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A közép-európai átalakulás és 
az Európai Unió

1. Átalakulás: hogyan, mivé?
2. Az EU – csatlakozás mérlege
3. Az EU mint a „demokrácia ıre”
4. Gazdasági „eredmények”
5. Az átalakulás mérlege az egyén/társadalom 

szempontjából
6. Zárógondolatok,kiutak,javaslatok
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1.Átalakulás:hogyan, mivé ?

� Átalakulás-Átalakítás-Tranzíció 1989-tıl
� Magyarország, június 16. július 06.
� NDK – „probléma” és megoldása
� 1989. október 23. Budapest
� 1989. december: Temesvár, romániai 

„forradalom”, Ceausescu (diktatúra) vége
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Tények, események
a) A Szovjetunió elveszítette a „langyos” 

háborút és Gorbacsov kapitulált

b) a bipoláris világrend felbomlása

c) az  EU bıvülése- mélyülése

d) integrációs elméletek kontra politika, kit 
vegyenek föl ????

e) 1992/1993. Maastrichti konvergencia 
kritériumok, monetáris unió, euró, ECB
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1993. Koppenhágai kritériumok

� Stabilan mőködı demokratikus 
intézményrendszer

� Mőködı(képes) piacgazdaság

� EU-tagsági kötelezettségek teljesítése                 
(joganyag, befizetések, normák stb.)

� Az EU céljainak, elveinek, intézményeinek 
elfogadása, az  euró bevezetésére 
kötelezettségvállalás
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2. Az EU-csatlakozás mérlege

� 2004. május 1. + 10 ország

� 2007.január 1. +    2

� Az EU 27 ország a világ elsı gazdasági 
hatalma lett !!!

� Erıterek ( EU-USA-Kína-Japán), centrum-
periféria
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3. Az EU a „demokrácia ıre”
� Az 1993-as koppenhágai kritériumok és a valóság 

ütközése
� 2006.október 23. Budapest:” nem sérült semmilyen EU-s 

emberjogi elv”  ?!?
� Kettıs mérce: EU-n belül nincs ( nem lehet ) emberjogi-

kisebbségi probléma
� 2009. szeptember 1. Szlovák nyelvtörvény hatályba 

léphetett !!! „belügy”
� 2009. augusztus 21. : Az EU szabad „emberáramlás” 

elvének, az ún. egyenlı nemzeti bánásmód elvének és a 
Schengeni Egyezménynek megsértése Szlovák-Magyar
„belügy”

� 2009. október: Benes-dekrétumok ügye ( kollektív 
bőnösség elvének jóváhagyása 
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? )
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4. Gazdasági „eredmények”
� A gazdaságilag fejletlenebb tagország az integráció 

gazdasági vesztese lesz !!!

� Duális gazdaság kialakulása 

� Multik – KKV-ék

� Piacvásárlás, konkurrencia-kiírtása, összeszerelés

� Magyarország a legliberalizáltabb ország 
(bank-biztosítás-közüzemek-kiskereskedelem)

� Magyarország  az elmúlt öt év átlagában nettó befizetı volt, 
kivéve 2008-ban nettó 1 milliárd euró többlet, ez cca. a tavalyi 
év GNI ( Bruttó Nemzeti Jövedelem ) 1 %-át jelentette. ( kb. 
ennyi volt az  az évi EU-ktsgvetési befizetésünk.) 
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5.Az átalakulás mérlege az 
egyén/társadalom szempontjából

� Relatíve szabad munkaerı mobilitás
� A globalizációs „vívmányokhoz” technikához, 

fogyasztási jószágokhoz, elvekhez való szabad 
hozzáférés

� Infrastrukturális fejlıdés
(autópályák, völgyhidak, 20 éve épülı 4-es metró 
stb.) mögött: ELADÓSODOTTSÁG
(állam, Budapest, családok) és KORRUPCIÓ
( pl. BKV stb.)
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5.Az átalakulás mérlege az 
egyén/társadalom szempontjából
� Létbizonytalanság

� 1 millió kényszervállalkozó ( 2009.aug. 1 
millió 670.000 db gazdasági szervezet volt 
Magyarországon, ebbıl 1 millió 10 ezer 
egyéni vállalkozó ).

� Átláthatatlan EU-s pályázati rendszer, 
rossz hatásfokkal, „zuschlágosítva”.
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Zárógondolatok, kiutak, 
lehetıségek ?!

� A liberális friedmani monetáris gazdaságpolitika nyilvánosan 
megbukott !

Ergo: lehet változtatni: új kormány, új gazdaságfilozófia: az 
állam kötelessége a beavatkozás: 

a nemzeti komparatív és kompetitív elınyök 
kihasználását segíteni !!!

� mővelt és kreatív szakértı munkavállalók
� oktatás-egészségügy-turizmus( termálvíz ),-

biomezıgazdaság
� állami-önkormányzati közmunkák
� a KKV-ék adócsökkentésével foglalkoztatás növelése
� az EU-s források 100%-os kihasználása, új intézményi-

pályázati rendszerrel, állami pénzintézetekkel megtámogatva
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Kárpát- medencei magyar 
összefogás

� Az EU deklarált elveit érvényesíttetni kell
( gazdasági-politikai szövetségesek találása Brüsszelben)

� Feltétel: dinamikusan fejlıdı és morálisan is megtisztult 
Magyarország

� EU-belüli meglévı lehetıség a Székelyföldi –Autonómia, 
Vajdasági-Autonómia továbbfejlesztése stb. 

� Feltétel: Az EU kettıs mércéjét visszautasítani, ami jár a 
baszkoknak, katalánoknak, a 65.000 fıs belgiumi német 
közösségnek stb. az jár a Kárpát-medencei magyaroknak 
is !!!

Dr. Constantinovits Milán György Ph.D. 14

Nemzetalkotó ıshonos közösség
� Az EU-ba korábban bevándorló közösségek miatt kerülik 

a kisebbségek kollektív jogának ÁLTALÁNOS elismerését.

� De: lehetıség:a létezı „új” definíció alkalmazása a 
magyarra: a magyar nem kisebbség, hanem nemzeti 
avagy nemzetalkotó ıshonos közösség (lásd katalán 
példát)

Feltétel: a kettıs (magyar) állampolgárság intézménye 
alapján 

Lehetıség: a magyar nyelv és kultúra közvetítı szerepére a 
Kárpát – medencei gazdasági régióban!!!

Dr. Constantinovits Milán György Ph.D. 15

KÖSZÖNÖM A  MEGTISZTELİ KÖSZÖNÖM A  MEGTISZTELİ 
FIGYELMÜKET !FIGYELMÜKET !
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