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Euróválság és némEtkérdés

Az euróválság a maga módján rendkívülinek tekinthető, mivel nem a válságok 
egyike, hanem olyan sui generis jelenség, amely az Európai Unió egészének 
a fennmaradását teszi próbára, és amelynek a végén az európai integrációnak 

minőségileg másként kell kinéznie, mint azt megelőzően. Az euróválság és az Unió 
új architektúrája körüli vita elkerülhetetlenül összefügg a válság eddigi viszonylagos 
nyertesének tekinthető Németország európai szerepével és a második világháború utá-
ni sikeres német politika átalakulásával. Aligha véletlen, hogy vannak olyan szerzők, 
akik az euróválságot Európa és Németország elmúlt három évszázadának olyan drámai 
eseményeihez hasonlítják, mint a harmincéves háború (1618–1648) és a huszadik szá-
zad két világháborúja (1914–1918, illetve 1939–1945). Ezek a háborúk jelentős mértékben 
Németország és Európa viszonyával függtek össze – ahogyan a jelenlegi euróválság is 
Németország európai központi szerepe körül forog.

Németország ma is az európai integráció normatív állama, gazdasági és pénzügyi 
erejénél fogva annak centruma, ha úgy tetszik, mag-Europa magja. A stabilitási politika 
mélyen benne gyökerezik a német történelem negatív és pozitív tapasztalataiban egyaránt. 
Az első világháború után a pénzbe vetett bizalom megrendülése, a hiperinfláció, a politi-
kai destabilizálódás egész Európára és a világra kiható tragédiához vezetett. A második 
világháború után az 1948. évi valutareform, a német márka bevezetése a jó kormányzás 
és a politikai stabilitás előfeltétele volt, és fontos állomás a gazdasági csodához és a német 
államiság megerősödéséhez vezető úton. Nem véletlen, hogy Helmut Kohl gondolatait a 
François Mitterand-nal a maastrichti szerződésről folytatott tárgyalásain ez a történelmi 
tapasztalat is formálta.

Az európai fejlődés nagy cezúrái ilyen vagy olyan módon mindig Németország köz-
ponti szerepe körül mutatkoztak meg. A vesztfáliai békeszerződés véget vetett a pusztító 
területi és vallási háborúnak, megerősítette a politika vezető szerepét a vallással szemben, 
és a szuverenitás elvét az elkövetkező négy évszázadra a nemzetközi kapcsolatok egyik 
legfőbb szabályává tette. Németország helyett a „német országok” status quójának fenn-
tartása a kontinentális stabilitás feltételévé és egyfajta „európai közjog” követelményévé 
vált. A második világháborút követően létrejött ENSZ-nek az emberi jogokról szóló egye-
temes nyilatkozatának ugyancsak a nemzetközi kapcsolatokat vezérlő eszméjévé vált, 
ahogyan az is, hogy a két német állam status quóján alapuló európai biztonság a hideghá-
ború modus vivendi politikájának eredménye. 

A mai Európa az euróválsággal néz szembe, és ez a németkérdés gazdasági és pénzügyi 
változatának, és ennek megfelelően egy ismert történelmi dilemma visszatérésének felel-
tethető meg. Németországnak és a kontinensnek ugyanis időről időre azzal a problémával 
kellett szembenéznie, hogy az európai hegemónia tartós gyakorlásához a német erőfor-
rások korlátozottnak bizonyultak, míg nagyságrendjük az egyensúlypolitika zavartalan 
működésének akadályává vált. Az ilyen értelemben (történelmileg) felfogott németkérdés 
sohasem tartozott csak a németekre, és mint ilyen, mindig Európa új architektúrájának 
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kérdésével függött össze. Ebből a szempontból Németország és Európa viszonyában az 
európai integráció nyújtotta a legjobb politikai és a legköltséghatékonyabb gazdasági 
megoldást. Ezért az EU fenntartására irányuló mindenkori német erőfeszítések egyúttal 
a különböző formában megjelenő németkérdés újbóli kialakulása megakadályozásának a 
célját is magukban foglalták. Az EU időről időre előnyös kereteket nyújtott a német hata-
lom növelésére, elrejtésére és elfogadtatására is.

