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Az Európai Unió válságának értékelése,
az Unió továbbfejlődésének lehetséges irányai
Marján Att ila

Az Európai Unió huszonhat tagállama által 2011 decemberében elvi szinten tá-
mogatott  kormányközi szerződés az eurózóna és az EU gondjainak mindössze 
átmeneti megoldását jelenti, az integráció jövőjére vonatkozó legvalószínűbb 

forgatókönyvnek egy újraalapításon keresztül megvalósuló, „háromsebességes” unió 
tűnik.

Az eurózónához tartozó tizenhét tagállam és további kilenc ország megállapodási 
szándéka a jó irányba tett  bátortalan lépés, de mindössze félmegoldás; ugyanis az euró 
fennmaradásához egy valódi fi skális unióra, markáns európai gazdaságpolitikai koor-
dinációra van szükség. Ráadásul, mint az már sokszor kiderült, a szándékok általában 
nem vezetnek konkrét lépésekhez, vagyis valószínűleg még ez a bátortalan terv is meg-
bukik a tagállamok politikai mocsarában.

Miért tekintendő még ez az elvi megállapodás is csupán félmegoldásnak? Azért, mert 
a decemberi csúcstalálkozón a német politika még nem állt készen az eurokötvények 
bevezetésére, a francia kormány a gazdaságpolitikai hatalom összeurópai szintre eme-
lésére, az Európai Központi Bank pedig az állampapírok (átmeneti) masszív felvásárlá-
sára – pedig e három pilléren alapulhatott  volna egy életképes megoldás.

Szögezzük le, hogy a pénzügyi fegyelem erősítését célzó mostani egyezménynek 
számos elemét a közösségi joganyag eleve tartalmazza, de azokat a tagállamok nem 
tartott ák be, és nem világos, hogy mi késztetné őket az elkövetkező szűk esztendőkben 
a szigorítások fi gyelembevételére. Az eurózóna politikai története arról tanúskodik, 
hogy a szabályokat éppen a recesszió idején rúgják fel a tagországok. Az automatikus 
szankciók alkalmazása még nem garancia például arra, hogy Görögország talpra áll, 
vagy az olasz államadósság a mai hatalmas, 1900 milliárd eurós szintről lecsökken egy 
elviselhető tartományba. A szankciók a bajba jutott  tagállamok esetében ráadásul ré-
szen a kívántt al ellentétes hatásúak lehetnek, mert az amúgy is pénzhiányos országok-
tól adminisztratív módon további forrásokat vonnak el.
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A gazdasági integráció mélyítését és az adósságválság tartós rendezését célzó új 
szerződést a tervek szerint 2012 márciusában, az esetenként – például Magyarországon 
és Svédországban – szükséges parlamenti konzultáció után írnák alá a tagállamok, 
de – mint már említett em – ezt számtalan bizonytalanság övezi már most is.

A Nagy-Britannia kiválásával kialakulóban lévő kétsebességes uniót – véleményem 
szerint – szükségszerűen háromosztatú struktúra követi majd: részben azért, mert 
egyes tagállamok – mint Írország – lakossága népszavazáson elutasítja majd a tervezett  
változtatásokat, más tagországok partikuláris zsarolásba kezdenek majd a vita során, 
az eurózóna néhány tagja pedig inkább a kilépést választja, vagy erre kényszerítik a 
piacok.

A valutaövezet helyreállításához magas szintű fi skális uniót kell kialakítani, ami to-
vábbi gazdasági egységesülést, például közös uniós pénzügyminiszteri pozíció kiala-
kítását, masszívabb közösségi költségvetést és valódi eurózóna-szintű bankfelügyeletet 
igényel. Erre középtávon nem minden tag lesz képes vagy hajlandó. A legbelső csoport-
ban ezért várhatóan csak a hat legjobb (AAA) besorolással rendelkező tagállam – Né-
metország, Franciaország, a Benelux államok és Finnország – venne részt. A következő 
csoportot alkotnák a jelenlegi paktum további – közös valutát alkalmazó – résztvevői, a 
harmadikat pedig a kimaradók. A válságból ráadásul csak gazdasági növekedéssel le-
het kilábalni, de a szükséges megszorítások egyik velejárója, hogy azok eleinte gyakran 
a növekedés ellen hatnak, Európa tehát nehéz éveknek néz elébe.

A kétsebességes Európa gyakorlatilag már létre is jött , Nagy-Britannia félreállt, de 
az integráció fejlődésének dinamikája rendkívül bizonytalan. Részben azért, mert az 
eurózóna jelenlegi tizenhét tagjának és az önként vállalkozóknak a szövetsége nem 
stabil formáció: sokukról ki fog derülni, hogy túl magas számukra az a mérce, amelyet 
az euró fennmaradásához szükséges harmonizáció követel. Másrészt azért, mert kor-
mányközi – és nem szupranacionális – alapon indul tovább az integráció, és tisztázni 
kell az EU-szervek, kiváltképp az Európai Bizott ság szerepét. És ami a legfontosabb, a 
decemberi megállapodás nem lesz képes megnyugtatni a pénzpiacokat, amelyek aggo-
dalommal fi gyelik az integráció útkeresését és – Nagy-Britannia kiválásával – kett észa-
kadását; vagyis nem a 2011. decemberi volt az utolsó eurómentő csúcs.

Félretéve az aktuális, mind piaci, mind politikai szempontból rendkívül kapkodó 
fejleményeket, megfeledkezve egy percre a naponta változó nagyságú százalékokról 
és válságkezelési százmilliárdokról, a helyzet alaposabb megértése érdekében, illet-
ve azért, hogy nagyobb biztonsággal fogalmazhassunk meg előrejelzéseket közép- és 
hosszú távra, az euró válságát történeti és politikai kontextusba kell helyezni.
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Történelmi kontextus

Az euró a modern európai integrációs folyamat egyik legszofi sztikáltabb eredménye, 
és jelképe az európai országok közös, békés építkezésének, amely az európai történe-
lem során sosem látott  békét, stabilitást és jólétet eredményezett . De nem az Európai 
Unió (bárhogy is nevezték a kb. fél évszázados története során) volt az első kísérlet 
Európa egyesítésére.

Az első „Európai Uniót”, a Római Birodalom felbomlása utáni európai összetartás 
érzését elősegített e az egységes keresztény hit és a közös ellenség, az iszlám megjele-
nése a 7. században, de azt azért nem szabad túlbecsülni. „Ki értheti az összes euró-
pai nyelvet, ki ismeri az európai népek összes szokását? Ki lenne képes közvetíteni az 
angolok és a franciák között , egyesíteni a genovaiakat és az aragóniaiakat vagy a ma-
gyarokat és a cseheket?” II. Pius pápa szavai voltak ezek, miután sikertelenül próbálta 
egységesíteni az európaiakat az Oszmán Birodalom ellen.

Nagy Károly, Európa atyja (pater Europae) indított a el a keresztény európai integráci-
ót. Pecsétjének felirata ez volt: Renovatio Imperii Romani. Nagy Károly elementáris erejű 
szimbolikus jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a kontinens két nagy 
népe – Németország és Franciaország – között  évszázadokig tartó vita volt arról, hogy 
Károly „német” vagy „francia” volt-e? Nagy Károly korában Európa mindössze laza 
területi megjelölést és a Római Birodalom iránti nosztalgiát jelentett . Majdnem ezer év 
kellett  ahhoz, hogy ez megváltozzon. Uralkodása és birodalma rövid életű volt (csak-
úgy, mint az ezer évvel később, a Rajna két különböző oldaláról induló „Európa-integ-
rátoroké”, Napóleoné és – a maga szörnyű módján – Hitleré), és Európa népei számtalan 
háborút vívtak egymással a következő évszázadokban.

