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Az alábbi tanulmány annak értékelésére vállalkozik, hogy az Európai Unió a 21. század első másfél 
évtizede során milyen geopolitikai és világgazdasági környezetben létezett, fejlődött. A cikk a teljes-
ség igénye nélkül kitér a nemzetközi rend szempontjából ezen időszakban lényegesnek számító biz-
tonságpolitikai, gazdasági, illetve a geopolitikai szempontból egyre fontosabbá váló energiapolitikai 
fejleményekre, és a várható geopolitikai változások tekintetében kitekint a távolabbi jövőbe is. A jelen 
írás eredetileg a Marján Attila által szerkesztett Magyarország első évtizede az Európai Unióban, 
2004–2014 című, 2014 májusában megjelent könyv önálló fejezeteként jelent meg. A kötet az EU-ban 
és a magyar Európa-politikában az elmúlt tíz évben lezajlott legfontosabb politikai, gazdasági, jogi 
és intézményi fejleményeket értékeli.

Biztonságpolitika és geopolitika1

Az Európai Unió és Magyarország a globális erőtérben

Magyarország uniós taggá válásának évében, 2004-ben, az amerikai hírszerző közös-
ség (NIC 2020 projekt)2 négy forgatókönyvet vázolt fel a világ fejlődésére vonatkozóan 
2020-ig: a davosi világ, a „pax americana”, az új kalifátus és a félelem időszaka. Az első 

forgatókönyv a gazdasági fejlődésre, a második jövőkép az USA dominanciájának megőrzésére, a 
harmadik szcenárió a radikális vallási politikai mozgalmak globális rendszert befolyásoló szerepére 
koncentrált, a negyedik előrejelzés pedig az erőszak proliferációja miatt egy új orwelli világ eljövete-
lét vizionálta. Valamennyi forgatókönyvet áthatotta a biztonság jövőbeni fontossága, bár a politikai, 
gazdasági, társadalmi, környezeti és katonai biztonság kérdései változó súllyal jelentek meg az egyes 
szcenáriókban. Az amerikai futuristák hangsúlyozták, hogy a világot az elkövetkezendő 15 évben 
meghatározó tendenciák nem tisztán, hanem keveredve fognak megjelenni, számos bizonytalansá-
got, kiszámíthatatlanságot és meglepetést fognak tartogatni. Az elmúlt tíz év bizonyította is 
ezt az előrejelzést. A 2008-as globális pénzügyi-gazdasági válság szétrombolta a világ egyenletes 
gazdasági fejlődésének „davosi” ideáit. Az Egyesült Államok belefáradt a globális terrorizmus elleni 
világméretű háborúba, egyre inkább „takarékos szuperhatalomként”3 akarja megőrizni gazdasági, 
katonai és technológiai fölényét. A világban a politikai iszlám szerepe erősödött, a dzsihadista terro-
rizmus elterjedése azonban nemcsak a fejlett Nyugatot, hanem az iszlám világ békéjét és fejlődését 
is veszélyezteti. A fegyveres konfliktusok, a terrorizmus, a bizonytalanság világa egyre inkább a 
Közép-Ázsia–Közel-Kelet–Afrika alkotta földrajzi tengely mentén húzódik. Kérdés volt az is, hogy 
Európa képes lesz-e az új biztonsági kihívásokkal (erőforrásokért való harc, migráció, szociális fej-
lődés, környezeti problémák) megbirkózni, úgy formálni az öreg kontinens jövőjét, hogy az egyben a 
világ fejlődését is szolgálja. Európa, sajnos, nem igazolta vissza a szuperhatalmi várakozásokat, nehe-
zen alkalmazkodott a megváltozott nemzetközi környezethez, amelyet az új globalizációs kihívások 
formáltak és közvetítettek.
1 A cikk a Marján Attila szerkesztette kötet önálló fejezetének kissé átdolgozott változata. Marján Attila (szerk.): 

Magyarország első évtizede az Európai Unióban, 2004–2014. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. 
215–239. o.

2 National Intelligence Council: „Mapping the Global Future”. Office of the Director of National Intelligence, http://
www.dni.gov/files/documents/Global%20Trends_Mapping%20the%20Global%20Future%202020%20Project.pdf, 
2014. december.

3 Michael Mandelbaum: The Frugal Superpower: America’s Global Leadership in a Cash-Strapped Era. London – 
New York: Public Affairs, 2010.

http://www.dni.gov/files/documents/Global Trends_Mapping the Global Future 2020 Project.pdf
http://www.dni.gov/files/documents/Global Trends_Mapping the Global Future 2020 Project.pdf
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A már említett National Intelligence Council 2008-as, 2025-ig előretekintő dokumentuma,4 a 
Global Trends 2025 négy változatot vázol fel az alábbi fantázianevek alatt: az első a „világ a Nyugat 
nélkül”, a második az „októberi meglepetés”, a harmadik a „BRIC- kudarc”, és végül a negyedik a 
„politika nem mindig lokális”.

