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Krízis előtt – krízis után. Quo vadis, Európa?
Marján Attila

Igaz-e, hogy az európai integráció eddigi története során a krízisek voltak a legfon-
tosabb politikai és intézményi változások előidézői? Ez nagyon gyakran valóban 
így volt. Európa és az EU számos külső és belső eredetű kihívással áll szemben, 

amelyek az elmúlt évtizedben felerősödtek (nemzetközi verseny felgyorsulása, de-
mográfiai, társadalmi és költségvetési problémák halmaza), s ezekre nagyon gyakran 
erélytelen és megkésett válaszokat adtak a tagállamok (reformok elodázása, a beván-
dorlás és a demográfiai trendek rossz kezelése). De nemcsak a tagállamok, hanem 
az Európai Unió maga is gyakorta ebbe a hibába esett (betarthatatlan és formális víziók 
és tervek, lásd lisszaboni program, az EU egységes fellépésének hiánya miatti erővesz-
tés a diplomáciában, a sodródó évek az intézményrendszerben az alkotmány elfogadá-
sa előtt és után stb.)

A kérdés az, hogy a jelenlegi válság, amelyik az európai integráció legfontosabb 
vívmányának, a közös pénznek a létét is veszélyezteti, képes-e kiváltani a „kvantum-
lépést”, vagyis a nagy ugrást egy szorosabb politikai integráció, esetleg egy többse-
bességes Európa felé.1 A kétsebességes fejlődési modell és a politikai unió létrejötte 
határozott véleményem szerint legfeljebb együtt jöhet létre: vagyis, ha valaha is lesz 
egy szoros politikai integráció Európában, az nem foglalja majd magában az összes 
jelenlegi tagállamot. 

Az esetleges politikai unió nem egy regionális világkormány kialakulását vagy 
az európai nemzetállamok megszűnését jelenti. A nemzetállam éppen európai talál-
mány, és az európai nemzetek sosem fognak feloldódni egy totális páneurópai poli-
tikai egységben. Már csak azért sem, mert az európaiak számára alig létezik európai 
identitásérzés, és nem létezik közös nyelv, mint az Egyesült Államokban. A politikai 
unió szorosabb politikai integrációt, valóban közös külpolitikát, valódi európai el-
nököt, valódi európai parlamenti választásokat, valódi költségvetést, valóban közös 
gazdaságpolitikát jelenthet. Jelenthet még egységes európai képviseletet a nemzetközi 
szervezetekben, erősebb páneurópai szimbolikát a mindennapokban. Valójában még 
ekkor sem lenne egy igazi ország az euró mögött, de egy sokkal erősebb politikai profil-
lal rendelkező regionális integráció igen. Ennek első, főleg a gazdasági kormányzásra 
kiterjedő, bizonytalan lépései már láthatók is 2011 elején.2
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A krízistől függetlenül létező kihívások

Fontos látnunk, hogy a 2010-re kibontakozó pénzügyi és gazdasági válság, amely a kö-
zös pénz létét is veszélybe sodorta, egy sui generis válságnak tekinthető, éppen azért, mert 
egy sui generis vállalkozás – az Európai Unió – sorsát veszélyezteti. Vagyis ma már nem 
pénzügyi válságot látunk, hanem az egész integrációs folyamatot megakasztható politi-
kai válságról beszélünk. Az euró és az EU sorsa ugyanis nem választható el egymástól. 
Ettől a válságtól függetlenül azonban az EU-nak már egy évtizede jelentős kihívásokkal 
kell szembenéznie, és ezek a kihívások a következő évtizedekben egyre jelentősebbek 
lesznek. Mindezt a jelenlegi válság csak felerősítette, illetve látványosabbá tette.

Az Európai Unió népessége jelenleg majdnem félmilliárd fő, több mint az Egyesült 
Államok és Oroszország lakossága együttvéve. Az EU a világ legnagyobb egységes 
piaca, és – ma még – a legfontosabb kereskedelmi hatalma, a világon megtermelt javak 
csaknem egyharmada származik innen, GDP-je pedig meghaladja az Egyesült Államo-
két. Közös valutája, az euró a dollár után a második legfontosabb fizetőeszköz és tarta-
lékvaluta a világon. De Európa pozíciói drámaian romolhatnak a jövőben. Ha a jelenle-
gi növekedési trendeket előre vetítjük, 2050-re az EU részesedése a világ termeléséből 
a jelenlegi felére esik vissza, Japán részesedése szintén megfeleződik, az Egyesült Ál-
lamok ezzel szemben némileg meg is erősíti pozícióját. Az igazi nyertesek azonban 
Kína és India lesznek, de Brazília gazdasága is előretör, és 2025-re megelőzi Olaszor-
szágot, 2031-re Franciaországot, 2036-ra Németországot. 2041-re várhatóan Kína lesz 
a világ legnagyobb gazdasága, és India már 2032-ben felülmúlja Japánt. Az európai 
aktív, munkaképes népesség 50-60 millió fővel csökken a következő fél évszázadban,3 
ha nem kalkulálunk a bővítések és a bevándorlás hatásával, amely, ha a tagállamok 
nem megfelelően kezelik, súlyos társadalmi feszültségeket okozhat a jövőben.

Európa a harmadik évezred elején modellválasztási kényszer elé került, miközben 
állandó defenzívában próbálja megtartani nemzetközi pozícióit, és próbál úrrá lenni 
belső gazdasági és társadalmi problémáin. A modellválasztás problémája legalább 
olyan nehéz kérdés, mint az, hogy lesz-e politikai unió, és fontos látni azt is, hogy po-
litikai unió elvileg létrejöhet többféle gazdasági-társadalmi európai értékrend, vagy ha 
úgy tetszik, modell alapján.4

Egyre gyakrabban hallunk a globalizációellenes protekcionista törekvések megerő-
södéséről. Európa gyakran képtelennek bizonyul a reformokra, és az európaiak mintha 
még mindig nem értenék, micsoda kihívást jelent a kontinens számára az elképesztő 
sebességgel modernizálódó Kína és India. A gyors gazdasági és szociális reformok elke-
rülhetetlenek, ha Európa meg akarja őrizni erejét és nemzetközi jelentőségét és a társa-
dalmi jólét jelenlegi szintjét. A globalizáció kihívásai miatt az európai modell reformra 
szorul, mert Európa gazdasági és technológiai lemaradása hosszú távon nemcsak nem-
zetközi szerepét, de egész szociális rendjét is alááshatja. Az elmúlt években, és főleg 
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az euróválság hatására, Európa-szerte elindult a jóléti állam visszafejlesztése és a ver-
senyképességet, illetve a költségvetési fenntarthatóságot megcélzó reformok egész sora.

Az Európa előtt álló kihívásokat egy hatalmas, három rétegből álló hagymához ha-
sonlíthatjuk. 

Az „európai hagyma” külső rétegét a globális kihívások jelentik: a nemzetközi ver-
seny erősödése, új versenytársak megjelenése és előretörése, a nemzetközi erőviszo-
nyok átrendeződése, a terrorizmus, illetve a globalizációs folyamatokra adott esetleges 
rossz (protekcionista) válasz veszélye. A középső – páneurópai – réteget az összeurópai 
problémák képezik, amelyek nem kapcsolódnak az EU döntéshozatali, szabályozási, 
intézményi kérdéseihez, szélesebb mederben helyezkednek el annál. Ilyen például 
az európai modell fenntarthatóságának kérdése, a versenyképesség, illetve termelé-
kenység gyengesége és az európai népesség öregedése. A bevándorlás okozta társa-
dalmi feszültségek, valamint a növekvő energiafüggőség is ide tartoznak. Végül a bel-
ső – uniós – réteg: az európai integrációval, az Európai Unióval kapcsolatos kihívások 
sokasága. Ezek alapvetően az EU döntéshozatali, szabályozási, intézményi kérdéseihez 
kötődő problémák, illetve az „európai projekt” jövője körül kialakult politikai bizony-
talanság. A problémák három rétege szétválasztható egymástól, ám kapcsolatuk, egy-
másra való hatásuk vitathatatlan. 

A modellválasztáson túl az is rendkívül fontos kérdés, hogy milyen funkciót sze-
retnénk szánni az európai integrációnak, hogyan definiáljuk azt a jövőben, és hogy 
az Európai Unió mely – az európai kontinens előtt álló – kihívások megválaszolására 
alkalmas, és melyekre nem. Képes lesz-e Európa példát mutatni a világnak, vagy ment-
hetetlenül elsüllyed a történelem viharaiban? Milyen elvek és értékek fogják meghatá-
rozni a kontinens politikai irányvonalát és az európai polgárok mindennapjait? Európa 
alárendelt másodhegedűs lesz-e egy kínai–amerikai dominanciájú nemzetközi rend-
ben, vagy ennél fontosabb szerep jut majd neki egy többpólusú világban. És milyen 
politikát kellene folytatnunk Amerikával, Kínával, Indiával szemben?