A középkorban Európa „politikai” értelemben még egyáltalán nem létezett , de a 
közös vallás és a fellelhető közös tradíciók valamilyen szinten kĳ elölték a kontinens 
kulturális határait, és sosem veszett  ki a „civilizált földek egy uralkodó alatt  való egye-
sítésének” ideája, a latin nyelv pedig sokáig fontos kohéziós érték maradt. Az első tu-
lajdonképpeni „világháború”, a harmincéves háború lezárása után, a 17. században lét-
rejött  a modern Európa, és a politikai államok, valamint a hosszú időre meghatározó 
centrum–periféria viszonyok csontosodtak meg Kelet és Nyugat között . A 19. század 
elejére – nagyjából egy időben a nemzetállamok kialakulásával – vált természetessé 
az Európára és a sajátos európai civilizációra való hivatkozás. De ezt megelőzően, már 
a felvilágosodás korában megkezdődött  az európai civilizáció – vallástól független – 
defi niálása: a kontinens, ahol a kultúra és a gazdaság a legfejlett ebb, és ahol a világon 
egyedül létezik a szabadság lehetősége. Franciaország megalkott a a modern alkotmány 
prototípusát, amelyet számos európai nép mintaként használt a későbbi évtizedek-
ben. A liberalizmus és az alkotmányos rendszer kiépülése kéz a kézben haladt Euró-
pában. De ismét – és ezútt al egy minden addigit felülmúlóan véres – háború kellett  
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ahhoz, hogy az európai integrációs eszme szárba szökjön. Szöges ellentétben a korábbi 
integrációs gyakorlatt al, amely a hódításon vagy a császári tekintélyen alapult, a mo-
dern európai integráció a tagországok önkéntes és a közös jogrend betartására épülő 
szövetsége volt. De fontos látni, hogy – mint részben a fentiekből is kiderül – Európa 
történelmének legfontosabb jellemzője a háború, a hódítás és a viszály, s nem a béke és 
a szövetkezés.

Az euró és az integráció kapcsolata

A modern európai integráció kétségtelen sikerei ellenére – történelmi léptékkel mérve – 
egy rendkívül instabil és sérülékeny képződmény. Ennek legfőbb oka a pontos önde-
fi níciójának hiánya. Európa még ma is születőben lévő dolog, amely politikai kompro-
misszumokból, egy közösen elfogadott  jogrendszerből és a krízisekre adott  politikai, 
intézményi válaszokból áll. Az európai népek több ezer éves egymás mellett  élése elle-
nére sincsenek közös hagyományai, élő mítoszai, identitása külföldön képviselt önképe 
és nyelve. A politikai osztály és az intellektuális elit legalább ennyire megosztott : akad, 
aki több Európát szeretne, s van, akinek már a mostani szint is sokkal több a kelleténél. 
Mindez azért van így, mert az EU funkciója, célja és fejlődési pályája senki számára sem 
világos, nincs elfogadott  jövőkép.

A két egymásnak feszülő iskola egyike, a föderalizmus kitűzi a (politikai) végcélt és 
megtervezi a hozzá vezető alkotmányos lépéseket; a funkcionalizmus ezzel szemben 
az egymásra épülő, konkrét – elsősorban gazdasági – lépésekben halad előre. Az előbbi 
a nemzetállam hatalmát az integráció kezében összpontosítaná, az utóbbi viszont az 
államok tevékenységét kívánja egy magasabb, nemzetközi szinten egyesíteni. A föde-
ralizmus megnyirbálná az állami szuverenitást és elítéli a nacionalizmust. A tiszta 
föderalizmus célja az, hogy alkotmányos módszerekkel államokat egyesítsen, a funkci-
onalizmus viszont a gazdasági-társadalmi jólét keretrendszerét igyekszik kialakítani, a 
részt vevő tagállamok és a közös szervezetek együtt működésével. A föderalista eszme-
rendszerben a kormányok és az államok minősülnek a központi integrációs szereplők-
nek, a funkcionalizmus számára viszont a kormány „alatt i” szervezetek, mint például a 
gazdaság szereplői vagy az érdekképviseletek. A föderalizmus eszméjében (amely egy-
ségesebb tannak számít, mint a számtalan elágazással rendelkező funkcionalizmus) a 
jogi szabályozásnak központi szerepe van, a funkcionalizmus a jogalkotást csupán az 
integráció egyik eszközének tekinti.

A föderalisták szerint eljött  az idő az Európai Egyesült Államok létrehozására, pon-
tosabban: most van az utolsó lehetőség erre, mert az alternatíva az integráció szétesése. 
De sokak szerint a politikai unió nemcsak szükségtelen, de lehetetlen is Európa számá-
ra. Nemcsak arról van szó, hogy a tagállamok, a közvélemény és az európai szellemi elit 
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egy nem elhanyagolható része elutasítja azt, hanem arról is, hogy Európa mentálisan 
nem áll még készen rá. Véleményem szerint ennek három oka van. Egyrészt hiányoz-
nak a közös európai tradíciók, az identitás és a nyelv. Másrészt a tagállamok rendkívül 
különböző dolgokat szeretnének az Európai Unióval kezdeni, azaz rendkívül szétt artó 
gazdasági és társadalmi modellt tartanak ideálisnak. Harmadrészt a huszonhét tagú 
– és várhatóan folyamatosan tovább bővülő – Európából fi zikai lehetetlenség egységes 
politikai uniót kreálni, s ez elengedhetetlenül a többsebességes Európához vezet.

Nagy-Britannia (a funkcionalizmus legmarkánsabb megtestesítője és természetesen 
a közös pénz legelszántabb ellenzője) 2011 végén – furcsa módon és ellentétben a brit 
kormány értékelésével –, súlyos kárt okozva magának, nagy szolgálatot tett  az Unió-
nak: nem ellenzi (mert nem elég erős, hogy ellenezze, és nem is áll érdekében, hiszen 
az euró összeomlása a saját gazdaságát is mély válságba sodorná) a többsebességes 
Európa kialakulását. Maga John Major ösztönzi a kontinentális országokat a szorosabb 
gazdasági és politikai szövetkezésre – természetesen Nagy-Britannia nélkül. A britek 
tehát félreálltak, jó ürügyet teremtve ezáltal a német–francia kett ősnek arra, hogy a 
huszonhetes kört megkerülve elkezdjék a „mag-Európa” létrehozását. Miért érzik szük-
ségét ennek? Miért indulnak el a szorosabb gazdaságpolitikai és politikai integráció 
irányába, bár az szuverenitásuk további csökkenésével jár majd? Azért, mert a szuve-
renitás további feladása sokkal kevésbé fájdalmas, mint az euró csődje. Angela Merkel 
komolyan gondolja mindkét tézisét: az euró vége az EU végét is jelenti (hiába állít mást 
a cseh külügyminiszter), és valóban mindent el fognak követni a francia–német tan-
demben, hogy megmentsék a közös pénzt.