A Nyugat nélküli világban az új hatalmak – Kína vezetésével – átveszik a világ irányítását a Nyu-
gattól. Az USA kimerült, és felmérve túlterjeszkedését, kivonul Közép-Ázsiából. Európa képtelen 
átvenni a helyét, ezért Kínának és Oroszországnak kell a közép-ázsiai térség (beleértve Afganisztánt) 
feszültségeit és instabilitását kezelnie. A kínaiak által vezetett ázsiai gazdasági és biztonsági szerve-
zet átveszi a NATO szerepét, amely rohamosan veszít jelentőségéből. Amerikában és Európában a 
Kína-ellenes hangulat a tetőfokára hág, és protekcionista kereskedelmi korlátokat vezetnek be az ázsi-
ai nagyhatalom áruival szemben. Kína és Oroszország az energiakereskedelemre alapuló stratégiai 
szövetséget köt, amihez lazán csatlakozik India és Irán is. A rendszer azonban, ami mind Nyugaton, 
mind Keleten nélkülözi a stabil szövetségeket, instabil, a feszültségek folyamatosan nőnek, a globali-
záció veszélybe kerül.

Az „októberi meglepetés” elnevezésű szcenárió alapnarratívája a környezet leromlása. Egyre több 
ország választotta a gyors és kíméletlen gazdasági fejlődés irányát a 21. század elején, figyelmen kí-
vül hagyva a fenntarthatóság alapkövetelményeit, ami környezeti katasztrófát eredményezett. Az em-
beriség túlhaladt azon a ponton, ami előtt még meg lehetett volna akadályozni a globális felmelegedés 
eszkalálódását. A Földet elementáris erejű hurrikánok pusztítják, amelyek során elpusztul az USA 
keleti partvidéke is. A globális gazdasági rendszer összeomlik, a klímaváltozás miatt menekültek 
árasztják el a világot, a tengerpart közeli vidékek lakóit világszerte a kontinensek belsejébe telepítik. 
Ez a világ mind a fejlett, mind a fejlődő országok számára katasztrofális helyzetet fog hozni.

A „BRIC-kudarc” nevű modell a feltörekvő új hatalmak (Brazília, Oroszország, India, Kína) 
felemelkedésének meghiúsulását vetíti előre. E pesszimista forgatókönyv oka, hogy Kína és India 
között konfliktus tör ki az egyre szűkösebb erőforrásokért folytatott verseny miatt. Az összecsapás 
kirobbantója Kína lesz, amely Indiának és a Nyugatnak az általa vélt – az energiaforrásai elzárására 
irányuló – mesterkedéseit akarja megakadályozni. A konfliktusba külső hatalmak is beavatkoznak a 
globális eszkaláció elkerülése érdekében. A szcenárió az erőforrások, illetve az erőforrásokért foly-
tatott küzdelem geopolitikai fontosságát emeli ki, de kihangsúlyozza azt a lehetőséget is, hogy egy 
multipoláris, de instabil világrendben, ahol a nemzetek relatív ereje gyorsan változik, könnyen kiala-
kulhatnak konfliktusok. Ebben a szcenárióban újraéled a nacionalizmus és az 1914 előtti erőegyensú-
lyon alapuló politizálás.

A „politika nem mindig lokális” teória egy kooperatív és nagymértékben a nemzetközi és nem 
kormányzati intézmények működésére épülő világot vizionál. Ebben a világban fontos szerepük van 
a különböző nem politikai szervezeteknek, NGO-knak, vallási csoportoknak, üzleti vezetőknek és 
helyi aktivistáknak. Komoly befolyásuk van a nemzetközi környezetvédelmi programok és szabá-
lyok felállításában, de még az ENSZ főtitkárának megválasztásában is. Ezzel szemben a nemzeti 
politikai elitek jelentősége csökken. Ez a nemzetközi rend a világszerte erősödő és egymással aktív 
elektronikus összeköttetésben lévő középosztály békés politikai és érdekérvényesítő törekvéseinek a 
kifejezője. A politika már nem helyi többé: a nemzeti és a globális kérdések egyre inkább felcserélhe-
tők egymással. Ezek természetesen mindössze jóslatok, és a kor gyorsan változó és kiszámíthatatlan 
geopolitikai dinamikája viszonylag gyorsan felülírja őket.

4 National Intelligence Council: „Global Trends 2025: a Transformed World”. American Institute of CPAs, http://
www.aicpa.org/research/cpahorizons2025/globalforces/downloadabledocuments/globaltrends.pdf, 2008. november.

http://www.aicpa.org/research/cpahorizons2025/globalforces/downloadabledocuments/globaltrends.pdf
http://www.aicpa.org/research/cpahorizons2025/globalforces/downloadabledocuments/globaltrends.pdf
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Az EU a globális biztonsági térben

Ma az Európai Unió gyengülő erőközpontként5 van jelen a multipoláris világban.6 Az elhú-
zódó gazdasági válság miatt szerepe és súlya relatíve gyengült a globális erőközpontokkal 
vívott versenyben (1. táblázat). Pedig amikor az Unió nekilendült az új évezrednek, erősnek 

és magabiztosnak látszott. A 2003-as európai biztonsági stratégia szerint „Európa még sosem élt 
ekkora jólétben, biztonságban és szabadságban, mint ma”.7 Európa a gazdasági válság óta jelentős 
problémákkal néz szembe, annak ellenére, hogy a hidegháború után „javuló formában” vett részt a 
világ formálásában. Az Amerikai Egyesült Államok katonai támogatásával elérte, hogy egységes, 
szabad és fejlődő régió legyen, míg a világ más erőközpontjai csak vegyes eredményeket tudtak fel-
mutatni. Oroszország a Szovjetunió megszűnése után csak lassan nyerte vissza az erejét, és hosszú 
távú kilátásai kedvezőtlenek. Japán gazdasága stagnált, számos problémával küszködött. Abban az 
időben a feltörekvő hatalmak, mint például Kína, még nem próbálták a világpolitikát a saját képükre 
formálni. Az Unió a folyamatos bővítéssel jelentősen átformálta szomszédjaival folytatott viszonyát, 
csökkentette az etnikai konfliktusokat, bevezette a jogállamiságot, és fejlesztette a gazdaságot a Balti-
tengertől a Balkánig.

