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Philippe de Schoutheete: A válság és az európai 
kormányzat

(La crise et la gouvernance européenne, Politique étrangère, 2009/1. sz., 33–46. o.)

Philippe de Schoutheete korábban Belgium állandó képviselője volt az EU-ban, e 
tanulmányában azt a rendkívül időszerű témát vizsgálja meg, hogy az Európai 
Unió intézményrendszere és vezetése – különös tekintettel a tavalyi francia el-

nökségre – mennyire képes szembenézni a válság kihívásaival.
Banális megállapítás, de igaz, hogy az EU kormányzata a kezdetektől fogva az ál-

landó átalakulás állapotában van. A szervezet megalakulásakor még erőteljesen érző-
dött a megosztott szuverenitás igénye, vagyis az arra való törekvés, hogy a független 
intézményeket egyre nagyobb hatalommal ruházzák fel. Ez hosszú ideig fennállt, majd 
meggyengült, mára pedig szinte teljesen eltűnt: ma már egyre kisebb a hajlandóság a 
szuverenitás átengedésére.

Az európai kormányzás megváltozása önmagában nem meglepő, hiszen az egyes 
országok irányítása is folyamatosan átalakul, ám ez bizonyos következményekkel jár. 
Napjainkban olyan válsággal küszködik a világ, amely nemcsak a pénzügyek és a gaz-
daság terén jelentkezik, hanem társadalmi, ideológiai és politikai is egyben. Ennek a 
válságnak egy változóban lévő kormányzatra gyakorolt hatása ezért nem mérhető le 
néhány hét vagy hónap leforgása alatt, csupán sokkal hosszabb időszak távlatában. 
Így jelenleg még nem időszerű azt vizsgálnunk, hogy a válság hogyan érinti az európai 
kormányzat átalakulását, de mindenképpen szemügyre kell vennünk, hogy az európai 
intézményrendszer hogyan reagált a válság első jeleire.

Christian Noyer, a Banque de France elnöke szerint a válság első jelei már 2007 au-
gusztusában jelentkeztek, amikor „súlyos zavarok léptek fel a bankközi piacon”. Ekkor 
a BNP Paribas felfüggesztette két bajba jutott spekulatív befektetési alapjának tranzak-
cióit, ám a fenyegető katasztrófa érzete csak később, a Lehman Brothers csődje nyomán 
terjed ki az egész világra. A 2008 júniusában összeülő Európai Tanács ülése is főként 
a lisszaboni szerződés írországi visszautasításával foglalkozott, és zárónyilatkozatá-
nak csupán egyetlen bekezdése érintette a pénzügyi piacokat, ezzel az a megjegyzéssel: 
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„Nincs szó válsághangulatról.” A közvélemény és az európai kormányzat számára a 
válság problémája igazán csak 2008 második felében merült fel, akkor, amikor Fran-
ciaország gyakorolta az EU elnökségét. Ez az időszak az egyértelmű elismerés és a si-
ker jegyében ért véget, amelyet a Le Monde egyik cikke így jellemez: „Sarkozy úr olyan 
tudásról és energiáról tett tanúbizonyságot, amely teljes joggal egyértelmű dicséretet 
érdemel.” Ez a siker elsősorban a kitűzött célok megvalósításának mértékében mérhető 
le. Ami prioritásokat illeti, azok a következő területekre terjedtek ki: a mezőgazdasági 
politika, a Mediterrán Unió, a klímaváltozás, a bevándorlási és menekültügyi politika, a 
közös kül- és biztonságpolitika. Ami pedig ezen célok megvalósítását illeti, szinte min-
den területen jelentős eredmények születtek. Az előre nem látott problémák felmerülése 
természetesen rengeteg energiát vont el a francia elnökségtől: az írországi népszavazás 
eredménye igencsak kizökkentette a lisszaboni szerződés megvalósulásának folyama-
tát. Ezen kívül a grúz–orosz konfliktus és a pénzügyi válság felgyorsulása szintén vá-
ratlan helyzet elé állította az elnökséget, ám Sarkozy elnök dinamikus fellépése – főként 
az utóbbi területeken – kellemes meglepetést okozott a közvéleménynek. A francia el-
nökség alatt tehát az EU egy jól irányított szervezet benyomását keltette, amelynek mű-
ködését az egyes intézmények munkájának figyelembevételével követhetjük leginkább 
nyomon, főként a válságra való reagálásuk tükrében. Az Európai Parlament, törvény-
hozó testület lévén meglehetősen korlátozott szerepet játszhatott a válság kezelésében, 
mivel ez elsősorban a végrehajtó hatalom, vagyis a bizottság és a tanács feladata. 2008 
júliusában a parlament határozatokban szólította fel a bizottságot olyan törvényhozói 
javaslatok megtételére, amelyek új szabályokat vezetnek be a pénzügyi piacokon.

A válságkezelésben az egyik legfontosabb szerepet betöltő szervezet az Európai Köz-
ponti Bank, amely korábban nehézkes, rugalmatlan és konzervatív intézmény hírében állt, 
ám bebizonyosodott, hogy e kritikák megalapozatlanok. A válság kirobbanásakor ugyanis 
rendkívül gyorsan reagált: néhány óra leforgása alatt nagy mennyiségű készpénzt pum-
pált a bankrendszerbe, amit hónapokon át többször is megismételt, gyakran az amerikai, 
az angol, a japán, a svájci és a kanadai jegybankkal együttműködve. 2008 októberében 
ugyanezekkel a partnerekkel közösen jelentős mértékben csökkentette a refinanszírozá-
si kamatot, s ez szintén precedens nélküli intézkedés. Gyors lépéseivel felbecsülhetetlen 
szolgálatot tett az euró védelmében. Ez az eredmény azonban nem csak a véletlen gyü-
mölcse: az Európai Központi Bank 2005 és 2006 során külső szakértők bevonásával több 
válságszimulációs gyakorlatot is tartott, így felkészülhetett az „éles” helyzetekre.