Miért fontos tehát az euró az európai integráció szempontjából? Azért, mert Európa 
az euró – sok szempontból felelőtlen, vagy ha úgy tetszik, vizionárius – létrehozásával 
átlépte a Rubicont: olyan szintre emelte az integrációt, ahonnan csak előre lehet me-
nekülni, a fi skális és politikai unióba, vagy viselni kell a közös pénz széthullásának 
katasztrofális gazdasági és társadalmi következményeit.

A monetáris unió, mint olyan

A nagyhírű brit lap, a The Economist szerkesztője több mint százhúsz éve írta, hogy 
„egy nap Európának – Nagy-Britanniát leszámítva – közös pénze lesz”. De mi is az a 
monetáris unió? A közhiedelemmel ellentétben, nem feltétlenül jár közös pénzzel; igaz, 
az eurózóna ilyen rendszer. A monetáris unió minimális feltétele az, hogy a benne részt 
vevő valuták árfolyamát rögzítsék, és teljes legyen a konvertibilitás. A másik véglet a 
tagállami valuták teljes megszüntetése és felváltása egy közös pénzzel, illetve egy kö-
zös központi bank felállítása – Európában a 20. század végén éppen ez történt. A mone-
táris uniók legnagyobb előnye, hogy csökkentik a valutakockázatot és megszüntetik a 
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pénzváltási költségeket. A hátránya az, hogy a tagországok elvesztik gazdaságpolitiká-
juk fontos eszközét, amellyel a gazdaságuk állapotát tudnák szabályozni: a monetáris 
politikát (beleértve a kamatpolitikát) rábízzák egy központi szervre – a modern Euró-
pa esetében Frankfurtra. A gyengébb gazdaságú tagok így csapdába esnek, mert nem 
tudják mesterségesen gyengíteni a valutájukat. Ennek ellenére, a szuverenitás feladása 
egy monetáris unió kedvéért egyáltalán nem új keletű dolog. Sőt, 1867-ben a három 
akkori nagyhatalom: Anglia, Franciaország és az Egyesült Államok még egy világpénz 
bevezetését is fontolgatt a; igaz, nem sokáig, mert hamar kiderült, hogy az ötlet irreális.

Monetáris uniók azonban szinte minden földrészen létrejött ek, és általában néhány 
évtizednyi működés után meg is szűntek. A mai USA területén a négy új-angliai ko-
lónia között  1750-ben jött  létre monetáris unió, amelynek lényege egymás pénzének 
elismerése volt. Sokkal nagyobb jelentőséggel bírt a 19. század második felében francia 
kezdeményezésre létrehozott  Latin Monetáris Unió (Franciaország, Belgium, Olaszor-
szág, Svájc, Görögország és Bulgária részvételével). Létrejött  az úgynevezett  franköve-
zet, ami hasonló volt a második világháború utáni német márka övezetéhez, vagyis egy 
meghatározó, erős valuta hatása alatt  működött . A latin uniónak volt közös pénze, de 
nem volt közös vagy koordinált monetáris politikája. Hivatalosan 1926-ban szűnt meg, 
de jelentősége már jóval korábban elenyészett : amikor az angolszász világ kezdett  átáll-
ni az ún. aranystandard rendszerre. A Skandináv Monetáris Unió, amely 1873-ban jött  
létre Svédország, Dánia, majd Norvégia részvételével, szintén rövid életű volt.

Voltak a nemzetállami fejlődéssel együtt  járó monetáris uniók is, mint például az 
Osztrák-Magyar Monarchia uniója, vagy a német városállamok Bismarck nevével fém-
jelzett  egyesítése és a német vámunió (Zollverein) után létrehozott , porosz dominanciájú 
monetáris unió. Bismarck rákényszerített e a különféle (több tucatnyi) pénzt használó 
németeket, hogy fogadják el a Reichsmarkot kizárólagos fi zetőeszközként, amelynek 
nyomtatására egyébként egyedül a Reichsbank volt jogosult. A bismarcki monetáris 
unió rendkívül stabil volt, túlélte a világgazdasági válságot és a két világháborút is. Az 
ok egyszerű: a valuta mögött  egy egyre egységesebbé váló állam állt. Kevéssé tudott , 
de Belgium és Luxemburg 1921 óta monetáris uniót alkotott , amelyet csak az euró be-
vezetése írt felül.

Minden idők legnagyobb hatású és legambiciózusabb monetáris uniója, az Európai 
Gazdasági és Monetáris Unió, illetve az euró nemcsak kiemelkedő szimbóluma Euró-
pának, de egy rendkívül nagyratörő politikai projektje is, amelyről már a születése pil-
lanatában is sokan úgy gondolták, hogy az amellett , hogy megkoronázza a még távolról 
sem befejezett  belső piaci integrációt, újjáélesztett e a politikai unió, vagyis az Európai 
Egyesült Államok gondolatát is.

1979 márciusában hozták létre az európai monetáris rendszert (EMS). Árfolyam-
mechanizmusának lényege, hogy a valuták árfolyama egymáshoz képest csak mini-
mális mértékben mozoghat. A rendszerből következően, a legerősebb valutájú állam, 
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Németország monetáris lépéseit kellett  a tagoknak követniük, ha árfolyamaikat a sávon 
belül akarták tartani. Az EMS tehát valójában a német központi bank, a Bundesbank 
politikájára alapuló, tulajdonképpen rögzített  (kvázi fi x) árfolyamrendszer volt – s rá-
adásul sikeres is, ami azt eredményezte, hogy újra előkerült a monetáris unió megvaló-
sításának gondolata. Ehhez szükség volt a részt vevő valuták teljes konvertibilitására, a 
tőkekorlátozások teljes megszüntetésére, valamint a keresztárfolyamok visszafordítha-
tatlan rögzítésére. Mint említett em, az egységes pénz nem feltétlenül szükséges a mo-
netáris unió létrehozásához, de bizonyos fokig a folyamat megkoronázása, ami közös, 
szupranacionális monetáris politika bevezetésével jár együtt .

Az alapítóatyák úgy találták – helyesen –, hogy a nemzeti monetáris politikák egy-
szerű koordinálása nem lenne elégséges a hitelességi problémák miatt . Pedig akkor 
még semmit sem tudtak arról, hogy Görögország hogyan fog csalni később, gazdasá-
gi adatainak bejelentésekor, amikor euróövezeti csatlakozási kérelmét benyújtja, vagy 
arról, hogy öt évvel az euró bevezetése után a tagállamok fele túllépi majd a közös 
pénzhez szükséges költségvetési hiánylimitet. A közös monetáris politika megfelelő in-
tézményi hátt eret is igényel: létre kell hozni Európa központi bankját, amely átveszi és 
kiterjeszti a Bundesbank szerepét, és garantálja a közös pénz értékének megőrzését. És 
persze szükség van olyan előírásokra, amelyek betartása garantálja azt, hogy a belépni 
kívánó tagállam méltó lesz az euróra, és nem fogja veszélyeztetni annak stabilitását. 
Ezek az előírások lett ek a híres maastrichti konvergenciakritériumok, amik még ma 
is komoly nehézségeket okoznak a kormányoknak Európa-szerte. Nemegyszer ezeket 
vádolják az egyes kormányok a választási vereségekért, vagy ha megszorító intézkedé-
seket kell hozniuk, De nem a kritériumok a hibásak (sőt, mint látt uk, valójában elégtele-
nek), hanem a túlköltekezésre hajlamos kormányok, amelyek saját, rohamosan öregedő 
társadalmuk jövőjének alapjait élik fel. Az európai gazdasági szféra egyik legfontosabb 
kérdése ez. Az euró stabilitása és hitele nem gyerekjáték, mégis hatalmas indulatokat 
és vitákat váltott ak ki Brüsszel fegyelmező intézkedései és Frankfurt hajthatatlansága, 
ahogy távol akarta tartani magát a tagállami befolyásoktól – egészen a válság elfajulásáig.