Az amerikaiakkal és a kínaiakkal szemben az európaiak szorgalmazták leginkább a globális 
biztonsági kihívásokra adott egységesített, intézményesített válaszokat, a klímaváltozástól a vegyi 
fegyverek betiltásáig. Az EU ösztönözte a stabilitást elősegítő intézményes együttműködést a regi-
onális szervezetekkel, mint például a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN), az Afrikai 
Unióval vagy az Arab Ligával. Európa magabiztosnak érezhette magát saját valutája bevezetésének 
sikere (1999–2002) miatt. Az euró elősegítette egy új alaptörvény és egy új külpolitikai intézmény-
rendszer megalakulását, továbbá elindította az első közös biztonság- és védelempolitika (CSDP) 
megszervezését.

A gazdasági válság óta azonban– mint azt látni fogjuk a cikk harmadik részében – az Uniónak a 
globalizációs világra való reagálóképessége meggyengült (l. 2. táblázat), mindazok a megközelítések, 
amelyek jól működtek Európa számára a korábbi évtizedekben, az utóbbi években hatástalanokká 
váltak. Az elmúlt tíz évben a világ szinte a felismerhetetlenségig megváltozott, ennek ellenére Euró-
pának a globális versenyre, a külső és belső biztonsági kihívásokra adott válaszainak ereje meggyen-
gült. Az euró válsága nemcsak kétségbe vonta magát az eurót és az EU intézményrendszerét, de el 
is vonta az európai vezetés figyelmét a globális ügyektől és a geopolitikai problémáktól. A legtöbb 
európai Irak és Afganisztán után kétségbe vonja a liberális intervencionalizmus eredményességét, 
helyette a „nem beavatkozás” stratégiájában látja a megoldást.

5 Az Európai Külügyi Intézet (European Council on Foreign Relations, ECFR) 2010 óta értékeli az Európai Unió 
nemzetközi teljesítményét, 80 külpolitikai tényező alapján. Az évente közzétett jelentés pontos diagnózist állít fel 
az EU egészéről, illetve az egyes tagállamok teljesítményéről (az EU-tagok hozzájárulását 30 területen mérik). 
A szakértők az egyes területeket – a nemzetközi hitelminősítő intézményekhez hasonlóan – nagybetűvel (A–C) ér-
tékelik, a finomhangolást pedig plusz- vagy mínuszjellel végzik el. Az eredmények alapján konkrét és pontos képet 
lehet alkotni az EU-ról mint globális szereplőről.

6 Marján Attila: Európa sorsa. Az öreg hölgy és a bika. Budapest: HVG Kiadó Zrt., 2007.; Justin Vaisse – Susi 
Dennison (szerk.): „European Foreign Policy Scorecard 2013”. European Council on Foreign Relations, http://ecfr.
eu/page/-/ECFR73_SCORECARD_2013_AW.pdf, 2013. január.

7 Európai biztonsági stratégia. Biztonságos Európa egy jobb világban. Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivata-
la, 2009. 27. o.

http://ecfr.eu/page/-/ECFR73_SCORECARD_2013_AW.pdf
http://ecfr.eu/page/-/ECFR73_SCORECARD_2013_AW.pdf
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1. táblázat
Európa a globális világban

Hatalmi tényezők Jellemzők
Helyezés/

részesedés a 
világban

Megjegyzés

Népesség
506.820.764 fő

népsűrűség: 112 fő/km²
átlagélettartam: 80 év

3. hely 2012

Terület 4.511.824 km² 7. hely

Gazdasági
teljesítmény

GDP: 16.673.333 millió USD
Vásárlóerő-paritás: 32.897 USD
Áruforgalom: 3.267 Mrd EUR
Külföldi tőkebefektetés: 281,8 Mrd USD
Közös fizetőeszköz: euró (EUR, €)

23,1%
11. hely

1. hely (30,9%)
2. hely (21%)

2012
2011 (EU-27)

2012

18 országban

Tagállamok
száma 28 ország (23 tagország egyben NATO-tag is)

Bővítés:  2004

2007
2013

CY, CZ, EE, PL, 
LV, LT, H, MT, 
SK, SI
BG, RO
HR

Humanitárius 
fejlesztés
és segélyezés 

11,8 Mrd USD 4. hely

Közös kül-,
biztonság- és
védelempolitika

Nincs közös haderő

Nemzeti haderők létszáma 1.551 ezer fő
Katonai kiadások 192,5 Mrd USD
Európai védelmi-ipari és technológiai bázis
400 ezer fő + 960 ezer munkahely, 90 Mrd 
EUR értékű haditechnikai forgalom

3. hely
3. hely
2. hely

Működő katonai 
erők (eurohadtest, 
európai csendőr-
ség, európai had-
erőnemi elemek)