Mit látunk a külső – globális – rétegben? Kíméletlen versenyt. Az elmúlt néhány év-
tized alapvetően a világpiac dinamikus bővülésének és új gazdasági hatalmak felemel-
kedésének a jegyében telt el. Egy ilyen időszakban csak az lehet sikeres, aki képes beta-
gozódni a nemzetközi áramlatokba, és előnyére fordítani azokat. Európa most mintha 
félne a világtól, sőt egyes tagállamai az új tagországokat is tisztességtelen versennyel 
vádolják. Hová vezethet mindez?

A közelmúltban a globális verseny hatalmas ütemű felerősödését tapasztalhattuk 
a világ hagyományos gazdasági-hatalmi pólusai között. Emellett több új gazdasági ha-
talom (Kína, India) is megjelent a színen, helyet követelve magának a porondon. Az is 
megfigyelhető, hogy nemcsak a verseny nőtt, hanem a résztvevők is egyre inkább egy-
másba gabalyodtak, ezer és ezer szállal kapcsolódtak egymáshoz a globalizáció során. 
Mindezek alapján nem meglepő, ha manapság a gazdasági szuperhatalmak első számú 
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gazdaságpolitikai célkitűzésévé versenyképességük megerősítése vált. Azt, hogy me-
lyik térség kerül ki győztesen, és hogy mi a sikeres politikai mix, az idő fogja eldönteni. 
Az azonban látható, hogy az esélyek nem egyenletesen oszlanak el. Egy biztos: ha Euró-
pa jobb versenyképességet és erőteljesebb növekedést kíván elérni – miközben szeretné 
megőrizni sajátos gazdasági-társadalmi modelljét, egy rohamosan öregedő népességet 
cipelve a hátán –, alaposan össze kell hogy szedje magát ebben a versengésben.

Európa – legalábbis egyelőre – számos statisztikát tekintve nem is áll olyan rosszul 
a nagyvilágban. A statisztikai adatok mögé tekintve azonban aggasztó jelek bukkannak 
elő. 1950-ben a három nagy kontinentális európai ország (Németország, Franciaország, 
Olaszország) az Egyesült Államok fejlettségének mindössze egyharmadán állt, amit 
1991-re egy mindössze húszszázalékos lemaradásra tornázott fel, de 2004-re visszazu-
hant a harminc évvel korábbi szintre – mintha az elmúlt negyed évszázadban egy hely-
ben járt volna. A probléma igazából az volt, hogy a nagy kontinentális országok nem 
voltak képesek az első nagy lendületű hullám után meghozni a strukturális átalakítási 
döntéseket, amelyek a globális kihívásoknak való megfelelés miatt lettek volna szük-
ségesek. A hatvanas–hetvenes években – a jólét idején – egy, az újraelosztáson, magas 
adózáson, jóléti intézményeken alapuló modell erősödött meg. Ez a modell azonban 
gúzsba kötötte a rugalmasságot, az újító energiákat és a gazdasági szereplők alkalmaz-
kodóképességét. Mindez a termelékenység csökkenéséhez és – a modell céljaival ellen-
tétesen – növekvő munkanélküliséghez vezetett. Mindezt tetézi a 2009-ben kiteljesedett 
gazdasági válság és az euró 2010-ben kibontakozó válsága. 

Fontos látni, hogy míg Európa az Egyesült Államokhoz méri magát, és ahhoz próbál 
felzárkózni, Amerika nem sokat törődik ezzel, hanem rohan előre, nehogy az új globá-
lis ellenfelek – elsősorban Kína – versenyhátrányba hozzák. Európának tehát nemcsak 
a jelentős mértékű hátrányát kellene ledolgoznia, hanem mindezt egy egyre gyorsab-
ban mozgó igazodási pont ellenében kellene megtennie! Kína gazdaságának fejlődési 
üteme mellbevágó, és minden bizonnyal kulcsszerepet játszik majd a következő évti-
zed gazdasági világrendjében. Sőt sokak véleménye szerint a világgazdaság kilátásait 
már most is a kínai növekedés mértéke határozza meg. 

Vizsgáljuk meg röviden most a középső – páneurópai – réteget! Vagyis vegyük szem-
ügyre azokat az összeurópai problémákat, amelyek nem kapcsolódnak az EU-hoz 
magához! Itt az európai modell jövője, a versenyképesség, az öregedés, a bevándorlás 
és az energiafüggőség problematikái tűnnek elő.

Az elmúlt néhány évtizedben Európa nyugati felében felnőtt generációk valószí-
nűleg a történelem egyik legszerencsésebb populációjának számítanak. Bőséges gon-
doskodással, biztonsággal és jóléttel körülbástyázott helyzetüket azonban kikezdték 
az elmúlt évek fejleményei: világossá vált, hogy a rendszer bőkezűségét lejjebb kell 
adni. A nagy kérdés az, hogy lesz-e elég bátorság a reformokhoz, és mi lesz az „európai 
modell” sorsa? Fontos tudni, hogy nincs semmiféle Brüsszelben kialakított és onnan 
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vezérelt modell, csak a tagállamok hosszú fejlődési folyamatok után kialakult többé-ke-
vésbé hasonlatos modelljeinek rendszere, amely gyakran csak úgy ragadható meg egy 
tipikus egységként, ha az amerikai vagy az ázsiai modellekkel összehasonlítva vesszük 
górcső alá. A fejlett világban két jelentős gazdasági-társadalmi modell különböztet-
hető meg: a piaci versenyalapú angolszász és a társadalmi kohézióra alapuló (kon-
tinentális) európai modell. Az utóbbi időszak legfontosabb tendenciája Európa-szer-
te az angolszász modell megerősödése és a szociális modell közeledése a piaci alapú 
modellhez. A két modell alapintézményei nagyon hasonlók egymáshoz, és mindkettő 
a magántulajdonra, a piacgazdaságra és a jogállamra alapul, de a kontinentális vagy 
más néven szociális modell az államra jövedelemkiegyenlítő és gondoskodó szerepet 
ruház. A megváltozott világban kétségessé vált a nagylelkű jóléti állam fenntartható-
sága: az EU-tagállamok többsége drasztikus megszorító intézkedésekre kényszerül. 
Az egymástól némileg eltérő „szociális modelleket” működtető európai országokra 
egyöntetűen igaz, hogy szinte mindegyikük egy ketyegő demográfiai és nyugdíjbom-
bán ül. Az európai népesség nagy iramban öregszik, az európai nyugdíjrendszerek 
fenntarthatatlanok. Ennek több oka is van: a világháború utáni baby-boom generáció 
mostanság kerül nyugdíjas korba, és a várható életkor is egyre inkább kitolódik az egy-
re korszerűbb egészségügyi ellátás következtében. Döbbenetes, de igaz: míg jelenleg 
egy nyugdíjasra négy dolgozó jut, 2050-ben már csak kettő. Az előttünk álló évtizedek-
ben az európai népesség mind méretét, mind szerkezetét tekintve drámai változásokon 
megy majd keresztül, amelyeket egyrészt a termékenységi ráta alacsony szintje (1,5 
gyermek/nő, szemben a népesség fenntartásához szükséges, legalább 2,1-es értékkel), 
másrészt a várható élettartam növekedése okoz. A munkaképes korú lakosság (15 és 64 
év közöttiek) létszáma 310 millióról 250 millióra zuhan 2050-re. A 65 év felettiek száma 
megduplázódik, és több mint 120 millióra emelkedik.5 A népesség rohamos öregedése 
katasztrófával fenyegeti az európai államháztartásokat is, ha a tagállamok nem hajta-
nak végre radikális reformokat jóléti ellátórendszerükben. Az idősödő népesség eltar-
tásának költségvetési terhei alapvető reformok nélkül olyan pénzügyi terheket rónak 
a fejlett ipari országokra, hogy néhány évtizeden belül a legnagyobbak adóskockázati 
besorolásai is a jelenlegi elsőrendű befektetői szintről a spekulatív sávba süllyedhet-
nek, vagyis rosszabb lesz a piaci megítélésük, mint egy garázsvállalkozásé.

Az öregedésnek jelentős hatása van a gazdaság egészére. Az elmúlt negyven évben 
hozzászoktunk a növekvő jóléthez, amelyet a munkaerő növekvő kínálata és a terme-
lékenység növekedése biztosított. A társadalom öregedése ugyanakkor azzal jár, hogy 
ezeket a jövőben nem tekinthetjük adottnak. Mivel a munkaképes korú népesség csök-
ken, a termelékenységet kellene növelni annak érdekében, hogy az elérhető legnagyobb 
gazdasági növekedést realizáljuk. Az európai gazdasági növekedési potenciált az öre-
gedés a jelenlegi kétszázalékos szint felére szorítaná le 2040-re, ha addig nem történnek 
reformok. A negatív következmények egyébként Japánban még ennél is súlyosabbnak 
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ígérkeznek, miközben az Egyesült Államok potenciális növekedési üteme relatíve ma-
gasan, körülbelül 2,5 százalékon marad.6 Világos tehát, hogy ha nem teszünk radikális 
reformlépéseket, akkor ellátó rendszereink fenntarthatatlanná válnak. A hagyományos 
nyugdíjrendszerek fenntarthatóságát az adott demográfiai trendek mellett vagy a hoz-
zájárulások növelésével, vagy a nyugdíjak csökkentésével, vagy a nyugdíjkorhatár ki-
tolásával lehet megoldani. Lehetetlen tehát könnyű és népszerű megoldást találni.