Az euró bevezetése egy alapvetően politika motiválta lépés volt, az európai egység 
szellemisége továbbfejlesztésének üzenetével. De természetesen megbújtak a hátt érben 
fi nomabb megfontolások is: Franciaország és Hollandia a monetáris politikának egy 
közös bankba telepítésével növelte függetlenségét Németországtól, hiszen előzőleg a 
német Bundesbank diktálta az európai monetáris politikát (nem erőszakkal, hanem a 
piaci realitásokból eredően). Németország viszont a pénzügyi hegemóniájáról való le-
mondással gesztust tudott  gyakorolni az újraegyesítésből eredő megerősödése miatt  ag-
gódó országok irányába. Európaiságát bizonyított a azzal, hogy lemondott  a Bundesbank 
hegemón szerepéről és minden idők egyik legsikeresebb valutájáról, a márkáról.

„Az euró csak egy politikai glóriamázzal leöntött  rögzített  árfolyamrendszer, ami 
amúgy gazdaságilag összeférhetetlen országokat köt össze rosszul működő szabályokkal, 
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és amit néhány globális fedezeti alap (újra itt  vannak barátaink, a hedge fundok) egyet-
len nap alatt  romba dönthetnének – ha akarnának. Az euró szerencséje az, hogy ez 
– egyelőre – nem áll érdekükben.” Ehhez hasonló vélemények mindennaposak voltak 
a sajtóban – főleg a britben. „Húsz év múlva megszűnik az euró” – mondták amerikai 
pénzügyi befektetők a pénz bevezetése után. 2011-ben hajlamosak vagyunk ezeket a 
jóslatokat komolyabban venni, mint korábban bármikor.

Az euróövezet nyilvánvalóan nem optimális valutaövezet – az elméleti modell is-
mérvei alapján. A történeti tapasztalatok azt mutatják, hogy egy monetáris unió akkor 
volt sikeres, ha politikai unió létrejött e előzte meg (USA, Egyesült Királyság, Német-
ország), illetve ha a tagok között  volt legalább egy gazdasági nagyhatalom, amely a 
szövetség lokomotívjának szerepét töltött e be. Központi szervek felállítására is szükség 
volt, amelyek ellenőrizték és kikényszerített ék a szabályokat. A bérek és árak rugal-
massága – vagyis az, hogy például a gyengébb teljesítményt nyújtó régióban lehetőség 
legyen a bérek visszafogására – az övezeten belül alapfeltétel; a régióközi transzferek 
szintén segíthetnek. Szükségesnek bizonyult a gazdaságok konvergenciájára vonat-
kozó kritériumok kikötése és alkalmazása is. Az euróövezetben alig beszélhetünk a 
munkaerőpiacok igazi rugalmasságáról, mint ahogyan politikai unióról sem, és az EU 
költségvetése sem képes jelentős jövedelemtranszferekre, hiszen az a közös GDP mind-
össze egy százalékára rúg, a többi „feltétel” teljesül. Az USA szövetségi költségvetése 
3,3 billió euró, szemben az EU 120 milliárdos „szövetségi” költségvetésével, ráadásul 
ennek jó része nem az eurózónához tartozó tagországokba irányul. Nyilvánvaló a kü-
lönbség a két monetáris unió belső jövedelem-átcsoportosító képességében. Másrészt, 
mivel nincs európai identitásérzés, sokkal nehezebb meggyőzni egy németet arról, 
hogy megéri többet fi zetnie a görögök megsegítésére (ezt az élet be is bizonyított a), 
mint egy kaliforniait a utahiak támogatásának fontosságáról.

Az európai monetáris unió működésében súlyos hiányosságok látszanak, amik az 
intézményrendszerben meglévő bajok mellett  az övezeten belüli különbségek felerősö-
désében (pl. az infl áció, a termelékenység vagy a növekedési ráta tekintetében), illetve 
az övezeten belüli, Németországgal szemben jelentkező fi zetési mérleghiányban gyö-
kereznek. A különbségek nőtt ek, nem pedig csökkentek. De a legnagyobb probléma a 
valós gazdaságpolitikai koordináció hiánya. Az eurót a politika hozta létre – a politiká-
nak is kell most megmentenie.

Mint a bevezetésben látt uk, az ország nélküli valutauniók meglehetősen rövid éle-
tűek voltak a múltban, és azt is látt uk, hogy az euró bevezetése egy politikai projekt 
volt, amely mögül hiányzott  a valós politikai unió. Ennek ellenére, ez a félkész termék 
egy évtizedig meglepően jól működött , árfolyama stabil volt, sőt erősödött  a dollárhoz 
képest, a Központi Bank alacsonyan tartott a az infl ációt, növekedett  az európai pénz 
nemzetközi tartalékvaluta szerepe. De a mélyben lassan akkumulálódtak a gondok, 
az egyensúlytalanságok, és a világválság kitörése világosan megmutatt a a közös pénz 
intézményrendszerének gyengeségeit.
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A válság, mint olyan

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 sze-
mélyek, az információk mozgása teljesen szabad volt a kapitalista világban. 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 rohamlépekben zárkóztak fel az élvonalhoz, 
kialakultak a modern vállalatok, sőt a modern multik elődjei is – mindenki úgy vélte, 
hogy ez a csoda megállíthatatlan.

De valami mégis elromlott . A világot hatalmas politikai feszültségek jellemezték, a 
Balkán egy puskaporos hordó volt, kiéleződött  a német–francia ellentét, és az egyesítés 
után öntudatra ébredő és egyre erősebb Németország helyet kért magának a nagyha-
talmak és gyarmatt artók 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 viszo-
nyok rekordidő alatt  lett ek teljesen szabadok: az áruk szabad áramlását semmi sem 
állított a meg. Igaz volt ez például az agrártermékekre is, amelyek elárasztott ák Euró-
pát az Újvilágból, s így rendkívüli egzisztenciális bajokat okoztak a drágábban termelő 
európai parasztoknak. A globalizációellenesség abban az időben is egyre erősebb lett , 
de a kormányoknak – a még alig létező munkásmozgalom, a korlátozott  demokratikus 
jogok miatt , illetve az erős lobbierővel rendelkező multinacionális vállalatok hiányában – 
könnyű dolguk volt a helyzet kezelésében. A politikai és társadalmi feszültségek miatt  
kirobbant háború után megerősödött  a képviseleti demokrácia, az európai szociálde-
mokrácia, és megtörténtek az első lépések a jóléti állam irányába, éppen a társadalmi 
feszültségek csökkentése érdekében. Nem a globális kapitalizmus okozta a bajokat – az 
elszegényedést, a diktatúrát és a háborúkat –, de belobbantott a a világgazdaságot, vi-
haros gyorsasággal kötött  össze egymással gazdaságokat a különböző kontinenseken, 
ezáltal pedig rendkívül gyors társadalmi folyamatokat indukált. A baj gyökere – leszá-
mítva a kor geopolitikai szituációját – az volt, hogy a kormányok nem ismerték fel a 
társadalmi folyamatok kezelésének szükségességét.

