
 
 
7. FORRÁS 
 
Kivonatok az „Etika és piacgazdaság – tényleges ellentétek? “ című műből 
Karl Homan, Ludwig-Maximilians egyetem, München, in: Schönhauser Gespräche, 2005. november  29./30., 
Berlin,  22 – 28.o. 
 
A nyilvános vita gyakran a piacgazdaság és az etika közötti ellentmondásból indul ki … Vagy az etikáé az 
elsőség, ekkor fel kell áldoznunk a hatékonyságot, a nemzetközi versenyképességet és a jólétet tágabb 
értelemben, vagy pedig a piacgazdaságnak adjuk az elsőséget, ekkor pedig a szolidaritást, humanitást, egy 
szóval az etikát kell feláldoznunk. 
(...) 
Az erkölcsös és erkölcstelen cselekvés közötti demarkációs vonal nem aközött húzódik, hogy az egoizmus = 
erkölcstelen és az altruizmus = erkölcsös , hanem az egyéni előny – illetve nyereséghajhászás mások kárára – 
valamint az olyan előnyre és nyereségre törekvés között, amelynek során mások is részesednek az 
előnyökből …  Ha a versenyt nem szabályozott „mindenki mindenki ellen” küzdelemként fogjuk fel, akkor 
ez olyan állapothoz vezet, amelyben „az emberek élete magányos, szegény, visszataszító, brutális és rövid” 
(Thomas Hobbes). 
(...) 
(A gazdasági interakciók esetében fontosak a szabályok.) Csak így jön létre a kölcsönös viselkedési 
elvárásoknak az interakciókhoz szükséges megbízhatósága. (Ezek a szabályok etikai alapokra épülnek??) 
 
 
 
 



 9

 
 
8. FORRÁS 
 
Karl Marx, Gazdasági és filozófiai kéziratok, 1844 
 
A munkás annál szegényebb lesz, minél több gazdagságot termel, minél inkább növekszik termelése erőben 
és terjedelemben. A munkás annál olcsóbb áru lesz, minél több árut termel meg. A dolgok növekvő értéke 
közvetlen kapcsolatban áll az ember értékének csökkenésével. A munka nem csupán árut termel, saját magát 
és a munkást mint árut termeli – ezt ugyanabban a viszonylatban teszi, mint ahogyan általában az 
árutermelés történik. 