Mennyiben jelenthet megoldást a bevándorlás? Elvben a bevándorlás részben kom-
penzálni tudja az alacsony termékenységi szintet és a növekvő élettartam hatásait. 
Ugyanakkor a bevándorlási politika, illetve a bevándorlók ellenőrzése számos ország-
ban élénk politika vita tárgya már a külföldiek viszonylag alacsony jelenléte mellett is. 
Tudvalevő, hogy az EU népességének 4,5 százaléka, Japán népességének pedig keve-
sebb, mint 1,5 százaléka külföldi. Ha a politikai szándék és közvélemény hozzáállása 
nem változik meg a bevándorlás javára, akkor a társadalom általános öregedési trendje 
aligha fordul meg. Természetesen ezeket a kérdéseket nem lehet tisztán gazdasági ala-
pon megítélni, – mint azt a közelmúlt franciaországi eseményei is tanúsítják – a tár-
sadalmi beilleszkedés kérdése súlyos fejfájást okoz a politikai vezetésnek és az egész 
társadalomnak. A gazdasági szükség és a társadalmi béke fenntartása tehát az a két 
egymásnak gyakran ellentmondó szempont, amelyet össze kell békíteni egy okos be-
vándorlási és beilleszkedési politikában.

Egy további aggasztó kihívás az energiafüggőség: jelenleg Európa saját energiaszük-
ségletének csak a felét tudja előállítani, 2030-ban már kevesebb mint a harmadát tudja 
majd maga megtermelni.7 Vagyis a többit másoktól kell beszereznie. Mit tartogat a jövő? 
Európának nincs túl sok lehetősége arra, hogy új, saját forrásokat találjon, legfeljebb 
takarékosabb közlekedési eszközök és építmények üzembe helyezésével tudja enyhíte-
ni a nehézségeket. A trend azonban világos: Európa kiszolgáltatottsága egyre csak nő, 
ráadásul a kínai és indiai ipar berobbanása által gerjesztett hatalmas kereslet az energia-
árak folyamatos emelkedését garantálja a következő évtizedekben. Európa tehát sebez-
hető. A tagországoknak össze kell fogniuk, kérdés, hogy képesek lesznek-e erre.

A belső réteg, vagyis az Európai Unióval, az európai integrációval kapcsolatos kihí-
vások, alapvetően az EU döntéshozatali, szabályozási, intézményi kérdéseihez kötődő 
problémák, illetve ide sorolható még az „európai projekt” jövője körül kialakult poli-
tikai bizonytalanság. Itt szerepel az európai egységesnek mondott piac széttagoltsága, 
a makrogazdasági szabályrendszerrel és az euró jövőjével kapcsolatos kérdőjelek sora, 
a további bővítések gazdasági hatásainak kérdése. 

Európa nem olyan olcsó, mint Ázsia, és nem olyan vállalkozásbarát, mint Amerika, 
meg kell tehát találnia azt, amiben jó. Azzal kell élnie, amivel – elvileg – rendelkezik: 
a világ legnagyobb egységes piacával! Felvetődik azonban a kérdés, hogy tényleg lé-
tezik-e egy akadályoktól mentes egységes európai piac? A válasz az, hogy – míg a pénz 
közös Európa nagy részén – addig az európai piac, sajnos, még nem bizonyul valóban 
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egységesnek, sok még az akadály és az elvarratlan szál. Megkerülhetetlen feladat  
Európa gazdasági arcán túl, politikai arcának a megtalálása is. Hiszen ma még nem 
beszélhetünk egységes külpolitikáról, de gyakran még egységes külpolitikai fellépésről 
sem, még a lisszaboni szerződés hatályba lépése után sem. Egyelőre nem létezik egysé-
ges európai közéleti tér, az európai tagállamok politikai élete szinte teljesen elszigetelt 
a több tagállamétól, és rendkívül gyenge az állampolgárok európai identitásérzése is. 
A közvélemény ismeretei az európai integrációról igen korlátozottak, és az unió tár-
sadalmi megítélése sem túl rózsás. A kérdés, hogy ilyen körülmények között lesz-e 
bátorság vagy lehetőség elindulni a politikai unió irányába. És ha igen, az nem fogja-e 
az unió szétszakadását eredményezni? Más szóval, menedzselhető-e egy kétsebességes 
Európa politikai viharok nélkül?

Az Európai Unió a világ legszofisztikáltabb és legbonyolultabb döntéshozatali rendsze-
re, amely eredetileg egy majdnem szó szerint egy nyelvet beszélő („szó szerint” pedig 
mindössze négy nyelvet beszélő) hatos elitklubra – az alapító hatokra – lett kitalálva fél 
évszázaddal ezelőtt. 2007 óta 27 tagországgal (a további bővítések miatt a tagállamok 
képviselőinek száma még tovább nő majd) ez a rendszer egyre nehézkesebben műkö-
dik. Felmerül tehát a hatékonyság versus egyenlőség dilemmája. Sokszor túl nehéz már 
kompromisszumot kötni vagy kivárni, hogy minden tagország a jóváhagyását adja, 
vagy hogy minden dokumentumot lefordítsanak mind a 23 (és egyre több) hivatalos 
EU-nyelvre.

A folyamatos terjeszkedéssel egyre fontosabb lesz a bővítés versus mélyítés dilemmája 
is. A kétsebességes Európa, amely egyes területeken ma is létezik (euró, Schengen, ag-
rárpolitika egyes elemei) intézményesülhet, legalábbis egyre több funkcióban, politiká-
ban jelenhet meg. A valódi kétsebességes Európa megvalósulhat egy átfogó, látványos 
politikai „áttörés” keretében, amikor nyíltan deklarálják, felvállalják annak létrejöttét, 
de kialakulhat csendben, fokozatosan, is a „megerősített együttműködés” technikája 
ismételt alkalmazásának segítségével. Az egyik kérdés tehát az, hogy a bővítés előidé-
zi-e egy kétsebességes Európa létrejöttét, illetve hogy az élcsapat elindul-e a politikai 
unió felé. Képes lesz-e Európa valaha is megemészteni a hatalmas, szegény és moszlim 
Törökországot? De legalább ilyen érdekes kérdés, hogy amennyiben lesz kétsebességes 
integráció, akkor az „élcsapat” – a centrum – milyen modellt választ, és milyen lesz 
a viszonya a „második körhöz”, a perifériához. Milyen értékek alapján és milyen célból 
fognak majd össze a centrumországok: a piaci kihívások és a nemzetközi verseny miatti 
félelem okán, protekcionista szándékkal, ha kell a második körös országokkal szembe-
ni védekezés céljából is? Vagy éppen ellenkezőleg: gyorsított reformokat és piac nyitást 
diktálva a globális versenybe való minél aktívabb bekapcsolódás érdekében.

Kérdés, hogy megvalósul-e egy markáns, egységes geopolitikai jelenlét, más szó-
val lesz-e Európának egységes és erős hangja a nemzetközi politika porondján. Rövi-
den: ki tudja-e találni magát újra Európa? Vagyis hogy az Európai Unió, ez a föderális 
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és konföderális jegyeket egyaránt mutató „hermafrodita”, el mer-e indulni a politikai 
unió és a többsebességes Európa irányába, és fel tudja-e mérni ennek előnyeit és veszé-
lyeit? Vagy a külső és belső nyomások hatására menthetetlenül szétesik? Az eurózóna 
válsága ezeket a kérdéseket rendkívül aktuálissá teszi, és sok jel mutat arra, hogy 
a gazdasági kormányzás területén indul majd el az unió egy jóval integráltabb, politi-
kai integráció irányába. 

Politikai veszélyek és kilátások

A történelem megtanította Európát arra, hogy a három grácia – a béke, a jólét és a de-
mokrácia – általában kéz a kézben jár. Csakúgy, mint a három démon – a háború, 
a szegénység és a diktatúra.