A globalizáció második modernkori hullámának korát, illetve nagy válságát éljük. 
Számtalan tényező gyökeresen megváltozott , de egy tanulság leszűrhető a történetből: 
gyors változásokat hozó korban nagyon fontos, hogy a politika gyorsan és megfelelő 
intézkedésekkel reagáljon. Ez igaz ma is, de a sikerhez több kell, mint a napi fenyegeté-
sek kivédésének képessége: ehhez hosszú távra tekintő és összeurópai érdekeket meg-
jelenítő stratégia kell. Az Anglia vezett e globális kapitalizmus tehát megbukott , eljött  
a globális háborúk ideje, de a világ kapott  még egy esélyt Amerika felemelkedésével. 
A kérdés, hogy az amerikai globális kapitalizmus nem jut-e ugyanarra a sorsra a 21. 
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században, mint az angol a huszadikban. A globális kapitalizmus második – ameri-
kai – felvonása sok tekintetben más, mint az első: lassabban és sokkal erősebb szociális 
fékekkel épült ki. A mai nyugati társadalmak fejlett  önszerveződő demokráciák, és a 
mai kor jóléti ellátásai (még az USA-ban is) valóságos szociáldemokrata paradicsomnak 
számítanak a múlt századi európai szociális rendszerrel való összehasonlításban. A baj 
azzal van, hogy Kína, India és néhány más fontos ország belépése a globális világba két 
és fél milliárd ember megjelenését jelentett e a munkaerőpiacon. Ez pedig példa nélküli 
a történelemben. A döntéshozók nincsenek könnyű helyzetben az Atlanti-óceán egyik 
partján sem, de az európai politikai elit feladata borzasztóan nehéz, hiszen egy igen ké-
nyes geopolitikai átmeneti időszakban, rendkívül komor gazdasági kilátások közepett e 
kell megoldást találnia az EU-integráció megmentésére.

Fontos látnunk, hogy a 21. század elején Európában nemcsak pénzügyi vagy gazda-
sági válságról beszélhetünk, hanem részben az azok hatására kialakult politikai vál-
ságról is – a szónak abban az értelmében, hogy a választópolgárok bizalma megingott  
a második világháború után létrejött  politikai intézményekben, ideértve magát az EU-t 
is. A társadalom és a gazdaság egyaránt rendkívül gyors változáson esik át. Sokan le-
hetőséget, de még többen veszélyt látnak mindebben, aminek eredménye a társadalmi 
bizalom megingása, a politikai intézmények krónikus elutasított sága, az elit és a tár-
sadalom között i szakadék folyamatos szélesedése. A két világháború között i 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 felerősített ek a bevándorlás okozta gazdasági és társadalmi 
feszültségek, valamint a globalizációtól való hisztérikus félelem. A globalizáció – hasz-
náljuk az antiglobalisták szókészletét: a piacok és a nyers kapitalizmus tobzódása – so-
kak számára az Európai Unióban öltött  testet. Nem véletlen tehát az európai integráció 
növekvő elutasítása sem, ami a politikai mainstream általános elutasításával párosul.

Európa felelős szociáldemokrata, kereszténydemokrata és liberális pártjai tétlenül 
nézik, ahogy a választópolgárok a szélekre rohannak vagy teljes érdektelenségbe zu-
hannak. A politikai inga leng jobbra-balra, amit mindig lelkesen üdvözöl az éppen nye-
rőnek számító oldal – normális ügymenet, business as ususal. A közép kiürülése azonban 
már nem az. Ha a közép elveszíti a társadalomnak a jövőtől félő részét, komoly politikai 
klímaváltozásnak nézhetünk elébe Európában. Aggasztó jelek már most mutatkoznak 
a legtöbb nyugati kontinentális országban: a társadalom fellázadt a politikai elit ellen, 
és ez minden bizonnyal így is marad, ha a közép nem tud hiteles és meggyőző 21. szá-
zadi víziót adni a társadalomnak.

Voltaire szerint „a hanyatlás korszaka arról ismerhető fel, hogy az emberek a leg-
könnyebb utat választják, ha tenni akarnak valamit; lusták végigvinni vállalkozásai-
kat, az igazi művészett ől megcsömörlött ek, s kedvüket a bizarrban lelik”. Az európai 
politikusoknak – elsősorban a német kancellárnak és a francia elnöknek – többé már 
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nincs lehetőségük arra, hogy a legkönnyebb utat válasszák. A félmegoldások politikai 
dicshimnuszokkal való bejelentésének kora, úgy tűnik, lejárt. Az első lépés a gazdasági 
válság elhárítása – a pénzügyi tűzoltás –, de azzal párhuzamosan meg kell reformálni 
az Európai Uniót is, hogy az a következő pénzügyi válság kitörésekor ne kerüljön ösz-
szeroppanás közeli állapotba.

A válságkezelés

Az eddigi válságkezelési intézkedések alapvetően a gazdasági krízisre (elsősorban a 
bankok likviditási, illetve egyes tagországok fi zetésképességi problémáira) irányultak. 
A jelenlegi válság gazdasági oldalának is több formája van: Görögországban a túlkölte-
kező állam csődjéről, Írországban a túlhitelező bankszektor csődjéről, Olaszországban 
a hatalmas államadósság miatt i, alapvetően pszichológiai fenyegetett ségről beszélhe-
tünk.

A válságok a kapitalizmus természetes velejárói, de van néhány fontos specifi kuma a 
2008-ban kezdődött  krízisnek. Itt  van mindjárt a gyors szétt erjedése a fejlett  világ pénz-
ügyi szektorában, ami annak tudható be, hogy a világ pénzpiacai sosem voltak még 
ilyen mértékben összekötve egymással. Sokan párhuzamot vonnak a mostani és az 
1929-es válság között . Igaz, hogy akkor is fontos szerepet játszott  a felelőtlen, mindent 
elárasztó hitelezés és hitelfelvétel a gazdasági buborék kialakulásában, de valójában 
túltermelési válság volt. Vagyis a probléma a termelésből – vagy más szóval: a reálgaz-
daságból – indult, a 2008-as viszont a pénzügyi szektorból. A reálgazdasági alapokkal 
nem voltak bajok, amíg azokat meg nem rogyasztott a a pénzügyi világ összeomlása. 
De a legfontosabb ismérve a mostani válságnak az, hogy ez – ellentétben a 20. század 
második felének legtöbb krízisével – a Nyugat válsága. Nem arról van szó, hogy a világ 
felzárkózó részeinek valamelyikén (Argentína, Mexikó, Oroszország, Távol-Kelet) ösz-
szeroppan a gazdaság, mert nem képes a nyugati liberális kapitalizmus működési elveit 
sikeresen alkalmazni. Hanem éppen ellenkezőleg: a világ többi része viszonylag stabil, 
és a Nyugat (az USA és az EU) gazdasága látszik megroppanni. A globális felbolydulás 
forrása a kapitalista gazdaság legjelentősebb és legtipikusabb képviselője, az Egyesült 
Államok volt, de 2011-re már az eurózóna a válság igazi góca. Kína, Japán és Ameri-
ka egyaránt Európára, válságkezelésének sikerességére vagy sikertelenségére fi gyel, és 
készít különböző stratégiai szcenáriókat. A válság útja tehát Amerikából Európába, il-
letve a pénzügyi szektortól a reálszektorba és legfőképpen a nemzeti költségvetésekbe 
vezetett . A mostani válság második felvonása alapvetően a fenntarthatatlan nemzeti 
költségvetésekről szól. Ezért kell Európában a bankok mellett  tagországokat is menteni.