2011
2011

Európai Védelmi 
Ügynökség létre-
hozása (2004)

Közös európai 
biztonsági tér Európai ügynökségek és szervek létrehozása

EUROPOL, 
EUROJUST, 
FRONTEX,

Állandó Belbiz-
tonsági Koordi-
nációs Bizottság 

(COSI)

Forrás: European Union, www.europa.eu; European Commission Eurostat, epp.eurostat.ec.europa.eu; OECD, www.
oecd.org; Global Humanitarian Assistance, www.globalhumanitarianassistance.org; European Defence Agency, 
www.eda.eu adatai.

http://www.europa.eu
http://www.oecd.org
http://www.oecd.org
http://www.globalhumanitarianassistance.org
http://www.eda.eu
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A „feltörekvő gazdaságok” tovább fejlődtek: Kína gazdasága megduplázódott, 2013-ban a világ 
elsőszámú kereskedelmi nagyhatalmává vált (4,16 trillió dollár értékű exportjával és importjával 7,6 
százalékkal megelőzte az USA-t). Az öreg kontinensen is egyre inkább teret hódított a tekintélyel-
vű kapitalizmus, Európa befolyása – a koppenhágai klímacsúcson (2009) elszenvedett vereségtől az 
„arab tavaszon” át az ENSZ megfigyelői státusz megszerzésének kudarcáig – meggyengült. Az eu-
rópai kutatók csak az USA-val való egyes globális és regionális kérdésekben (iráni szankciók, szíriai 
válság) való együttműködésnek, a koszovói válságkezelésnek és a keleti partnerség javulásának adtak 
jó (A-) osztályzatot. De az Unió napjaink európai válságainak (afrikai menekültek, Ukrajna, Bosznia-
Hercegovina) kezelésében sem jeleskedik.

2. táblázat
Európa külpolitikai teljesítménye

Nemzetközi kapcsolatok
Pontszám (1–20), értékelés 2010 2011 2012 Változás

erősödés (+), gyengülés (-)

Amerikai Egyesült Államok 11,0 B -   11,0 B -   11,7 B -
Oroszország 10,0 C+   10,0 C+   11,0 B - (+)
Kína   9,0 C+   8,5 C     9,7 C+
Szélesebb európai térség   9,5 C+     9,5 C+   10,3 C+
Közel-Kelet és Afrika -   10,0 C+   10,3 C+
Multilateralizmus és válságkezelés 14/11 B+/B- 13,0 B 12,6 B (-)

Forrás: Vaisse – Dennison (szerk.): i. m. 12. o.

Ahogy az EU növekedett, a problémák sokasodtak az Unióban: gyengült a szolidaritás, erő-
södött az euroszkeptikus közhangulat, emellett nem volt egyetértés a biztonsági problémák közös 
kezelésében sem. A védelemre és biztonságra szánt források folyamatosan csökkentek, a kutatásra 
és fejlesztésre költött pénzek megfeleződtek, a „pooling & sharing” koncepciója nehezen materiali-
zálódott. Már elfelejtődött a 2011-es líbiai katonai beavatkozás európai sikere. Szimbolikus üzenete 
van annak, hogy Franciaország 2003-ban még maga kezdeményezte az EU első katonai beavat-
kozását a Kongói Demokratikus Köztársaságban, de tíz évvel később már egyedül hajtotta végre 
a katonai intervenciót Maliban, illetve a Közép-afrikai Köztársaságban, mert nem voltak európai 
partnerei az azonnali cselekvésben. Pedig az Artemis művelet volt az EU-harccsoport koncepció-
nak a modellje, igaz, a harccsoportokat – bár félévente kettő áll készenlétben – az Unió mostanáig 
még nem alkalmazta.

Az elmúlt évtizedben Európa tett némi előrelépést egy egységes és hatékony külpolitika ki-
fejlesztésére, sikerült több európai viszályt megoldania, illetve mérsékelnie (például Koszovó). 
A transzatlanti kapcsolatok iránt korábban szkeptikus Franciaország 2009-ben a NATO tagja lett. 
Németország és Lengyelország nézetei az orosz politikát illetően közeledtek egymáshoz, ami jó 
alapot adhat az Unió és Moszkva közötti (gazdasági, energiaellátási) kapcsolatok fejlesztésének. 
A lisszaboni szerződés megalkotta az EU számára a közös „külügyminiszter” és a diplomáciai 
szolgálat (European External Action Service, EEAS) intézményét, ami létrehozta a hidat az Euró-
pai Tanács politikai hatalma és az Európai Bizottság erőforrásai között. Az intézményrendszer fej-
lődését azonban nem követte az Unió stratégiai megújulása, amely megfelelő választ adhatott volna 
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a külső és a belső változásokra. Európai szakértők szerint az EU talán a stratégiai gondolkodásban 
maradt le leginkább,8 ami hátrányosan érintette versenyképességét.

A transzatlanti kapcsolatok és a hard power

Az elmúlt évtizedben megváltozott a barátság az Atlanti-óceán keleti és nyugati partja között, 
nem voltak súrlódásmentesek a transzatlanti kapcsolatok. Az iraki háború „régi” és „új” de-
mokráciákra osztotta Európát, hiányzott a globális terrorizmus elleni harc közös európai per-

cepciója, az európai tagállamok nehezen álltak „hadrendbe” az iraki és az afganisztáni műveletben. 
A drága missziók, az elhúzódó alacsony intenzitású katonai konfliktusok, a növekvő katonai veszte-
ségek, a politikai célok elérésének nehézségei kijózanító hatással voltak az európai vezetésre, amit a 
2008-tól elhúzódó pénzügyi válság csak felerősített. Európa egyre kevésbé hisz abban, hogy a válsá-
gok és konfliktusok megoldásához jól felszerelt hadseregre és erős katonai védelemre van szükség.