Láttuk, hogy a világ megélte már egyszer a globális kapitalizmus korszakát a 19. 
század második felétől az első világháborúig tartó időszakban. Ebben az időben a tőke, 
az áruk, a személyek, az információk mozgása teljesen szabad volt a kapitalista vi-
lágban. Ráadásul globális aranypénzrendszer működött, amelyben a századfordulón 
– Kína és Perzsia kivételével – minden ország részt vett. A növekedés üteme hatalmas 
volt, az emberek egyre jobban éltek, a szegény országok rohamléptekben zárkóztak 
fel az élvonalhoz, kialakultak a modern vállalatok, sőt a modern multik elődei is – 
mindenki úgy vélte, hogy ez a csoda megállíthatatlan. De aztán valami mégis elrom-
lott. A világot jelentős politikai feszültségek feszítették, a Balkán egy puskaporos hor-
dó volt, kiéleződött a német–francia ellentét, és az egyesítés után öntudatra ébredő 
és egyre erősebb Németország helyet kért magának a nagyhatalmak és gyarmattartók 
asztalánál. De voltak kevésbé látványos okai is a bukásnak, amelyek tanulságként 
szolgálhatnak a jelenkornak is. Az első liberális világrend idején a globalizáció egyik 
pillanatról a másikra hálózta be a világot, azaz a gazdasági viszonyok egyik pillanat-
ról a másikra teljesen szabadok lettek: az áruk szabad áramlását semmi sem állította 
meg. Igaz volt ez például az agrártermékekre is, amelyek elárasztották Európát az Új-
világból, ami rendkívüli egzisztenciális bajokat okozott a drágábban termelő európai 
parasztoknak. A globalizációellenesség abban az időben is egyre erősebb lett, de a kor-
mányoknak – a még alig létező munkásmozgalom, a korlátozott demokratikus jogok 
miatt, illetve a megkerülhetetlen lobbierővel rendelkező multinacionális vállalatok hiá-
nyában – könnyű dolguk volt a helyzet kezelésében, hiszen a globális versenyben való 
alkalmazkodáshoz szükséges bércsökkentés vagy létszámleépítés nem jelentett súlyos 
politikai veszteséget. A munkások és a földművesek tűrték, hiszen ez volt a globális 
verseny rendje – legalábbis ez volt a politika álláspontja. Aztán a politikai és társadal-
mi feszültségek miatt kirobbanó háború után megerősödött a képviseleti demokrácia, 
az európai szociáldemokrácia, és megtörténtek az első lépések a jóléti állam irányába, 
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éppen a társadalmi feszültségek csökkentése érdekében. De, mint utólag tudjuk, ez si-
kertelen volt, de a jóléti fékekkel megszűnt a politika lehetősége a globális liberalizmus 
negatív hatásainak ignorálására. Nem a globális kapitalizmus okozta a bajokat: az el-
szegényedést, a diktatúrát és a háborúkat, de belobbantotta a világgazdaságot, viharos 
gyorsasággal kötött össze egymással gazdaságokat a különböző kontinenseken, ezáltal 
pedig rendkívül gyors társadalmi folyamatokat indukált. A baj gyökere – leszámítva 
a kor geopolitikai szituációját – az volt, hogy a kormányok nem ismerték fel a társa-
dalmi folyamatok kezelésének szükségességét. A globalizáció második modernkori 
hullámának korát éljük. Számtalan tényező gyökeresen megváltozott, de egy tanulság 
leszűrhető a történetből: gyors változásokat hozó korban nagyon fontos, hogy a politi-
ka gyorsan és megfelelő intézkedésekkel reagáljon.

Az Anglia vezette globális kapitalizmus tehát megbukott, eljött a globális háborúk ide-
je, de a világ kapott még egy esélyt Amerika felemelkedésével. A kérdés, hogy az ame-
rikai globális kapitalizmus nem jut-e ugyanarra a sorsa 21. században, mint az angol 
a 20.-ban? Ebben fontos szerepe van Európának is mind gazdasági, mind politikai, mind 
intellektuális értelemben. Hiszen nincs olyan fenyegetés, amely a jelenlegi gazdasági 
világrend felbomlásához hasonló negatív következményekkel járna, ha bekövetkezne.

Európa a 21. század elején még mindig nem tudja, hogy mit szeretne kezdeni saját 
uniójával, ahogy azt sem, hogy hol húzódnak a határai. Mint láttuk, ez a két kérdés rá-
adásul össze is függ egymással. Van, aki úgy gondolja, hogy az unió menti meg a nem-
zetállamokat, más úgy véli, hogy a nemzetállamok menthetik meg az uniót. Akárhogy 
is van, ma egyetlen hiteles alternatívája sincs az európai integrációnak az európaiak 
jólétének és biztonságának garantálására. 

A modern európaiak első generációja a világháború után megteremtette a kontinens 
békéjét, a második az európai egységes piacot és a jólétet a hidegháború korszakában. 
A mostani generáció dolga kitalálni azt a modellt és jövőképet az európai integráció 
számára, ami garantálja, hogy a két közös európai vívmányt a következő generáció is 
élvezhesse majd az új világrendben. 

Európa – úgy tűnik – az út maga, sohasem a megérkezés. Robert Schuman évtize-
dekkel ezelőtt írta emlékirataiban: „Európa keresi önmagát, tisztában van vele, hogy 
jövője saját kezében van… Adja Isten, hogy ne szalassza el a döntő pillanatot, boldogu-
lásának utolsó esélyét.”

Korunkban a társadalmak és a világgazdaság is rendkívül gyors változáson men-
nek át, sokan lehetőséget, de még többen veszélyt látnak mindebben, aminek eredmé-
nye a társadalmi bizalom megingása, a politikai intézmények krónikus elutasítottsága, 
az elit és a társadalom közötti szakadék folyamatos szélesedése. A két világháború kö-
zötti szörnyű társadalmi folyamatok megismétlődésének elkerülése érdekében kiépített 
jóléti modell válságba került, és vele együtt válságba került a középosztály elégedett-
ségére alapozott társadalmi béke is, amit felerősítettek a bevándorlás okozta gazdasági 
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és társadalmi feszültségek és a globalizációtól való hisztérikus félelem Európában. Nem 
véletlen tehát az európai integráció növekvő elutasítása sem, ami a politikai mainstream 
általános elutasításával párosul. A biztonságot – és jólétet – jelentő nemzeti identitást 
felső politikai akaratra fel kellett adni „Brüsszel” hatalmának megerősítése érdekében, 
sőt még azt is tűrni kellett, hogy szegényebb európai népeket finanszíroztasson a „saját” 
nemzeti költségvetés kárára. Amúgy is nehezen emészti meg a társadalom, ha hosszú 
évtizedek óta először az ő generációja él rosszabbul, mint az előző, ha egyre gyakrabban 
szembesül az iszlám hitű bevándorlók okozta problémákkal és az állandó terrorfenye-
getettséggel. Ráadásul „Brüsszel” elveszi tőlük a nacionalizmus édes gyógyszerét is, 
nem beszélve arról, hogy egyre gyanúsabb egzisztenciájú országokat vesz fel az unióba, 
ahonnan milliónyi csóró fogja ellepni a munkaerőpiacot. A populista hajlamú politi-
kusoknak ilyenkor egyetlen dolgot kell csinálniuk: ráérősen kortyolgatni a koktélokat, 
és várni. Várni a megfelelő pillanatra. És pontosan ez az, amit a felelős politikusoknak 
nem szabad tenniük. Bármilyen nehéz is a csalódott társadalmat meggyőzni a reformok 
szükségességéről, meg kell kísérelniük, ha pedig nem sikerül, akkor is meg kell ten-
niük. Jean-Claude Juncker luxemburgi miniszterelnök mondta egyszer, hogy minden 
európai politikus tudja, hogy mit kellene tenni, de azt nem, hogy a reformok bevezetése 
után miként lehetne megnyerni a következő választást. Úgy tűnhet, hogy ma még van 
idő a vacillálásra, de attól tartok, ez nem lesz sokáig így. Vitatkozni persze lehet, hogy 
Európa milyen arányt szabjon a hideg szívű liberalizmus és a gyengéd szociáldemok-
rácia között, a változás és a megőrzés között, vagy hogy milyen ütemben vezesse be 
a reformokat, de elodázni a változtatást nem lehet. Európa felelős szociáldemokrata, ke-
reszténydemokrata és liberális pártjai nem nézhetik tétlenül, ahogy a választópolgárok 
a szélekre rohannak. A politikai inga leng jobbra-balra, amit mindig lelkesen üdvözöl 
az éppen nyerőnek számító oldal – normális ügymenet, business as ususal. A közép ki-
ürülése azonban már nem az. Ha a közép elveszíti a társadalom jövőtől félő részét, je-
lentős politikai klímaváltozásnak nézhetünk elébe Európában. Aggasztó jelek már most 
mutatkoznak. Az eleddig toleráns baloldali alsó középosztály a szélsőbal, a toleráns 
jobboldali felső középosztály és a bevándorlástól rettegők a szélsőjobb táborába mene-
kül Európa-szerte. A társadalom fellázadt a politikai elit ellen, és ez minden bizonnyal 
így is marad, ha a közép nem tud hiteles és meggyőző 21. századi víziót adni. Mindez 
sajnos egy ördögi kör, mivel a reformok iránt elkötelezett középpártoknak egyre kisebb 
mozgásterük marad a reformok végrehajtására, a reformok elmaradása pedig a helyzet 
és a közhangulat további romlását eredményezi.