A válság kezdetén az Európai Bizottság szándékosan elhatárolódott a vitáktól, amit 
azzal indokolt, hogy nem rendelkezik sem kompetenciával, sem költségvetési eszkö-
zökkel egy ilyen méretű probléma kezelésére. Ez egyszerre igaz és hamis. A bizottság-
nak valóban nincsenek speciális pénzügyi és makroökonómiai kompetenciái. Az is igaz, 
hogy az unió költségvetését, amely az EU bruttó hazai termékének elméletileg csupán 
1,24 százalékát teszi ki, a tanács minden évben még tovább csökkentette, így 2009-ben 
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ez az arány már csak 0,90 százalékot tett ki; s ez csak nagyon szűk mozgásteret tesz 
lehetővé. A bizottság rendelkezik ellenben olyan általános hatáskörökkel, amelyeket 
érvényre juttathatott volna a válság kezdetén: ez főként a közös érdekek védelmét je-
lenti a nemzeti érdekekkel szemben. A visszafogottság másik oka éppen ebből ered: 
maguk a tagállamok nem akarták, hogy a bizottság beavatkozzon, mivel féltek kom-
petenciáik és hatalmuk átruházásától – bár ez a törekvés a kezdetektől fogva jellemző, 
és ha a bizottság ezt mindig figyelembe vette volna, ma nem lenne sem közös pénz, 
sem belső piac. 2008 végén azonban a sürgetések hatására a bizottság aktívabb rész-
vételre szánta el magát: november 26-án például egy gazdaságélénkítő európai tervet 
tett közzé, amely nagy mértékben befolyásolta a tanács decemberben hozott döntéseit. 
Az a probléma azonban továbbra is fennáll, hogy az EU még mindig nem állította fel 
a nemzetközi tevékenységet végző bankok ellenőrzésének európai rendszerét, annak 
ellenére sem, hogy számos világhírű pénzügyi szakember tett erre javaslatot.

A válsággal szembeni fellépést illetően az Európai Tanács kapta a legtöbb dicséretet: 
a szervezet októberi ülésén a tagállamok késedelem nélkül felsorakoztak egy közös ak-
cióterv mögé, amelynek lényege a bankközi hitelek állami garantálása, és ha szükséges, 
a bankok újratőkésítése a banki csődök megakadályozása érdekében. A kormányfők 
abban is megállapodtak, hogy kiterjedt reformra van szükség, amely magában foglalja 
a nemzetközi ellenőrzés szigorítását, egy globális szinten működő és a válságokat ide-
jekorán előrejelző riasztási rendszer kiépítését, valamint az átláthatóság és ellenőrizhe-
tőség biztosítását célzó szabályozások bevezetését.

Az energiaügy és az éghajlatváltozás kérdését illetően a tanács arra kérte a tagál-
lamok vezetőit, ne engedjék, hogy a pénzügyi válság aláássa az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésére irányuló erőfeszítéseket. A bevándorlás is szerepelt a ta-
nács napirendjén: a politikusok elfogadták az Európai bevándorlási és menekültügyi paktu-
mot; a tanács kiemelten foglalkozott a lisszaboni szerződés jövőjéről is. A vitathatatlan 
eredményei ellenére azonban a szerző szerint az irányítást illető kérdésekben felmerül 
néhány probléma. A francia elnökség idején Sarkozy elnök sikerei egy kissé háttérbe 
szorították Javier Solana személyét, és némiképp marginalizálták a szerepét. Továbbá 
az EU-ban kulcsszerepet játszó francia–német páros nézetkülönbségei is aggodalomra 
adnak okot: a szerző a közös fellépést sürgeti a saját érdekek követése helyett. Szerinte 
a stabil szövetség létrehozása helyett nem járható út az egyes kérdések köré tömörü-
lő újra és újra felbomló alkalmi koalíciók létrehozása. A 19. századi diplomácia által 
gyakorolt, majd Rumsfeld által újra divatba hozott „coalition of the willing” soha nem 
működhet multilaterális keretek között.

Az európai kormányzás vizsgálata keretében végül említést kell tennünk a lissza-
boni szerződésről, amely jelentős előrelépést jelentene a demokrácia bővítése, a ha-
tékonyság és a külkapcsolatok terén. Kérdés azonban, hogy életbe lépésével jobban 
fel lennénk-e fegyverezve a válságok ellen. Valószínűleg nem, mivel a lisszaboni szer-
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ződés valószínűleg nem változtatná meg olyan mértékben az európai kormányzást, 
amely ezt lehetővé tenné. A jelenlegi szavazati rendszer, az egy ország–egy biztos elve, 
amely 2014-ig várhatóan fennmarad, nem teszi lehetővé a kiegyensúlyozott szavazást. 
Ezenkívül az országok közötti konszenzus hiánya megerősítheti a bizottság elnökének 
a hatalmát, aki gyakran inkább a kormányfőkkel – és főleg a nagy országok kormány-
főivel – vitatja meg a felvetődő kérdéseket, nem pedig az országokat képviselő politi-
kusokkal. Így a kis országok számára megmarad a hatalom látszata, míg ténylegesen a 
nagyok gyakorolják azt.

E problémák kiküszöbölésére fontos lenne a szervezet intézményeinek megerősítése, 
mivel csak a kormányok segítségével nem építhető fel egy hatékony európai közösség. 
Jean Monnet szavai ma is érvényesek: „Semmi nem lehetséges emberek nélkül, semmi 
nem tartós intézmények nélkül.” 

Füsti Molnár Zsuzsa