Ennek az erősödő trendnek a következtében, amelyet Robert Gates volt amerikai védelmi mi-
niszter „Európa demilitarizálódásának”, Radek Sikorski lengyel külügyminiszter „szellemi lefegy-
verzésnek” nevezett, az európai katonai képességek jelentősen meggyengültek. Az EU teljes védelmi 
kiadásai a 2004–2012 közötti időszakban 254 milliárd euróról 189 milliárd euróra (az uniós GDP 1,5 
százalékára) csökkentek úgy, hogy közben az európai kormányok kevesebb mint felére redukálták 
a védelmi kutatások és fejlesztések költségeit.9 Az a tartós műveleti elkötelezettség, amit az elmúlt 
évtizedben számos tagállam (köztük Magyarország is) vállalt Afganisztán és Irak esetében, a kö-
zeljövőben már nehezen elképzelhető. Kérdés még az is, hogy vajon a jövőben alkalmazza-e az EU a 
harccsoportjait gyors és hatékony intervenciós beavatkozásokra, vagy megmarad a jelenlegi alkalmi 
haderő-felállítási politikánál. Sajnos az Európai Tanács 2013. decemberi védelmi napirendje nem je-
lentett áttörést az európai védelem krónikus problémáinak megoldásában.10 A tanács hitet tett a közös 
európai biztonság- és védelempolitika (CSDP) fejlesztése mellett, kooperatív programokat szorgal-
mazott a drónok, a légi utántöltés, a műholdas kommunikáció és a kibervédelem területén, valamint 
támogatta az európai védelmi ipar versenyképességének javítását. A konkrét programok helyett azon-
ban csak szép szavak hangoztak el.

A 2005-ös ENSZ-csúcstalálkozó óta globálisan megváltozott a védelemért való felelősség 
(Responsibility to Protect) elve, azonban a közelmúlt tapasztalatai egyre kevésbé igazolják, hogy a 
védelem, a megóvás egy erős, hosszú távú küldetést, egy cselekvési imperatívuszt jelentene. Míg Lí-
bia esetében az ENSZ Biztonsági Tanácsa e doktrínára hivatkozott a katonai erők bevetése kapcsán, 
a későbbiek folyamán ez a katonai intervenció erős ellenérzést keltett Oroszországban, Kínában és 
más feltörekvő hatalmakban. Véleményük szerint a NATO Kaddáfi elleni katonai művelete átlépte 
a humanitárius védelem határvonalát, és rendszerváltást eredményezett. Egy ilyen légkörben – mint 
ahogyan ezt látjuk Szíria esetében – a keleti nagyhatalmak minden olyan javaslatot elutasítanak, 

  8 Varga Miklós: „Egy közös uniós stratégiai kultúra kilátásai – elméleti megfontolások és gyakorlati akadályok”. 
Külügyi Szemle, Vol. 11. No. 3. (2012).;  Susi Dennison, Richard Gowan, Hans Kundnani, Mark Leonard, Nick 
Witney: „Why Europe Needs a New Global Strategy”. European Council on Foreign Relations, http://ecfr.eu/
page/-/ECFR90_STRATEGY_BRIEF_AW.pdf, 2013. október.; Andrea Baumann, Jonas Gratz, Prem Mahadevan: 
„Strategic Trends 2013. Key Developments in Global Affairs”. Center for Security Studies, http://www.css.ethz.ch/
publications/pdfs/Strategic-Trends-2013.pdf, 2013. március 4.

  9 „National Defence Data 2012”. European Defence Agency, http://www.eda.europa.eu/docs/default-source/finance-
documents/national-defence-data-2012.pdf. Letöltés ideje: 2014. február 23. 2. o.

10 Vö. „European Council. 19/20 December 2013. Conclusions”. Consilium, http://register.consilium.europa.eu/doc/sr
v?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%20217%202013%20INIT, 2013. december 20. 1–6. o.

http://ecfr.eu/page/-/ECFR90_STRATEGY_BRIEF_AW.pdf
http://ecfr.eu/page/-/ECFR90_STRATEGY_BRIEF_AW.pdf
http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/Strategic-Trends-2013.pdf
http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/Strategic-Trends-2013.pdf
http://www.eda.europa.eu/docs/default-source/finance-documents/national-defence-data-2012.pdf
http://www.eda.europa.eu/docs/default-source/finance-documents/national-defence-data-2012.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST 217 2013 INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST 217 2013 INIT
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amelyben az ENSZ Biztonsági Tanácsa katonai erők bevetését engedélyezné a saját népe ellen erő-
szakot alkalmazó damaszkuszi kormány ellen.