Hamis lenne azonban azt állítani, hogy nem történnek reformok. A legtöbb tagállam 
már évek óta folyamatosan korszerűsíti nyugdíjrendszerét, építi le a munkavállalásra 
vonatkozó szigorú védelmi szabályokat, magyarul lassan, de biztosan bontja le a ha-
gyományos jóléti állam védőfalait. Még a gyakran „megreformálhatatlannak” kikiál-
tott Franciaországban is elindultak a változások. 
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Egy közös gazdasági térben és egy közös pénzügyi övezetben a közösen végrehajtott 
reformok teljesen ésszerűnek számítanának, de mivel a gazdaságpolitika a mai napig 
tagállami funkció, ez korántsem ilyen evidens. Még az euróövezetben sem beszélhe-
tünk koordinált reformfolyamatokról, sőt a tagállamok saját modernizációs és reform-
programjukban is gyakran átfogó reformvízió nélkül operálnak, általában azokkal 
a lépésekkel kezdenek, amelyek várhatóan a legkisebb társadalmi ellenállást váltják 
ki. És nemegyszer itt meg is állnak. A nagyszabású gazdasági reformok végigvitele 
kétségtelenül rendkívül nehéz, és általában számtalan társadalmi érdeket sértenek, 
nem egyszer széles körű – akár erőszakos – ellenállást váltanak ki. A negatív hatások 
és a vesztesek rendszerint gyorsan és könnyen azonosíthatók, a nyertesek meghatáro-
zása nehezebb, a pozitív hatások mindig jelentős időeltolódással jelentkeznek. Amikor 
fut a gazdaság, a kormányok költekezni kezdenek, hogy biztosítsák a következő vá-
lasztási sikert is, ha pedig rosszra fordul a gazdasági helyzet, már túl késő megkezdeni 
a reformokat. A tagállamoknak ebben a csapdahelyzetben olyan nagy szükségük van 
Brüsszelre, mint egy falat kenyérre, amelyre egyrészt rá lehet fogni a reformokat, más-
részt segít koordinálni a különböző országok reformintézkedéseit. Nemcsak arról van 
szó, hogy a tagországok tanulhatnak egymástól, de a közösen – vagy inkább párhu-
zamosan – végrehajtott reformok fel is erősíthetik egymás pozitív hatásait, különösen 
az eurózónában.

Az Európai Unió maga is reformra szorul, mind az intézmények, mind szellemisé-
ge és tevékenységének fókusza szempontjából. A lisszaboni szerződés elfogadása csak 
egy nehezen elfogadott, de bátortalan lépés ebbe az irányba. Az euró megmentésére 
irányuló és sok szempontból forradalminak számító EU-szintű reformokról a gazda-
sági kormányzás, a gazdaságpolitikai koordináció, az adózás, sőt a nyugdíjrendszer 
területén jelenleg vitáznak és döntenek a tagállamok. Az eurókrízis generálta csapda-
helyzet kikényszerítette a markáns és gyors intézkedéseket. Ezeket az intézkedéseket 
ráadásul az eurózóna tagjai fogják végigvinni, vagyis nem a teljes EU-tagság, ami sza-
kítást jelez az eddig alapvetően egysebességes, lineáris fejlődési modellel. A kétsebes-
séges unió már nem tűnik fantazmagóriának.

Az integráció továbbfejlődésének lehetséges irányai

Európa, mint láttuk, gazdasági nagyhatalom, de politikai törpe, tagállamai még mindig 
erősen széthúznak külpolitikai kérdésekben, az erők szétforgácsolódnak a belső viták-
ban, és az Egyesült Államok vagy Kína egy civakodó és lassan reagáló szövetséget lát, 
ahol még mindig nem tudható, hogy mi is valójában Európa telefonszáma. A közös vé-
delmi politika csak a nevében közös, de még ennél is érthetetlenebb az európai széthú-
zás a polgárok százmillióit közvetlenül érintő és egyre fontosabbá váló energiapolitika 
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területén. Az energiaszállító országokkal kötött különalkuk ideig-óráig és csak egyes 
tagállamoknak jelentenek megoldást, valójában Európa gyengeségét demonstrálják 
és konzerválják. Az EU rendkívüli sikere a közös pénz bevezetése és stabilan tartása. 
De ha megkérdeznének száz közgazdászt bárhol a világon, hogy mit gondolnak arról 
a gazdasági integrációról, amelynek közös a pénze, de alig létezik adóharmonizáció, 
sőt a döntéshozatal az adózásban még mindig az egyhangúság elvére, vagyis a vétóra 
alapul, valószínűleg mind a száz azt mondaná, hogy ez a pénz hosszú távon nem élet-
képes. A közös pénz válsága idején naponta találkozunk ilyen véleményekkel. 

Természetesen a hadviselés, a diplomácia, a nemzetbiztonság, a költségvetés és az adó-
zás a nemzeti szuverenitás sarokpontjai. A modern nemzetállam és a szuverenitás eszmé-
je éppen Európában alakult ki évszázadokkal ezelőtt. Nehéz túllépnünk rajta. De a kény-
szer majd ezen is átsegíti Európát, mert a status quo hosszú távon fenntarthatatlan. 

Európa mai helyzete két hasonlattal is leírható: tekinthetünk rá úgy is, mint egy ál-
dott állapotban lévő nőre, aki a politikai unió magzatát hordja a szíve alatt. A túl korai 
születés a gyermek halálát, a túlhordás pedig mind a csecsemő, mind az anya végét 
jelentené. De Európára tekinthetünk úgy is, mint egy hermafroditára, aki mind a mai 
napig nem tudja eldönteni, hogy államközi vagy föderális képződmény-e. Az előbbi 
típusban a tagországok, az utóbbiban a közös intézmények vannak irányító szerepben. 
Európa történelmi feladata most a hermafrodita állapotból való továbblépés a szoro-
sabb integráció irányába. Az egyetlen bővítési forduló, amelyet nem kísért mélyülés, 
éppen az eddig a legnagyobb heterogenitást eredményező keleti bővítés volt. Ennek 
a történelmi lépésnek lett volna a mélyülési ellensúlya az elvetélt európai alkotmány. 
Hiánya érződik: az EU működik ugyan, de alapvető orientációs kérdésekben (aka-
runk-e politikai uniót, hol vannak az EU határai, mi az unió alapvető funkciója és célja) 
még nincsenek világos válaszok. 

Eddig – néhány látványos és átmeneti kivételtől eltekintve, mint a közös pénz vagy 
a schengeni rendszer – a földrajzi bővülés a funkcionális bővüléssel (ezt szokás mé-
lyülésnek is nevezni) kéz a kézben haladt, az új tagok teljes egészében csatlakoztak 
az integrációs spektrumhoz, és kötelezettséget vállaltak arra, hogy előbb-utóbb az ösz-
szes EU-szabályt bevezetik. Nyilvánvaló, hogy egy bizonyos ponton túl a földrajzi 
és a funkcionális bővülés (vagy szinten tartás) nem valósítható meg egyszerre. Vagyis 
Európának minden bizonnyal új fejlődési modellt kell választania néhány évtizedes 
távlatokban. A következő évtizedek EU-bővítési körei mindenképpen újradefiniálás-
ra késztetik az uniót. Törökország esetleges EU-tagsága a legfontosabb dilemmája 
az unió nak, de már a török tagság nélkül is egy fejlett és egy fejletlenebb régió fog 
egymással szemben állni az EU-ban. A központtól egyre nehezebb lesz elvárni, hogy 
beengedje piacaira a periféria munkavállalóit, és hogy fenntartás nélkül beleegyezzen 
az új, akár Ázsiáig tartó Európa finanszírozásába, a perifériától pedig azt, hogy a leg-
nehezebb EU-szabályokat is teljes mértékben betartsa. A jövő bővítési stratégiájának 
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megalkotásakor tisztázni kell a többi között azt is, hogy a bővítést az európai színvo-
nalú jólét kiterjesztése vagy a regionális stabilitás kiteljesítése eszközének tartjuk-e? 
Az európai integrációt biztonságpolitikai szándék hozta létre: ki kellett békíteni Fran-
ciaországot és Németországot és egy asztalhoz kellett ültetni őket a többi nyugat-euró-
pai néppel azért, hogy soha többé ne törjön ki háború Európában. A kísérlet – amelyhez 
szükség volt Amerika támogatására is – sikerült, ráadásul sosem látott jólét köszöntött 
be Nyugat-Európában. Ma azonban gyökeresen más a helyzet, az európai centrum so-
sem volt ilyen stabil és kooperatív, nincs hidegháború, és a háború Nyugat-Európá-
ban elképzelhetetlen. Felvetődik tehát a kérdés: kell-e instabilitással küzdő, fenyegető  
európai perifériaállamoknak teljes jogú tagságot adni azért, hogy stabilizáljuk őket? 
Vagy inkább ajánljunk szabad kereskedelmet, befektetéseket, célzott támogatásokat? 

Az unió több irányban is elindulhat: a „kétsebességes Európa”, a „rugalmas Euró-
pa” vagy a „hálózat Európa” útján. Mind a három modell szakítást jelent a jelenlegi 
„monolit” Európa-modellel, amelyben egységesen, minden tagra kiterjedően érvényes 
az összes EU-szabály, és az összes tag részvételével folyik az integráció folyamatos 
mélyülése. 

A kétsebességes Európa gondolatával egyre többen játszanak el, legutóbb például 
Nicolas Sarkozy francia elnök. A koncepció abból indul ki, hogy a mind kiterjedtebb 
és heterogénebb EU-ban egyre nehezebb az egységes haladási ütemet fenntartani. Ezért 
azok a tagállamok, amelyek gyorsabban kívánnak és tudnak haladni az integrációval, 
úgy dönthetnek, hogy saját maguk létrehoznak egy belső „élcsapatot”, ahol olyan te-
rületeket is közösségi fennhatóságba adnak (például külpolitika, szociálpolitika vagy 
adózás), amelyeket mások nem hajlandók (esetleg nem képesek). Valami ilyesminek 
a magjára már ma is találunk példát, gondoljunk csak az euróra vagy Schengenre. 
Az élcsapat értelemszerűen lehetne akár az eurózóna is.