Világos az is, hogy a jelenlegi az európai integráció legsúlyosabb válsága, amely 
alapvetően politikai, nem tisztán gazdasági, illetve a politikai és gazdasági problémák 
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egymást erősítő negatív spiráljának következménye. Középpontjában az EU, illetve az 
eurózóna politikai irányításának gyengesége áll. (Gazdasági értelemben Európa jobb 
helyzetben van az USA-nál, mégis az eurózóna lett  a válság epicentruma.) A történe-
lem megmutatt a, hogy a politikai koordináció, fi skális unió nélküli monetáris uniók 
nem fenntarthatók: egy komolyabb gazdasági válság ezt most az eurózóna számára is 
világossá tett e, és az euróövezet válsága az egész világgazdaságot feszültségben tartja.

Az Európai Bizott ság mellett  a piaci elemzők, közgazdászok és tagállami politiku-
sok, a Tanács és az EKB elnöke, sőt Európán kívüli politikusok is számtalan akciótervet 
javasoltak az euróválság megoldására az elmúlt időszakban. Annak kulcsa azonban a 
német politikai álláspont, illetve a Németország és Franciaország között i végső megál-
lapodás lesz majd.

Az azonnali feladatok között  kiemelendő Görögország (átmeneti) megmentése, az 
uniós válságkezelő eszközök megerősítése (a pénzügyi tűzerő növelése), a pénzügyi 
fertőzésveszély továbbterjedésének megállítása, az európai bankrendszer összehangolt 
és célzott  újratőkésítése, valamint átmenetileg magasabb tőkemegfelelési követelmé-
nyek előírása. Szintén ide sorolandó a gazdasági kormányzás területén már elfogadott  
szabályok érvényre jutt atása (az ún. hatos csomag, az euro plusz paktum és az európai 
szemeszter) a tagállami költségvetési túlköltekezések azonnali megállítása érdekében.

Államadóssága jelentős részének leírásával Görögország tervezett  csődbe vitele gya-
korlatilag megtörtént, de ennek ára a kormány elmozdítása volt; helyett e szakértői ka-
binet vett e át a stafétát, csakúgy, mint Olaszországban. Itt  nyilvánvalóan a pro forma 
demokratikus rend teljes kudarcáról beszélhetünk, hiszen a megválasztott  képviselők 
helyett  kĳ elölt ügyvivők mentik a nemzetgazdaságot.

2011. december közepére elkészült a pénzügyi fegyelemről szóló – és a bevezetőben 
már említett  – új megállapodás tervezete, amelynek megkötéséről az euróövezeti or-
szágok kilenc további európai uniós tagállam feltételes támogatásával egyeztek meg. 
Az aláírók vállalják, hogy strukturális (vagyis az adósságszolgálatot és a konjunktúra 
hatásait nem tartalmazó) államháztartási hiányuk nem haladja meg a GDP fél százalé-
kát, az adósságot pedig hatvan százalék alatt  igyekeznek tartani. A pénzügyi fegyelem 
vállalása az aláíró tagországok alkotmányába vagy megfelelő törvényébe is beépülne. 
A megállapodás azt is lehetővé tenné, hogy a tartósan szabályt szegő tagállamok az EU 
Bírósága előtt  felelősségre vonhatók legyenek. A remények szerint 2012. február elején 
véglegesítik a szöveget. A tárgyalásokon részt vesz valamennyi EU-tagállam, de az új 
szerződéstől már előre elzárkózó Nagy-Britannia csak megfi gyelőként. Az egyezmény 
már akkor életbe léphet, ha a közösen elfogadott  és aláírt szöveget az euróövezet or-
szágainak több mint fele, azaz legalább kilenc tagállam ratifi kálta. De a bajok nagyon 
korán elkezdődtek: Írország adóssága átütemezéséhez kötött e a csatlakozást, míg ko-
rábban Finnország jelezte, hogy ragaszkodik az egyhangú döntéshozatalhoz, a javasolt 
többségi szavazás helyett .
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A hivatalosan 2011. december 13-án hatályba lépett  új gazdasági kormányzási rend-
szer szerint a bizott sági ajánlásoknak megfelelni nem képes euróövezeti tagok esetében 
a mulasztás pénzügyi szankciókat von maga után. A valutaövezeten kívüli országok 
esetében ugyanez nem szankciókhoz, hanem újabb ajánlások megfogalmazásához ve-
zet; a teljesítésükben tapasztalható mulasztás a kohéziós alapok (legalábbis egy részük) 
kifi zetésének felfüggesztését vonhatja maga után. Ez eddig is így volt. Az öt rendeletből 
és egy irányelvből álló hatos jogszabályi csomag több ponton szigorítja az EU huszon-
hét tagállamának gazdasági és költségvetési felügyeletét, de ennek magvalósítása még 
gyermekcipőben jár.

A Bizott ság 2012. januárban teszi meg az első lépést a hatos csomagban bevezetett  mak-
rogazdasági egyensúlyi felügyelet terén, amikor közzéteszi első jelentését. A decemberi 
EU-csúcson a tagállamok a költségvetési fegyelem további szigorításáról állapodtak 
meg, elviekben. Nagy-Britannia ellenállása miatt  nem szerződésmódosítással, hanem 
egy kormányközi megállapodás révén fogadják majd el azt, de szükség lesz szerződés-
módosításra is, a tagállamok defi citeljárás alá helyezésének tervezett  kvázi automati-
kussá tétele – a szavazási szabályok változtatása – miatt . A tervezett  „fi skális paktum” 
három részből áll majd, ha addig el nem sodorják a terveket az események. Az alapját 
egyfelől a hatos csomag képezi, a stabilitási és növekedési paktum megerősítésével. 
Ez kiegészül egy, a költségvetési felügyeletet tovább szigorító kett es csomaggal, amire 
a Bizott ság november 23-án tett  javaslatot, és amit kora tavaszig meg kellene tárgyal-
ni. A paktum harmadik részét pedig az államháztartási egyensúlyszabályt a nemzeti 
alkotmányokba beemelő és maximum fél százalékos strukturális hiányt engedélyező 
költségvetési szabályok jelentik. 2011 végéig ennyi tehát, amiben – elvileg – megegyez-
tek a tagállami vezetők. Ez azt jelenti, hogy hosszú hónapokig tartó, és eleve elégtelen 
eredményekkel kecsegtető politikai huzavonának és technikai egyeztetések sorozatá-
nak néz elébe az eurózóna és az Európai Unió.

Szerencsére mindeközben az Európai Központi Bank komoly erőket vonultat fel, 
hogy megőrizze az európai pénzügyi rendszer likviditását: december végén félbillió 
eurót helyezett  ki új, hároméves banki likviditási eszközének első tenderén, ami gya-
korlatilag nagyon hasonló a FED mennyiségi enyhítési, vagyis pénznyomda-politiká-
jához; igaz, mindez nem nyíltan, hanem bújtatva történik. Ez azonban legfeljebb idő-
nyerésre elég: a valódi politikai reformok megszületéséig vagy – azok hiányában – az 
eurózóna végső válságáig.