A kilencvenes években Európa felülkerekedett konfliktuskerülő magatartásán, és hatékonyan lé-
pett közbe a Balkánon, majd az új évezredben fokozatosan tágította akciórádiuszát. 2013-ban az EU 
már 16 műveletben (négyszer több operációban, mint 2004-ben), 6.200 fővel vett részt a globális 
békefenntartásban.11 Napjaink CSDP-missziói és műveletei 433 millió euróba kerülnek. A missziók 
többsége civil feladat (jogállamisági, rendőri, határőrizeti, biztonsági szektor stb.), az 5 katonai műve-
let többsége is kiképzési jellegű. Komolyabb kockázattal és harccselekmények lehetőségével igazából 
csak a közelmúltban a Közép-afrikai Köztársaságba telepített EUFOR RCA Bangui nevű műveletben 
lehet számolni, de az EU ebben az esetben is határozott kivonási stratégiát követel az ENSZ-től és 
az Afrikai Uniótól (AU). Politikai értelemben az EU hetedik afrikai missziójának felállításáról szóló 
döntés nagy jelentőségű, hiszen egy hónappal az Európai Tanács katonai ügyeket tárgyaló ülése után 
született, hozzájárulhat a jövő évi elnökválasztások sikeréhez a közép-afrikai országban, és kifejezi 
az EU elkötelezettségét a szubszaharai térség iránt. Az Unió azonban nem akarja hosszú távon el-
kötelezni magát, a zászlóalj nagyságú kontingenst az „áthidaló erők” koncepciója alapján szeretné 
alkalmazni, amely megteremtené a feltételeket egy nagyobb, hosszú távú ENSZ/EU-művelet létreho-
zásához. A kérdés azonban még mindig fennáll: elegendő-e a hathónapos mandátum, és ha sikerül is 
az ENSZ/EU békefenntartó műveletet felállítani, elkötelezett marad-e az EU (köztük Magyarország) 
a misszió hosszú távú fenntartásában?

Az egy évtizede ismétlődő transzatlanti biztonsági felmérések azt mutatják, hogy az európaiak 
egyre kevésbé támogatják a konfliktusok katonai eszközökkel való megoldását: 2013-ban a felmérés-
ben részt vevők 31 százaléka12 hitt abban, hogy katonai intervenciókkal igazságot lehet szolgáltatni, 
72 százalék pedig ellenezte Szíriában a katonai beavatkozást. Emiatt a jövőben az európai kormányok 
csak magas legitimitású műveletek elindításában számíthatnak a közvélemény politikai támogatására. 
Az elmúlt évtized aszimmetrikus hadviselésének tapasztalatai alapján az intervenciókat egyre inkább 
helyi regionális erők, a nemzetközi békefenntartók és a nyugati támogatottságú ellenzéki erők fogják 
vezetni, ahelyett hogy tisztán nyugati katonai bakancsok „koptatnák a földet”. Ezért az EU-nak már a 
közeljövőben úgy kell menedzselnie a nemzetközi válságokat, hogy egyre nagyobb szerepet kapjanak 
az együttműködő regionális szervezetek (Afrikai Unió, Arab Liga, EBESZ, NATO). Az EUFOR RCA 
Bangui jó prototípusa lehet ennek az irányváltásnak.

A transzatlantista „vak” bizalom nem csak katonai területen gyengült. A kétoldalú kapcsolatrend-
szer problémás ügyei – az adósságválság kezelése, a szabadkereskedelmi tárgyalások nehézségei, 
a lehallgatási botrány interpretálása, az eltérő válságkezelési megoldások alkalmazása – egyre in-
kább elgondolkoztatják Európát. Az amerikai védelmi költségvetés megszorításával és a külpolitikai 
„tengely” Ázsia felé fordulásával az USA nagyobb szerepvállalásra kívánja ösztönözni az Uniót. Az 
új amerikai biztonsági (2010) és katonai stratégia (2011) a kiberhadviselést és a high-tech katonai 
megoldásokat (robotok, különleges erők, nagypontosságú fegyverek) helyezi előtérbe a nagyméretű 

11 A teljesség kedvéért hozzá kell tenni, hogy az EU-tagállamok 15.570 fővel (27 százalék) járulnak hozzá az afganisz-
táni ISAF-művelethez, 3.150 főt (66 százalék) adnak a KFOR-misszióhoz, és három hadihajóval (780 fő, 30 száza-
lék) járulnak hozzá a NATO tengeri műveleteihez. Így az EU hozzájárulása a globális békefenntartáshoz 25.700 fő 
(15 százalék).

12 A közvélemény-kutatást a német Marshall Alapítvány 2002-től végzi az euroatlanti térség országaiban (2013-ban 
13 országban), amely során az emberek véleményét a transzatlanti kapcsolatokról, a NATO és az EU fontosságáról, 
a gazdasági helyzetről, a migrációról és a feltörekvő hatalmakról kérdezik meg. A felmérés jól mutatja, hogyan 
változott az európai gondolkodás az elmúlt bő egy évtizedben a meghatározó biztonságpolitikai kérdésekben. Lásd: 
„Transatlantic Trends. Key Findings 2013”. The German Marshall Fund of the United States, http://trends.gmfus.
org/files/2013/09/TT-Key-Findings-Report.pdf, 2013. szeptember. 6. o.

http://trends.gmfus.org/files/2013/09/TT-Key-Findings-Report.pdf
http://trends.gmfus.org/files/2013/09/TT-Key-Findings-Report.pdf
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intervenciókkal szemben. Ez olyan kemény és puha hatalmi eszközök elegyét jelenti, amely nem igé-
nyel ENSZ BT-döntést vagy mélyebb diplomáciai engedélyt, sem pedig katonai erővel végrehajtott 
tradicionális katonai akciókat. Emellett egészen addig, amíg az intervencióhoz nem feltétlenül szük-
séges direkt amerikai katonai erő – mint ahogyan láttuk ezt például a 2011-es líbiai műveletben –, a 
„hátulról irányítás” (leading from behind) taktikáját használják. Barack Obama felelete az egyiptomi, 
líbiai és szíriai eseményekre azt mutatja, hogy az USA közel-keleti politikája jelentősen változik egy 
olyan régió tekintetében, amely az EU számára stratégiailag jelentős.