A rugalmas Európa-modell annyiban hasonlít az előzőhöz, hogy kialakulnak olyan 
„magok”, szövetségek, amelyek egy bizonyos területen előrelépnek az integrációban, 
maguk mögött hagyva a többieket. A részvétel az ilyen magokban is önkéntes és nyi-
tott lenne. A nem elhanyagolható különbség az előző modellhez képest az, hogy itt 
nem egy „élcsapat” és egy „követő csapat” alakulna ki, hanem több, rugalmas, alkalmi, 
konkrét ügyekre alapozott partnerség, amelyek sokkal kevésbé lennének intézménye-
sítve, mint a kétsebességes modellben. Ehhez a modellhez egyébként még jelentős jog-
szabály-módosításra sem lenne szüksége az EU-nak, hiszen már ma is lehetőség van 
az úgynevezett „megerősített együttműködés” létrehozására a tagállamok között, ha 
legalább a tagállamok egyharmada részt vesz benne és az együttműködés nyitott ma-
rad az összes tagállam irányába. Ez a megoldás jelentheti akár az unió alaptörvényé-
nek (alkotmányának) több részre bontását is: egy központi alapszerződésre, amelyet 
minden EU-tag aláír és további „szektorális” szerződésekre, mint például „belügyek”, 
„külügyek”, „euró”, amelyek aláírása opcionális lenne a tagok részéről. Ez a fajta 
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rugalmas integráció azonban tovább növelné az unió bonyolultságát, és kezelhetetlen-
né tenné az integráció dinamikáját.

A hálózat Európa a leghígabb, legkevésbé kohezív integrációs modell, egy igazán távo-
li jövőben alkalmazható megoldás, amikor az európai integráció határai már a földraj-
zi értelemben vett Európán is túlnyúlnak. Ebben a rendszerben „Brüsszel” koordinatív 
és alapszabályokat lefektető központ lenne, amely köré számos alregionális együttműkö-
dés csoportosulna. Az integráció krédója a szabadpiaci minimum lenne, de egyes tagok, 
tagcsoportok ennél sokkal messzebbre is mehetnének a harmonizációban és a koordiná-
cióban. Ebben a modellben akár még egy avantgárd központi élcsapat is helyet kaphatna. 
Ebben az esetben a szavazati rendszer a legfontosabb alapkérdéseket kivéve diszkrimi-
nálna a belső magcsoport tagjai javára. A bővítések már nemcsak rendkívül hosszú át-
menetekkel, hanem az új tagok egyes politikákból való örökös kizárásával valósulnának 
meg, vagyis intézményesülne az „örökös másodosztályú tagság” intézménye. 

A politikai unió létrejötte valószínűleg csak idő kérdése, a jelenlegi hermafrodita 
állapot nem lesz sokáig fenntartható. A kibontakozó világválság számos kérdés alapos 
átgondolására kényszeríti az európai döntéshozókat. Ilyen lehet az integráció szoro-
sabbra fűzése is. A szorosabb integráció pedig magával hozza a jelenlegi monolitikus 
integrációs modell végét. Európa érdekét az szolgálná a leginkább, ha egy kétsebessé-
ges, de mindenki számára nyitott uniós modell jönne létre, amely képes lenne garantál-
ni az egyensúlyt a rendkívül gyorsan kibővült és heterogénné vált uniót cibáló erők kö-
zött. Lehetővé tenné egy döntésképes, egy hangon beszélő, markáns európai politikai 
integráció létrejöttét, de lehetőséget adna a lassabban haladóknak az erőgyűjtésre vagy 
éppen a szelektív részvételre, vagy ha úgy tetszik, a szelektív tagságra. És mindezt úgy, 
hogy a rendszer nem válik iránytalanná, áttekinthetetlenné. 

Bármilyen modell irányába is mozdul majd el az Európai Unió, be kell látnia, hogy 
hosszú távon, a globális fejleményekre adandó megfelelő válasz a bővülés, másrészt 
ehhez jól átgondolt és megfelelően rugalmas hosszú távú stratégiával kell rendelkez-
nie. Európa nem működhet a polgárok ellenében vagy a megkerülésükkel, elcsábításuk 
azonban nem könnyű. Ma már nem izgalmas, hogy a német–francia kiegyezés után 
az EU területén a háború elképzelhetetlen, a hatsávos autópályákon lassítani sem kell 
az országhatárokon, és szinte akadály nélkül tanulhatunk, vállalkozhatunk, dolgozha-
tunk Európa-szerte. De a jóléti állam folyamatos fejlődéséhez szokott nyugati társadal-
makban a mostani gazdasági válság és bizonytalanság hatására megerősödhet az igény 
az európai összezárásra. Nem kizárt, hogy a válság, illetve a nyilvánvalóan páneurópai 
választ kívánó kihívások (klímaváltozás, energiabiztonság stb.) és annak mélyreható 
társadalmi hatásai megerősítik az unió imidzsét a polgárok szemében, ami valójában 
elengedhetetlen az előrelépéshez. A krízis lehetőséget ad arra (ha úgy tetszik, rákény-
szerít arra), hogy a tagországok politikai elitje átgondolja az EU funkciójával, működé-
sével és víziójával kapcsolatos legfontosabb kérdéseket.
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Ajánlások „Európának”

A globalizáció és az új világrend lehetőségeinek kihasználására kell törekedni 
Nagyon sok minden történik Európában egyszerre, az Európát érő hatások ráadásul 
gyakran negatívak, és félelmet keltenek. A gazdaság akadozása, a rendkívül magas 
munkanélküliség, a hirtelen, szinte figyelmeztetés nélkül bekövetkező keleti bővítések, 
Törökország mint tagjelölt megjelenése, a bevándorlástól, a terrorizmustól és a Kínától 
való félelem, a gazdasági, majd az euróválság manifesztálódott a „globalizáció” fogal-
mában. A globalizáció tehát a társadalmi elégedetlenségek és félelmek tárgya és megtes-
tesítője lett Nyugat-Európában, ami téves és káros is, mert vakvágányra viheti az euró-
paiak világról és a saját helyükről való képét. Hosszú távon ez igen káros és önveszélyes 
politikai és gazdasági reflexeket erősíthet fel Európában. A hiedelmekkel ellentétben 
a globalizációtól nem lehet elzárkózni, már csak azért sem, mert annak egyik legfonto-
sabb motorja az európai gazdaság. A rövid távú társadalmi feszültségek kezelése mellett 
az európai politikai eliteknek inkább meg kell értetniük a társadalommal, hogy a globa-
lizáció – vagyis a piacok globális integrációja – az európai gazdaság elemi érdeke.

Egyezségre kell jutni az Európai Unió szerepéről, küldetéséről és határairól
Az európai integráció küldetését sokan sokféleképpen értelmezték, és értelmezik ma 
is. Ez évtizedekig nem okozott problémát, mert a föderalizmus és a lazább államszö-
vetség, a gazdasági integráció és a politikai unió hívei egyaránt kaptak valamit az unió 
fejlődése és folyamatos funkcióváltozásai során. Úgy tűnik azonban, hogy mára ennek 
az időnek vége. Nemcsak a hidegháború elmúlásával csökkenő, kívülről jövő kohéziós 
abroncshatás gyengült, de számtalan más fejlemény is lényegesen átrajzolta a viszo-
nyokat. Ugyanazok a fejlemények, amelyek a globalizációtól való félelmeket erősítik, 
kíméletlenül mossák alá az integráció evolutív, felülről vezérelt, de folyamatos és li-
neáris fejlődésének folyamatát. Az európai építkezés stabilitását olyan horderejű kér-
dések sora feszegeti, amelyek megválaszolását már nem lehet elodázni. Definiálni kell 
„Európa” funkcióját, jövőképét, „végcélját” és egyben Európa funkcionális és földrajzi 
határait is. Ezek a tényezők természetesen összefüggenek egymással. Ha Európa funk-
ciója egy jól működő regionális gazdasági szövetség vagy maximum egy korlátozott 
politikai dimenzióval rendelkező közös piac, akkor funkcionális határai nem kell hogy 
jelentősen túlterjedjenek a gazdasági-piaci területeken. Ezzel szemben viszont földrajzi 
határai szinte tetszőlegesen tágak lehetnek, mivel csak gazdasági és nem politikai szö-
vetségről van szó. Ha viszont szorosabb politikai szövetség a cél, akkor értelemszerűen 
nem lehet szó egy túlzottan heterogén szövetségről. Ez pedig kizárja a hagyományos 
Európa-fogalmon túl elterülő országok teljes jogú tagságát, sőt nagy valószínűséggel 
elvezet a többsebességes Európa modelljéhez is. Ennek megfelelően a végcél megha-
tározása rendkívüli változásokat provokálhat az integráció jövője szempontjából, ami 
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bizonyos óvatosságra is int. A kérdés, hogy meddig képes stabilan működni még az in-
tegráció a hagyományos lassú, diszkrét, apolitikus szellemben.