Mint azt a bevezetőben már kifejtett em, a 2011. végi megállapodás nem lesz megol-
dás sem a gazdasági, sem az intézményi válságra. A történelem sodra nagyon gyorsan 
meghaladja majd.
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Lehetséges irányok

Az európai integráció eddigi története során a krízisek voltak a legfontosabb politikai 
és intézményi változások előidézői. Európa és az EU számos külső és belső eredetű ki-
hívással áll szemben, amik az elmúlt évtizedben megnövekedtek (nemzetközi verseny 
felerősödése, demográfi ai, társadalmi és költségvetési problémák halmaza), de amik-
re nagyon gyakran erélytelen és megkésett  válaszokat adtak a tagállamok (reformok 
elodázása, a bevándorlás és a demográfi ai trendek rossz kezelése). Csakúgy, mint az 
Európai Unió (betarthatatlan és formális víziók és tervek – pl. a lisszaboni program –, 
az EU egységes fellépésének hiánya miatt i erővesztés a diplomáciában, a sodródó évek 
az intézményrendszer működésében az alkotmány elfogadása előtt  és után, stb.).

A kérdés az, hogy a jelenlegi válság, amely az európai integráció legfontosabb vív-
mányának, a közös pénznek a létét is veszélyezteti, képes-e kiváltani a „kvantumlé-
pést”, vagyis a nagy ugrást egy szorosabb politikai integráció, esetleg egy többsebessé-
ges Európa felé. Véleményem szerint igen.

Középtávon Európa-szerte fel kell készülni arra, hogy a következő évtized gazda-
sági növekedése lassú lesz. Az eurózónában mutatkozó gazdaságpolitikai, társadalmi 
és politikai aszinkron jelenségek, ha komoly integrációs irányváltás nem történik, erő-
södni fognak. Hosszú távon az európai jóléti állam a jelen formájában (vö.: öregedés, 
népesség fogyása, költségvetési túlterjeszkedés, az Ázsiával szembeni versenyhátrány 
növekedése) nem fenntartható; már csak ezért is ésszerű az európai erőforrások össze-
vonása, az egységesebb európai politikai és geopolitikai fellépés. De az egységesülést 
nem az ésszerűség, hanem a gazdasági kényszer fogja előidézni.

Az esetleges európai politikai unió nem egy regionális világkormány kialakulását 
vagy az európai nemzetállamok megszűnését jelenti. A nemzetállam éppen európai 
találmány, és az európai nemzetek sosem fognak feloldódni egy totális páneurópai po-
litikai egységben. Már csak azért sem, mert az európaiak számára alig létezik európai 
identitásérzés, és nincsen olyan közös nyelv, mint az Egyesült Államokban. A politikai 
unió szorosabb politikai integrációt, valóban közös külpolitikát, valódi európai elnököt 
és európai parlamenti választásokat, valódi költségvetést, valóban közös gazdaságpo-
litikát jelenthet. Továbbá 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 profi llal rendelkező 
regionális integráció igen.

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

A közös pénznek nemcsak országa nincs és a mögött e álló politikai intézményrend-
szer pehelysúlyú, de alapvető gazdasági integrációs alapok is hiányoznak mögüle. Az 
EU-nak alig van költségvetése: egy modern piacgazdaság esetében a költségvetés a 
GDP mintegy negyven százaléka, az EU esetén a közös GDP egy százalékát teszi ki; 
ráadásul az Unió nem azokra a dolgokra költ, amikre egy „rendes” büdzsé, hanem 
egészen másokra: többek között  még ma is szinte minden második eurót agrártámoga-
tásokra. Mindez azt jelenti, hogy ez a költségvetés képtelen összeurópai szinten jelentős 
transzfereket végrehajtani az eurózóna különböző fejlett ségi szinten és gazdasági cik-
lusban lévő tagjai között . De ennél sokkal fontosabb hiányosság, hogy az eurózónának 
nincsen közös gazdaságpolitikája, és még a mai napig is egyhangú döntés kell például 
a közös adózási szabályok elfogadásához.

Egy szorosabb fi skális, gazdaságpolitikai (európai pénzügyminiszter, eurokötvény, 
közös pénzügyi felügyelet, erősen koordinált gazdaságpolitika) és bizonyos tekintet-
ben politikai unió elkerülhetetlennek látszik. Ehhez új szerződés, az EKB statútumának 
módosítása és mindenekelőtt  politikai akarat kell. A szorosabb integráció mindenkép-
pen egy többsebességes unióban képzelhető csak el. Egy gyökeresen új európai erőtér 
alakul ki a szemünk előtt . Ebben az új erőtérben átalakul az európai nagyhatalmak sze-
repe, és átrendeződnek a relatív súlyok is. Az átrendeződés legnagyobb nyertese Né-
metország lesz: regionális primátusa egyértelművé válik. A német politikai elit szinte 
teljes spektruma támogatja a szorosabb integrációt, ami segít majd a német hegemónia 
miatt i félelmek enyhítésében, de a német–francia tandemet már senki sem fogja egyen-
lő partnerek duett jének tekinteni. A történelem (és a kényszer) alakított a úgy, hogy a 
föderalizmus mozgatórugója a gazdaság és a közös pénz lett , nem pedig – mondjuk – a 
politikai intézményfejlesztés vagy az európai kulturális identitás építése, ami a franci-
áknak kedvezett  volna.

A franciák azért akarták az eurót, amiért az egész integrációt: hogy az kordában 
tartsa a németeket – de éppen fordítva történt. A francia Európa-politika alapelvei – a 
francia hatalom és cselekvőképesség megsokszorozása európai és globális szinten, il-
letve a kategorikus kormányköziség – most súlyos sebeket kapott . A francia elitnek el 
kell döntenie, hogy mit kezd egy új EU-val, ahol Németország ismét hatalmas, és egyre 
inkább előtérbe kerülhet a szupranacionalitás elve. A franciák nélkül nincs „mag-Euró-
pa”, de ők is tudják, hogy azt „Kerneuropának” fogják hívni.

Az új európai erőtérben az Egyesült Királyság lesz a legnagyobb vesztes. 2011 vé-
gén a brit politika elfogadta a többsebességes modellt, kizárva magát az első körből. 
Igaz, hogy a britek máris elkezdték szervezni az euróövezeten kívüli tagokat tömörítő 
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blokkot maguk körül, de ennek semmiféle komoly súlya nem lesz majd a jövőben. Elég 
ha, az EFTA kudarcára vagy arra gondolunk, hogy Lengyelország be akar kerülni az 
eurózónába. Európai súlyvesztésüket nem ellensúlyozza az Egyesült Államokkal fenn-
tartott , jórészt – kivált az Obama-adminisztráció idejére – kiüresedett  „speciális kap-
csolat”. Sőt azzal, hogy hátat fordított ak Európának, akár még Skócia elszakadásának 
felgyorsulását is reszkírozhatják.

Az eurózóna jelenlegi 17-es köre sem tekinthető hosszú távon adott nak, hiszen Gö-
rögország a gazdasági gyengesége, Írország pedig a népszavazása miatt  fog vélhetően 
kilépni – ami az utóbbi számára a Nagy-Britanniától való függetlenedési erőfeszítései 
kudarcát is jelenti majd. Az eurózóna más tagországai (déliek és keletiek) is könnyen 
olyan helyzetben találhatják magukat, hogy nem tudnak – vagy nem akarnak – lépést 
tartani a követelményekkel.