Az USA európai „visszalépése” egy olyan elvárást jelent az európaiak számára, ami felelőssé teszi 
őket az uniós szomszédságban felmerülő problémák elrendezésében. Európa a jövőben sem marad 
egyedül, ha a feszültségek kiéleződnének, netán káoszba torkollnának a Közel-Keleten (például Irán-
ban). Az USA továbbra is kész segíteni azokban a konfliktusokban, amelyek inkább európai, mintsem 
amerikai aggodalmakra adhatnak okot. Erre különösen akkor lehet számítani, ha az amerikaiak látják 
Európa hajlandóságát arra, hogy nagyobb felelősséget vállaljon a NATO-ban, a nemzetközi terroriz-
mus elleni harcban, a minden potenciális és valós fenyegetés elleni védelmi képességfejlesztésben. 
Az európaiaknak tehát arra kellene koncentrálniuk, hogy olyan stratégiai képességeket (hírszerzés, 
szállítóképesség, mobil erők, önálló logisztika, kiberbiztonság, határvédelem, tengeri biztonság) fej-
lesszenek, amelyek lehetővé tennék a „felelősségi területükön” megjelenő válságok saját hatáskörben 
történő rendezését.

Puhuló európai soft power

Az Európai Unió globális szereplőként ambicionálja a világ biztonsági problémáinak megoldá-
sában való részvételt, egy jobb világ építésében való közreműködést, amit elsősorban puha 
hatalomként kíván elérni. Az európai puhahatalom-felfogás koncepciója azonban egyre bi-

zonytalanabbá vált; az európai és a szomszédos országok egyre kevésbé szeretnék követni a brüsszeli 
„diktátumokat”. Az „Egyesült Európa” alapító országai az Unió bővítési folyamata során – a tagság 
elnyerésének feltételeként – nyíltan befolyásolták közeli szomszédjaik politikáját. Brüsszel továbbra is 
ezt a politikát követi Macedónia, Szerbia, Montenegró és Törökország esetében, bár a 2014 eleji dél-
szláv szociális demonstrációk e vonatkozásban is változtatásokra intenek. Ennek ellenére, az EU-val 
való szorosabb kapcsolat ígérete (európai szomszédságpolitika [ENP, 2004], keleti partnerség [EaP, 
2009]) még mindig több országra hatással van a közép-kelet-európai régióban. Azonban mint Ukraj-
na példája mutatja, a keleti bővítéssel már nemcsak a NATO-nak kell megküzdenie Oroszországgal, 
hanem az EU-nak is. Lassan haladnak a csatlakozási tárgyalások Törökországgal, pedig egy esetleges 
török uniós tagság javítaná az EU geopolitikai lehetőségeit a Földközi-tenger és a Fekete-tenger keleti 
részén. A FÁK-térség legtöbb országa – Belarusztól Kazahsztánig – makacsul ellenáll az EU vonze-
rejének, értékeinek és normáinak. Oroszország az EU ellen akarja fordítani saját, európai modelljét 
egy Eurázsiai Unió létrehozásával, amelybe bevonná a korábbi szovjet országokat is.

Bár az Unió továbbra is erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy hasonló befolyást szerez-
zen észak-afrikai és közel-keleti szomszédjainál, ennek eredményei azonban az „arab tavasz” óta 
minimum bizonytalanná váltak. A Zbigniew Brzezinski által „globális politikai ébredésnek”13 ne-
vezett időszak nem kedvez a liberális értékrendet és az emberi jogokat előtérbe helyező politikai fel-
fogásnak. A déli mediterrán országok – ellentétben a kilencvenes évekbeli európai posztkommunista 
országokkal – meglehetősen csekély hajlandóságot mutatnak (talán Tunézia kivételével) az európai 

13 Zbigniew Brzezinski: Stratégiai vízió – Amerika és a globális hatalom válsága. Budapest: Antall József Tudásköz-
pont, 2013.
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sztenderdek elsajátítására. Az országok többsége (Egyiptom, Líbia, Algéria) hevesen védi független-
ségét, hagyományos hatalmi és társadalmi berendezkedését, és inkább függetleníteni akarja magát a 
külföldi (nyugati) befolyás alól, minthogy megfeleljen az európai normáknak, amelyek egyre kevésbé 
vonzóak az euró krízise óta. Egyiptomban például sem a hadsereg, sem a Muzulmán Testvériség nem 
fogadta el a nyugati normákat. A két lehetőség között választásra kényszerített egyiptomi liberálisok 
pedig – úgy tűnik – a hadsereg nézőpontja, a Nyugattól való elhatárolódás felé húznak.