Ki kell alakítani egy életképes európai gazdasági-társadalmi modellt
Az európai integrációt működtető intézmények, a döntéshozatal természetesen igen 
fontos kérdések egy folyamatosan alakulófélben lévő, és egyedi – „hermafrodita” (fö-
derális ÉS államközi) – rendszerben működő gazdasági-politikai szövetség esetében. 
Ennél azonban még fontosabb, hogy legyen mit igazgatni, vagyis hogy garantálva le-
gyen az EU hosszú távú stabilitása és sikeressége. Ehhez pedig egy megreformált, mo-
dern, versenyképes gazdasági-társadalmi modell szükséges. Ez természetesen nem azt 
jelenti, hogy „Brüsszelnek” kellene létrehozni egy központi, európai modellt, hanem 
azt, hogy a tagállamoknak – főképp a döntő gazdasági súllyal rendelkező kontinentális 
tagoknak – meg kell reformálniuk fenntarthatatlan jóléti rendszerüket ennek érdeké-
ben. Ebben „Brüsszelnek” fontos támogató és konzultatív szerep juthat. 

Meg kell erősíteni a nemzetközi profilt: egységesíteni kell a külpolitikát
Az integráció végcéljának meghatározásától függetlenül erősíteni kell „Európa” nem-
zetközi fellépésének egységét. Az agyaglábakon tántorgó gazdasági óriás státusa külö-
nösebb magyarázat nélkül is evidens, hogy hátrányos Európa számára. Természetesen 
a politikai integráció irányába való elmozdulás kedvezne a nemzetközi fellépés egysé-
gesülésének, de anélkül is lehetne eredményeket elérni, például a lisszaboni szerződés 
vonatkozó előírásainak határozott és hatékony kivitelezésével (kvázi európai külügy-
miniszter, közös diplomáciai szolgálat). A siker egyik kulcsa a brit–francia álláspontok 
közelítése, ezek azonban túlmutatnak a külügyi (és katonai) kérdéseken, hiszen az elő-
zőekben taglalt pontok tekintetében is meg kellene találniuk a közös platformot. Euró-
pa külgazdasági ügyekben való egységes képviseletét is erősíteni kellene, elsősorban 
az eurózóna és Mr. Euró szerepének növelésével. 

A nemzetközi versenyképességet kell a politika középpontjába helyezni
Egy egyre gyilkosabb versenyhelyzetben evidens, hogy a tagállami és a közösségi szin-
tű stratégiának a versenyképesség kell, hogy a központi eleme legyen. Él azonban a fel-
fogás az EU egyes meghatározó tagállamaiban, amely a versenyképességet piacvédel-
mi, protekcionista eszközökkel szeretné fenntartani. Márpedig ennek semmi köze sincs 
a valós – teljesítményen alapuló – versenyképességhez. A protekcionizmus ideig-óráig 
működhet csak, aztán a gátakon úgyis beömlik a víz, de addigra már egy – a védelem 
langyos viszonyai között elkényelmesedett – gazdasági szektort talál, amelyet könnye-
dén elsodor. A versenyképesség alapja és próbája a verseny, ami ösztönzi a teljesítményt, 
a fejlődést és az innovációt. Európa a belső gazdasági integrációja után a világ felé kell, 
hogy forduljon: gazdaságainak és vállalatainak globális tényezőkké kell válniuk. 
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Létre kell jönnie a valóban egységes piacnak, és meg kell őrizni a valutaunió 
és a közös pénz stabilitását
Európa egyik nagy – és a mai napig kihasználatlan – potenciálja az egységes európai 
piac. A fennmaradó akadályokat le kell építeni. Az európai közös pénz a gazdasági 
integrációt koronázza meg, de politikai alapon jött létre, ami természetesen nem azt 
jelenti, hogy gazdaságilag megalapozatlan vagy instabil lenne. Tucatnyi, egymástól lé-
nyegesen különböző gazdasági jellemzőkkel rendelkező ország valutauniójának fenn-
tartása azonban távolról sem unalmas automatizmus, különösen a gazdasági recesz-
szió időszakában. Az eurózóna jelenlegi válsága ennek ékes bizonyítéka. Látjuk, hogy 
a monetáris unió szabályait és intézményeit is folyamatos kritika övezi, és herkulesi 
a küzdelem, amelyet a tagországok és Brüsszel folytatnak a szabályok maradéktalan 
betartása érdekében. Az euró talán a legnagyobb európai sikersztori és a legfontosabb 
közös szimbólum, de ennél sokkal több is: az eurózóna gazdasági stabilitásának fontos 
garanciája, sőt Európa nemzetközi szerepének egyik potenciális „emeltyűje”. Eleinte 
sokan az európai politikai unió testvérének tartották, és ma is vannak, akik így gondol-
kodnak róla, és a másik testvér megszületését várják. Akárhogy is van, a közös pénz 
megőrzése mára Európa egyik legfontosabb feladata, a 2011-re kiteljesedő válság keze-
lésének központi kérdése, és egy lehetséges integrációs paradigmaváltás kiváltója lett. 

Olyan lényeges gazdasági és társadalmi kérdések kezelésére kell koncentrálni 
a szellemi és anyagi erőforrásokat, mint az energiaellátás biztonsága, 
az öregedés és a bevándorlás kezelése
Európa csapdahelyzetben van: kiszolgáltatott saját öregedő népességének, hiszen az el-
tartottak aránya néhány évtized alatt a duplájára nő, vagyis kétszer annyi nyugdíjast 
kell ellátnia egy egyre fogyatkozó aktív népességnek. Az emberek sokkal könnyebben 
viselik a szerényebb életkörülményeket, mint az életkörülmények romlását. Márpedig 
a mostani az első olyan generáció, amelyik rosszabbul él, mint a szülei, és ez a jövőben 
is hasonlóképpen lesz. Drasztikus reformok kellenek tehát, és minden bizonnyal to-
vábbi bevándorlók befogadása, ami szintén nem ígérkezik majd problémamentesnek. 
Európa csapdahelyzetben van fokozódó energiafüggősége miatt is. Két dolgot kellene 
tennie: egyrészt modernizálnia gazdaságát és növelni az energiahatékonyságát, más-
részt az energiapolitikai kérdéseket a külpolitikájának homlokterébe emelni, és hatéko-
nyabban, egységesebben tárgyalni az energiaszállító országokkal.

Multilaterális és konszenzuális világrendre kell törekedni
Európa megtapasztalta, milyen az, ha egy kétpólusú, kölcsönös bizalmatlanságra és erő-
politikára alapuló világrend másodhegedűse. Nemcsak Európa, de az egész világ érde-
ke egy multilaterális világrend kialakulása, amelynek legfontosabb fókusza és poten-
ciális válságövezete Ázsia lesz majd. Egy esetleges amerikai–kínai bipoláris rend nagy 
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valószínűség szerint nem konszenzuális lenne, hanem feszültségekkel terhelt, és a vilá-
got erősen megosztó. Globális érdek, hogy a világrend többszereplős és „bonyolultabb” 
legyen ennél. Nagy kérdés, hogy a környező, csatlakozásra váró országok esetében jól 
működő európai „puha erő” milyen hatásfokkal működne a globális színtéren.

Erősödnie kell az európaiak Európa-érzésének
A feladat evidens, hiszen bármilyen jól működnek az intézmények, légüres térben van-
nak, ha nem övezi az általuk létrehozott és mozgatott projektet – a közös Európát – 
társadalmi támogatottság, uram bocsá’ szeretet, de legalábbis valamiféle azonosulás. 
Szándékosan nem azt írtam, hogy „erősíteni kell az Európa-érzést”, mert ez nem megy 
parancsszóra. Ez egy igen lassú folyamat, amelyet egyszeri propaganda akciók igen ke-
véssé befolyásolnak. Amennyiben viszont ez a szándék tartósan átjárná a „szövetségi” 
és tagállami politikák egészét, egészen biztosan javulna a helyzet. Egy csapdát azonban 
el kellene kerülni: a közös európai identitás kialakítását nem szabadna a globalizáció-
tól való védelem akolmelegének élményére alapozni. Az európai integráció mindig is 
felülről vezérelt, elitista projekt volt. Ha az integráció kezdetét jelentő Szén- és Acélkö-
zösség létrehozásáról megszavaztatták volna a népet 1950-ben, valószínűleg hatalmas 
többséggel szavazták volna le. Ma már nem lehet megkerülni a társadalmat a legfonto-
sabb integrációs kérdésekben, vagyis – Delors szavaival – valahogy szerelembe kellene 
őket ejteni Európával. 

Ütőképesebb intézményrendszert kell létrehozni
A Hatok Európája már a múlté, lassan a Harmincak Európájánál tartunk. A közös euró-
pai intézmények amúgy is egyedülálló Laokoón-csoportnak számítanak az egész világon, 
fogódzót sem a nemzetállamokban, sem a többi nemzetközi szervezet háza táján nem ta-
lálunk a megértésükhöz. Az intézményrendszer elképesztő mennyiségű jogszabályt ont 
ki magából, és kontinensszerte köztisztviselők milliót mozgatja. Látszólag szinte állandó 
időzavarban szenved, de mégis előfordul, hogy egy EU-törvény elfogadása egy évtize-
dig is húzódik. Ez nem mehet tovább sokáig. A jelenlegi válság ezt kiválóan illusztrálja, 
és egyben lehetőséget ad az Európai Unió vezetőinek arra is, vagy ha úgy tetszik, rákény-
szeríti őket, hogy felhagyva a toldozás-foldozással, merész politikai döntéseket hozzanak 
meg, amelyek alapvetően meghatározhatják az unió sorsát a következő fél évszázadra. 