Mindez természetesen csak akkor igaz, ha az euróövezet nem hullik szét hatalmas 
anarchiát előidézve. Elvileg még annak is fennáll a lehetősége, hogy az EU – belátva a 
monetáris unió megfelelő működtetésére való alkalmatlanságát – tudatosan, és mind a 
piaci, mind a politikai kockázatokat fi gyelembe véve kivezeti az eurót a piacról, ponto-
san olyan professzionálisan, mint ahogy bevezett e tíz éve. De ez csak elvi lehetőség, a 
gyakorlatban szinte elképzelhetetlen. Marad tehát a másik út: amin az Európát egyesítő 
politikai generáció még morfondírozhatott , azt a globalizációs versenyt elveszteni látszó 
nemzedék már kénytelen meglépni: vagyis előremenekülni egy (többsebességes) politi-
kai unióba. Mindez persze rendkívül kétséges és számtalan bizonytalansággal terhelt 
projekt, de ha létrejönne, akkor megoldana olyan kérdéseket is, mint a geostratégiai 
szempontból létfontosságú török csatlakozás.

Rendkívül nehéz előrelátni a folyamatokat és legfőképpen a tagországok konkrét ál-
láspontját, ha – és amikor – a kvantumlépésre sor kerülne, de az tény, hogy alig egy éve 
még elképzelhetetlennek tűnt, hogy a tagállamok rögtön a hatályba lépése után módo-
sítani fogják a kínkeservesen elfogadott  lisszaboni szerződést, de mint látt uk, éppen 
ez történt. Az apró lépések azonban hosszú távon már nem lesznek elegendőek ahhoz, 
hogy az egyre bizonytalanabb nemzetközi térben mozgó és egyre heterogénebb unió 
kihívásait megfelelően kezeljék.

Összefoglaló pontok

1. Történelmi visszatekintésben az európai kontinens számára az ellenségeskedés, a 
rivalizálás, a háború a norma; a békés egymás mellett  élés időszakai képviselik a 
kivételt.

2. Szintén történelmi kitekintésben, a modern európai integráció (vagyis a szuve-
rén országok önkéntes együtt működése, aminek egyetlen valós garanciája a kö-
zös jogrend tiszteletben tartása, és ami a gazdasági, kereskedelmi kapcsolatok 
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megerősítésével, de alapvetően Németország pacifi kálása érdekében indult el a má-
sodik világháború után) egy rendkívül instabil képződmény.

3. A fenti két pontból következően, a béke és szolidaritás gyorsan ellenségeskedésnek 
adhatja át a helyét az európai kontinensen, ha a gazdasági viszonyok komolyan és 
hosszan válságosra fordulnak, egy instabillá váló geopolitikai környezetben.

4. Az EU-integráció legmerészebb gazdasági eredményének és szimbólumának – a 
közös pénznek – sorsa egybeforrt az egész integráció sorsával: az euró anarchikus 
szétesése az Unió szétesésével, Európa működésének megbénulásával járna.

5. A történelem többször bebizonyított a, hogy az ország nélküli pénz nem életképes: 
politikai unió nélkül (de legalábbis széles körű gazdaságpolitikai unió nélkül) az 
euró meg fog szűnni. Az euró alapvetően politikai és szimbolikus indítt atású kép-
ződmény, gazdasági alapjai a jelenlegi formájában nem szilárdak.

6. A 4–5. pontokból következően, az EU-nak elemi érdeke az euró megmentése egy 
markáns gazdaságpolitikai unió létrehozása által.

7. Európában a helyzet azért ilyen súlyos, mert egyszerre és egymással összefüggés-
ben jelentkezik pénzügyi, politikai és az EU működését érintő válság. Az elmúlt 
két-három év legfontosabb tapasztalata, hogy az EU képtelen a válságra adott  meg-
felelő lépések meghozatalára. Folyamatos lépéshátrányban és lépéskényszerben 
követi a piaci impulzusokat, amelyek az eurózóna szétesése felé lökik a rendszert. 
A politika válaszreakciói pedig, ezt kivédendő, a fi skális és politikai unió felé te-
relik az integrációt, de a tapasztalatok szerint nem elég gyorsan és nem elég meg-
győzően.

8. Ennek oka az, hogy a jelenlegi alapokon, játékszabályokkal és stakeholderi körben 
– legyen az 27, 26 vagy 17 – az EU képtelen megfelelő ütemben és mélységben előre 
haladni. A huszonhét tagállamos politikai mocsárban elveszik a lendület, ráadá-
sul az európai közvélemény is hűvösen vagy ellenségesen fogad minden felülről, 
Brüsszelből vezérelt kezdeményezést.

9. Az Európai Uniónak tehát két lehetőséggel kell szembenéznie. Az egyik, hogy te-
hetetlenül hagyja, hogy a centrifugális erők (piacok, tagállami szabotázs, közvéle-
mény érdektelensége) szétszakítsák – vagyis megszűnik a jelenlegi formájában mű-
ködni (beleértve az euró nem tervezett  megszűnését is). Mindez egy rendkívül mély 
válsággal, átmeneti újközépkorral járna. A másik lehetőség, hogy a charlemagne-i 
területeken (alapvetően Németország, Franciaország, továbbá a Benelux-államok, 
Ausztria, esetleg még néhány északi ország) létrejön egy új államközi szerződés, 
amely erős gazdaságpolitikai integrációt hoz létre, megtartva az eurót. A második 
és harmadik kör pedig új (a mainál sokkal komolyabb) feltételekkel csatlakozhatna 
a későbbiekben.

10. A történelmi (és európai) tanulság az, hogy a regionális integrációk távolról sem 
örökéletűek, de gyakran a rosszul becsontosodott  integráció átmeneti felbomlása a 
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kulcsa a hosszú távú fennmaradást garantáló átalakulásnak. Nagy-Britannia sza-
kítása az élcsapatt al csupán az egyik fontos alapfeltétele volt a szükséges átalaku-
lásnak: az euróövezet (a jelenlegi tizenhét állam) sem képezheti egy hosszú távon 
stabil európai integráció alapját. Az EU széthullását – legalábbis abban a formában, 
ahogy ma létezik – minden bizonnyal még a mi generációnk átéli majd, de a fon-
tos kérdés az, hogy sikerül-e azt előre tervezett en és megfelelő kontrol alatt  tartva 
megoldani. Európa szorosabb egységesülését, egy Európai Egyesült Államok létre-
hozását már évek óta sokan szorgalmazták, de alapvetően azzal az indokkal, hogy 
Európa ne veszítse el nemzetközi gazdasági és geopolitikai súlyát a világban. 2012-
ben már másról van szó: úgy tűnik, mindez már a puszta túléléshez kell – de abban 
nyilvánvalóan csak a tagországok egy része vehet majd részt.

Európa – úgy tűnik – az út maga, s 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.”
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Résumé

Assessing the Crisis of the European Union, Possible Directions of the EU’s Development

The political deal reached in December 2011 in Brussels is set to fall short of being 
a decisive euro saving package. History has proved that monetary unions without a 
strong fi scal policy and institutional framework are doomed to fail. The European Union 
is now faced with the choice of whether to abandon yet more national sovereignty or let 
the common currency fail. It seems though that this is not a real choice since the failure 
of the common currency would bring about economic havoc across the continent as 
well as the end of the European integration the way we know it today. Economic and 
political risks seem high enough to prompt the EU to perform its historic quantum leap 
towards a quasi-federalist fi scal union, which would inevitably result in a signifi cant 
redistribution of power among member states and would defi nitely bring about a 
multi-speed Europe.
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