A maastrichti szerződésben a közös valuta megteremtése a német egységhez való 
francia hozzájárulás ára volt, és ez az elképzelés a NATO mellett az EU elmélyítésével, 
egy új európai architektúra és egyensúly – a német–francia viszonyban az „egyensúly-
talanságok egyensúlyának” – megteremtésével lehetőséget kínált a megnagyobbodott 
Németország újraintegrálására. Ez volt a valutaunióhoz vezető stratégia, amit a német ipar 
nagy örömmel, míg a német társadalom a márka elvesztése miatti sajnálattal, s meglehe-
tősen vonakodva vett tudomásul. A pénzügyi unió Franciaország számára a márkától való 
függés megszűnését és a még nagyobb nemzeti szuverenitás illúzióját táplálta, nem ke-
vésbé azt a feltételezést, hogy a valutaunió alkalmas lehet arra, hogy a német erőforrások 
többletét az „európai megoldások” címszava alatt Franciaország számára is kamatoztat-
hassák. Ám az euróválság arra hívja fel a figyelmet, hogy a hegeli „ész cseleként” Berlin 
vezető hatalma, ezúttal gazdasági és pénzügyi formában, ismét feltámadt. Mindebből 
következik, hogy a valutaunió válságában, a dolog természetéből következően, nemcsak 
az euróról, hanem az Unió stabilitásáról és Németország európai integrációjáról, illetve 
gazdasági és pénzügyi ereje következtében egy új németkérdésről is szó van. Ma egyszer-
re van jelen az „európai Németország” és a „német Európa” opciója. Az előbbi ma is azt 
jelenti, hogy Berlin nem szűnt meg a „normatív európaiság” képviselője lenni. Az utóbbi 
ugyanakkor azt jelenti, hogy az euróválság kulcsa és sok tekintetben a megoldás „nyelve” 
Németország kezében van, Kerneuropától az alkotmányokban rögzítendő „adósságfékig”. 
A hatalom nem csupán materiális, hanem arra való képesség is, hogy a dolgok megoldását 
elősegítsük, annak jelentést adjunk és azt fogalmakkal is felruházzuk.

Európai intEgráció és a némEt politika változása

Az új németkérdésnek van egy további dimenziója is, amely a német politikának 
az integrációs keretekben történő változásaira vonatkozik. A második világhábo-
rú utáni bonni köztársaság politikai rendszerét – különösen Franciaországgal és 

Nagy-Britanniával összehasonlítva – nagyfokú intézményi pluralizmus jellemezte, azaz 
számos szereplő – mint a tartományok, a Bundesbank, az alkotmánybíróság stb. – képes 
volt és részben ma is képes vétójogával élni és időről időre korlátozni a központi hatal-
mat. A központi hatalom belső és külső korlátozásának intézményesülése a Szövetségi 
Köztársaság második világháború utáni történetének és szocializációjának állandó fel-
tétele volt, s nem kis része van ma abban, hogy a német politika és gazdaság sokkal 
rugalmasabban mozog a globalizálódás korlátozó feltételei között, mint sok más ország. 
Paradox módon, az integráció más országokra mért korlátozásai a Szövetségi Köztársaság 
szempontjából a német egyesülésig sokkal inkább a korlátozásoktól való megszabadulással 

http://www.welt.de/debatte/kommentare/article13729984/Euro-Krise-holt-ungeloeste-deutsche-Frage-zurueck.html
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volt azonos. A második világháború utáni német modell ugyanakkor a német politikusok 
számára mindig zsinórmértékül szolgált arra, hogy milyen formát és tartalmat kell köl-
csönözni az uniós föderalizmusról szóló különböző elképzeléseknek.

Ám az európai integrációs folyamatnak a mind több területre való kiterjedése legalább 
ennyire kihívássá is vált az addigi sikeres német intézményekkel szemben. A pénzügyi 
unió megteremtése a második világháború utáni német felemelkedés szimbólumává vált 
Deutschmark végét jelentette, és szerepét leértékelve, a Bundesbankot az Európai Központi 
Bank alá rendelte. A „több Európa” politikája más autonóm német intézményekkel – így 
a német parlamentek kompetenciáival – szemben is kihívást jelent; olyannyira, hogy a 
karlsruhei alkotmánybíróság arra figyelmeztetett, hogy a szuverenitásnak minden további 
Brüsszelre való átruházása a jelenlegi német alkotmány bázisán már nem lehetséges.