Összegzés

Egyesek szerint a 2010-ben kialakult euróválság úgy kellett az európai integráció-
nak, mint egy falat kenyér, mert enélkül képtelen lett volna megtenni azokat az in-
tézkedéseket az integráció szorosabbra fűzése érdekében, amelyek elengedhetetlenek 
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az integráció sikerének (a stabilitás, a jólét és az EU megfelelő geopolitikai súlya) ga-
rantálásához. A krízis rákényszeríti a tagállamokat arra, hogy tabukat döntsenek le, 
vagyis olyan területekre terjeszti ki a közösségi szabályrendszer alkalmazását (szociál-
politika, társasági adózás, valódi gazdaságpolitikai koordináció), ami eddig sosem si-
került. Mindez azonban valószínűleg a kezdet: a folyamatok elvezethetnek majd egy 
markánsabb politikai integráció irányába, vagyis néhány évtizedes késéssel a közös 
pénz mellé felépülhet egy közös politikai profil is, úgy, ahogyan azt Kohl és Mitterrand 
eredetileg elképzelte. 

Az európai integráció sorsának kulcskérdése jelenleg, 2011-ben az, hogy életképes-e 
egy ország nélküli pénz? Az Európai Unió megpróbálta a politikai unió nélküli mone-
táris uniót létrehozni, de egyre világosabb, hogy vagy mindkettő kell, vagy egyik sem. 
Voltak, akik úgy gondolták, hogy ez a felemás helyzet elvezet egy hatalmas krízishez, 
amely majd rákényszeríti az EU-t a szorosabb politikai integrációra. Vagyis ami nem 
megy szépszerével, az majd menni fog a kényszer hatása alatt, mint eddig is történt 
néhányszor. Igaza van Angela Merkelnek,8 amikor azt állítja, hogy ha az euró válsága 
elvezet annak megszűnéséhez, az az egész európai integráció felbomlását eredményezi 
majd, legalábbis a mai formájában. 

A felbomlás pedig valószínűleg egy nagyon anarchikus és kontrollálhatatlan fo-
lyamat lenne. Ha az euró most megbukna, az egy rendkívül komoly gazdasági vál-
ság mellett elindítana egy súlyos politikai válságot is. Országcsődöket, katasztrofális 
életszínvonal-csökkenést, földcsuszamlásszerű politikai változásokat okozna, a jobb 
és a balszél megerősödését idézné elő. Ez egy sui generis válság, ugyanis az euró abban 
különbözik egy nemzeti valutától, hogy megszűnhet. A svéd korona vagy a magyar 
forint (amíg be nem lépnek az eurózónába) ellenben nem tud megszűnni, legfeljebb 
átkeresztelik. A megszűnés azonban, mint mondtam, valószínűleg kevéssé irányítható, 
és hatalmas bizonytalansággal övezett lenne. 

Egyetlen forgatókönyvet tartok reálisnak a kilábaláshoz: a válság megfékezését. Szá-
mos katasztrófaszcenárióról hallottunk már: az euró kivezetéséről, egyes országok ki-
lépéséről, egy északi euró meg egy déli euró bevezetéséről, és így tovább. Ezeket nem 
tartom komoly alternatíváknak, az eurót mindenáron meg fogják menteni.

A közös pénznek azonban egyelőre nemcsak országa nincs, és a mögötte álló po-
litikai intézményrendszer pehelysúlyú, de alapvető gazdasági integrációs alapok is 
hiányoznak mögüle. Az EU-nak alig van költségvetése: egy modern piacgazdaság ese-
tében a költségvetés a GDP mintegy 40 százaléka, az EU a közös GDP egy százalékát 
teszi ki, ráadásul nem azokra a dolgokra költ, amelyekre egy „rendes” büdzsé, hanem 
egészen más funkciókra – a többi között még ma is szinte minden második eurót – 
agrártámogatásokra. Mindez azt jelenti, hogy ez a költségvetés képtelen összeurópai 
szinten jelentős transzfereket végrehajtani a különböző fejlettségi szinten és gazdasá-
gi ciklusban lévő eurózónatagok között. De ennél sokkal fontosabb hiányosság, hogy 
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az eurózónának nincsen közös gazdaságpolitikája, és még a mai napig egyhangú dön-
tés kell például a közös adózási szabályok elfogadásához. 

A közvetlen tűzoltás (európai pénzügyi alap a szuverén adósságválságok kezelé-
sére) mellett a reformok megindultak az EU-ban: a tagállamok szorosabb gazdaság-
politikai koordinációt folytatnak majd a jövőben, költségvetésüket be kell mutatniuk 
egymásnak, az sem kizárt, hogy a Európai Központi Bank végül – ahogy azt számos 
közgazdász és politikus szorgalmazza9 – egységes eurókötvényeket fog kibocsátani. 
A szorosabb gazdaságpolitikával kapcsolatban a két legfontosabb integrációelméleti 
és gyakorlati kérdés az, hogy mindez elég lesz-e az eurózóna stabilitásának fenntartá-
sához, illetve hogy a szorosabbra fűzött koordináció elvezet-e ahhoz, hogy más terü-
leteken is (gazdasági, politikai, intézményi) radikális reformokat – értsd: az integráció 
szorosabbra fűzését – idézzen elő. 

Ahogy említettem, elvileg fennáll a lehetősége annak, hogy az EU – belátva alkal-
matlanságát a monetáris unió megfelelő működtetésére – tudatosan és mind a piaci, 
mind a politikai kockázatokat figyelembe véve kivezeti az eurót a piacról, pontosan 
olyan professzionálisan, mint ahogy bevezette tíz éve. De ez csak elvi lehetőség, a gya-
korlatban szinte elképzelhetetlen. Marad tehát a másik út: amelyen az Európát egye-
sítő politikai generáció még morfondírozhatott, azt a globalizációs versenyt elveszteni 
látszó generáció már kénytelen meglépni, vagyis előremenekülni egy politikai unió-
ba. Mindez persze rendkívül kétséges és számtalan bizonytalansággal terhelt projekt. 
Valószínűleg nem fogja magába integrálni Európa egészét, hanem egy kétsebességes 
uniót eredményez majd, ami a puszta túlélésen kívül megoldana olyan kéréseket is, 
mint a geostratégiai szempontból létfontosságú török csatlakozás, és lehetőséget adna 
az Egyesült Királyságnak is arra, hogy eldöntse: kint vagy bent? Euróval vagy euró 
nélkül?

Rendkívül nehéz előre látni a folyamatokat, és legfőképpen a tagországok konkrét 
álláspontját, ha – és, amikor – kvantumlépésre kerülne a sor, de az tény, hogy alig egy 
éve még elképzelhetetlennek tűnt, hogy a tagországok rögtön a hatályba lépése után 
módosítani fogják a kínkeservesen elfogadott lisszaboni szerződést, de mint láttuk, ép-
pen ez történik. Az apró lépések azonban hosszú távon már nem lesznek elegendők 
ahhoz, hogy az egyre bizonytalanabb nemzetközi térben mozgó és egyre heterogénebb 
unió kihívásait megfelelően kezeljék.
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Résumé

Before and after the crisis: Quo vadis, Europe?

Europe is trying to find its place in the rapidly changing global age, just like the United 
States and the new Asian powers are doing. The challenges that Europe is facing are 
like an onion with three separate but overlapping layers. The external layer of the Eu-
ropean onion consists of global challenges. These include growing international compe-
tition, the emergence and improving performance of competitors, the shifting balance 
of power, and the danger of giving protectionist answers to globalization. The mid-
dle—pan-European—layer contains problems that affect all of Europe but are not linked 
to the EU’s decision-making, regulatory, or institutional issues. These include the sus-
tainability of the European model, poor competitiveness and productivity, the aging 
population, social tensions caused by immigration, and increased energy dependency. 
Finally, the inner layer is the EU layer itself—the challenges related to European in-
tegration and the European Union. Basically, these are problems linked to the EU’s 
institutions, decision-making procedures, and lawmaking, and thus to the political un-
certainties surrounding the future of the “European project.”
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Résumé

All these factors have been magnified and the self-positioning exercise for the EU 
has been influenced to a great extent by the unprecedented crises of 2010. This is a sys-
temic crisis since its consequences reach far beyond the financial sector, with the whole 
existence of integration at stake. On the other hand this crisis can be seen as an oppor-
tunity for the EU to reform itself in a way which is impossible in normal times. Once the 
euro is saved, the question “What are Europe’s chances of securing its achievements of 
peace, stability, prosperity, and a relatively important geopolitical status in the longer 
term?” will be asked again, and the answer can involve the development of a two-
speed Europe organized around an avant-garde core with deeper level of economic 
and political integration. 