Az uniós politika az euróválság történetében is elérkezett arra a pontra, amikor mind 
több jel mutat arra, hogy a perifériaországok problémáját az a gyakorlat nem oldja meg, 
ha az EU legnagyobb és leghitelképesebb gazdasága saját preferenciáit kényszeríti a 
gyengélkedő országokra. Ennek következtében az eladósodott tagállamokban a német 
stabilitási kultúrát tükröző, szigorú költségvetési politika nyomán egy antiinflációs politi-
ka egy lefelé menő spirált hoz mozgásba, amely akadályozza a versenyképesség javulását, 
és növekedés hiányában a már meglévő adósság relatív súlya növekszik. Mindez azt jelen-
ti, hogy Németországnak egy „kis” inflációra, míg az eurózóna érintett déli államainak 
inkább deflációra van szükségük. Ennek a politikának a megváltoztatása Berlintől újabb 
nagy erőfeszítést követel: nevezetesen a Szövetségi Köztársaság felemelkedését végigkí-
sérő és megerősítő stabilitási kultúra elveinek lazítását, a stabilitási politika gyakorlatának 
rugalmasabbá tételét.

Fontos arra is rámutatni, hogy a legutóbbi fejlődés tükrében a német exporttöbblet 
és a deficites államok szembeállítása is óvatosságra int. Az évről évre növekvő német 
exporttöbblet ugyanis már nem értelmezhető az eurózóna keretében, mivel a recesszió 
és a takarékossági intézkedések hátrányosan érintik a német exportmegrendeléseket is. 
Az, hogy a német exporttöbblet az eurózóna válsága ellenére éppen 2011-ben haladta 
meg első alkalommal az egybillió eurót, inkább azzal magyarázható, hogy Berlin globá-
lis méretekben tud versenyképességéből származó előnyöket kihasználni. Az eurózónába 
irányuló német export az átlagon alul fejlődött, sőt csökkent, míg Kína, Ázsia és Latin-
Amerika irányába jelentősen nőtt. Ez a tendencia nem feltétlenül jelenti Berlin európai 
és globális opciójának szembeállítását, mint inkább az „Európában vállalt német sze-
rep” megváltozását az „Európáért vállalt német szerep” érdekében, ami más szavakkal a 
német politikának a korábbiaknál is hangsúlyosabb átmenetét jelenti a geopolitikából a 
geoökonómia irányába.
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két mEgközElítés Európáról

A jelenlegi helyzetben két megközelítés körvonalazódik a német politiká-
ban. Az egyik, az Angela Merkel által is képviselt irány a szerződések 
megváltoztatásával, illetve – a költségvetési unió esetében – a szerződésen kívüli 

(kormányközi) megegyezéssel a fiskális politika európai szintre történő átruházása, egy-
fajta „szuper-Maastrichtként” a költségvetési fegyelem élesítésének a politikája, valamint 
e takarékossági politika „exportálása” az eladósodott tagállamokba. Ezt az irányvona-
lat a koalíciós partner, a Német Szabaddemokrata Párt (FDP) is osztja, bár pénzügyi 
szakértőjük, Hermann Otto Solms kritikusan arra hívta fel a figyelmet, hogy az euró-
pai kormányzásról, de különösen a politikai unióról elhangzott nyilatkozatok a polgárok 
számára meglehetősen ködösek. Nyitott kérdés, hogy a politikai unió miképp nyerhet 
demokratikus legitimációt, és hogyan egyeztethető össze a szuverenitási jogok Brüsszelre 
történő átruházása a német alaptörvénnyel. Solms szerint a politikát meg kell szabadítani 
a pénzpiacok nyomásától és egy stabilitási uniót kell megvalósítani, továbbá Merkelhez 
hasonlóan leszögezte, hogy az adósságokért a nemzeti parlamenteknek kell viselniük a 
felelősséget, és minden olyan ösztönzést ki kell zárni, amely az adósságterheket a többi 
partnerországra hárítaná. Az FDP a CDU-hoz hasonlóan elutasítja a további kötelezett-
ségvállalás politikáját, a transzferunió irányába való továbblépést és az Európai Központi 
Bank szerepének kibővítését, a fiskális unión túlmutató európai szövetségi állam meg-
teremtését. Valójában Merkel a transzferunió kérdését a fiskális uniót is meghaladó 
európai föderális államban tartaná időszerűnek, jóllehet a transzferunió kérdése ma már 
Németországban is szakértői viták része. Az FDP azt hangsúlyozza, hogy – Európa sok-
féleségét megőrizve – csak azokat a területeket kell közösségiesíteni, amelyek a béke- és 
biztonságpolitika területén, valamint a közös piac fejlesztése keretében szükségszerűek.

Egy második stratégia számos, az adósságválságban érintett perifériaállam és gazda-
sági szakértő elképzelése szerint azt hangsúlyozza, hogy Németországnak mint európai 
(gazdasági-pénzügyi) félhegemónnak úgy kell viselkednie, mintha már most is létezne 
egy európai állam, és az Unió egy valódi transzferunió lenne. A Zöldek és a szociálde-
mokraták jórészt ennek a megközelítésnek a hívei, s azt hangsúlyozzák, hogy egy ilyen 
opció érdekében minden költség vállalható, mert ezzel szemben a negatív alternatíva az 
eurózóna felbomlása, az egész Unió eróziója lenne, ami nem csupán a német foglalkoz-
tatást, növekedést és jólétet fenyegetné, hanem a németkérdés újbóli felmerülésével az 
egész európai architektúra stabilitását is.

http://www.zeit.de/2011/39/Interview-Solms/komplettansicht?print=true
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uralkodás hElyEtt vEzEtés a rEformokban

A kelet- és közép-európai államok – elsősorban Lengyelország és a Cseh 
Köztársaság – részéről időről időre megfigyelhető volt a Berlinnel szembeni sa-
játos ambivalencia, nevezetesen a német vezetés igénye és a német dominancia 

miatti aggodalom egyidejűsége. Az euróválság közepette azonban számos jel mutat a 
jelenlegi Merkel-politikát meghaladó európai reformokban való német vezető szerep tá-
mogatására. A német pozíció megváltozását mutatja, hogy míg e vezető szerep kérdése a 
második világháborút követően csaknem tabu volt, addig ma, az euróválság közepette a 
vele szembeni vonakodás vált kritika tárgyává. Ezen a területen a németek váratlanul erős 
támogatást kaptak Radek Sikorski lengyel külügyminisztertől, aki Németországról mint 
„nélkülözhetetlen nemzetről” beszélt, amely nem vallhat kudarcot a vezetésben. Sikorski 
szerint Berlinnek nem dominálnia, hanem vezetnie kell a reformokban, s amennyiben 
Lengyelországot bevonják a döntéshozatalba, Varsó támogatni fogja Berlint. 2011. novem-
ber 28-án a német fővárosban tartott beszédében Sikorski azt hangsúlyozta, hogy kevésbé 
tart a német hatalomtól, mint attól, ahogy félni kezd a német tétlenségtől. Az euróválságot 
Sikorski a lengyel biztonsággal és prosperitással szembeni legnagyobb fenyegetésnek ne-
vezte és egy háborúhoz hasonlította. Beszédében arra az interjúra emlékeztetett, amelyet 
Jugoszláviában, a Republican Bank of Croatia egykori elnökével folytatott, aki azt mond-
ta neki, hogy a dinárzóna felbomlása egyben Jugoszlávia végét is jelentette. Sikorski egy 
pénzre emlékeztetett ugyan – egy technikai eszközre, egy „csereeszközre” –, de egyúttal 
az egységre vagy az egység hiányára is utalt. Jürgen Habermas német filozófust is idéz-
te, hangsúlyozva, hogy az európai integráció kudarca esetén az a kérdés vetődne fel, 
hogy mennyi időt venne igénybe a jelenlegi status quo helyreállítása. Habermas szerint 
az 1848. évi forradalom meghiúsulását követően mintegy száz évre volt szükség ahhoz, 
hogy a német demokrácia korábbi szintje újra kialakuljon.

Sikorski nyilatkozata korántsem jelenti a lengyel politika megváltoztatását. Az, hogy 
Berlint bátorítja az európai reformokban, valójában arra irányul, hogy az euróövezeten 
kívüli Varsó egy mélyülő mag-Európa perspektívájában megerősítse Németországhoz és 
Franciaországhoz is fűződő, aktív európai partnerségét, és ezzel elkerülje a marginalizá-
lódást, amely a lengyel politika számára a történelemben időről időre Zwischeneuropa 
feltámadásának veszélyét jelentette.

http://www.economist.com/node/21540683
http://www.economist.com/node/21540683
http://www.msz.gov.pl/files/docs/komunikaty/20111128BERLIN/radoslaw_sikorski_poland_and_the_future_of_the_eu.pdf