A szomszédok megváltoztatására irányuló puha hatalmi versenyben az EU sok ellenséget szer-
zett, ez az egyik oka annak, hogy az európai hatalom meggyengült. A Közel-Keleten a befolyás meg-
szerzéséért harcok dúlnak Szaúd-Arábia, Katar, Törökország és Irán között. Míg Szíriában a kialakult 
hidegháború valós háborúvá vált, addig máshol ez a pénzügyi támogatások versenyébe csapott át, 
ami alkalmanként elérte a több milliárd dollárt, és vallási, politikai viszályokat szított. Európának 
a közvetlen szomszédságában kialakult geopolitikai versenyben Oroszország mellett egyre inkább 
Kínával is számolnia kell.

Az Európán kívüli regionális szervezetek – mint az Afrikai Unió vagy az Arab Liga – javuló 
aktivitása olykor stratégiai hasznot jelentett az EU számára. Például az Afrikai Unió békefenntartói 
jelentős szerepet játszottak Szomália stabilizálásában, a nyugat-afrikai csapatok pedig támogatták 
Franciaországot Maliban vagy a Közép-afrikai Köztársaságban. Más esetekben viszont olyan stra-
tégiai célokat követtek, amelyek ellentétesek voltak az európai érdekekkel. Az Afrikai Unió például 
2011-ben hevesen kritizálta Európa Líbia-politikáját. Az Arab Liga ugyan támogatta az EU álláspont-
ját a szíriai válság megoldásában, ugyanakkor eszköze is volt Szaúd-Arábiának és szövetségeseinek 
abban, hogy megakadályozzák az ENSZ-béketárgyalásokat 2012-ben. Más szavakkal: az európai 
„puha politika” egy gyengülő érték egy olyan változó világban, ahol más régiók és hatalmak egyre 
magabiztosabbak lesznek, és egyre kevésbé teszik függővé politikájukat a Nyugattól. Ez alapvetően 
akadályozza azt az uniós stratégiát, amely az európai értékeket és modelleket széles körben terjeszte-
ni akarja az EU-hoz közeli (szomszédos) vagy akár a távolabbi országokban. Ezért újra kell gondolni, 
hogyan lehet a „puha hatalom” eszközeit úgy alkalmazni olyan időkben, amikor Európa versenyben 
áll keleti és déli szomszédjaival, hogy azok az elkövetkezendő években pénzügyi, politikai és ideoló-
giai szempontból tovább erősödjenek.

A „puha hatalom” megvalósításában jelentős szerepet játszik az Unió segélyezési-fejlesztési po-
litikája. Az arab forradalmak kapcsán Egyiptomban és más országokban is felmerült a kérdés, hogy 
az EU felismeri-e a pénzügyi eszközök korlátait egy-egy társadalom átalakításának kísérletében. Bár 
az EU intézményeinek támogatási ereje a gazdasági válság után csökkent – 2009-ben 12,724 milliárd 
dollár az EU-nak még 2. helyet biztosított a világ donorai között, a 11,854 milliárd euró már csak a 4. 
helyre volt elegendő –, az uniós tagállamok büszkék arra, hogy együttesen ők a világ legnagyobb, az 
USA-t is megelőző, humanitárius fejlesztési segélyezői. Habár az EU gazdasági befolyása még mindig 
több szomszédos országban jelentős, az Oroszországgal szembeni „ukrajnai támogatási csata” elvesz-
tése már mutatja ennek az eszköznek a gyengülését. A gazdasági befolyás csökkent a Közel-Keleten 
és Észak-Afrikában, hiszen a gazdag öbölállamok olyan nagyságú segélyezésre képesek, amivel az 
Unió nem tud mindig versenyezni. Azonban nemcsak a humanitárius segélyezési erőforrások csök-
kentek, hanem az Unió egyszerűen nem tudta az aktualitásoknak megfelelően újraszervezni a politi-
kai reformok támogatására nyújtott technokrata adományozó programjait sem.

Mindazonáltal a segélyezési politika a változó világrendben egyre nehezebbé válik, mert már nem 
csupán a forrásokért kell megküzdeni az EU-n belül, de a megerősödő konkurenciával is. Például, 
amikor az EU arról beszélt, hogy megfosztja támogatásától Egyiptomot a 2013. évi nyári puccs miatt, 
Szaúd-Arábia és más Arab-öböl menti államok azonnal alternatív támogatási lehetőségeket ajánlottak 
fel Egyiptom számára. Míg az EU viszonylag gyorsan reagált több szankcióval is a szíriai kormány 
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erőszakos elnyomó politikájára 2011-ben, Irán és Oroszország megtalálta a módot Damaszkusz gaz-
dasági támogatására. Bár az EU hatalmas mennyiségű tőkével támogatta a Kongói Demokratikus 
Köztársaságot egy évtizeden át, Kinshasa Peking felé tekingetett, és a kínai támogatások ígéretében 
ismét ignorálta a Nyugatnak a kormányzás javítására vonatkozó igényeit.

A változások következtében az EU segélypolitikája fokozatosan finomodott, egyre jobban bekal-
kulálta a biztonsági tényezőket is. Az európai vezetés egyre inkább arra akarja használni a támogatá-
sokat, hogy a gyenge országok ne veszítsék el működőképességüket, ne váljanak potenciális terroris-
tabázissá. A másik törekvés pedig az, hogy a kereskedelmi kapcsolatok ösztönzése révén javuljanak 
az Unió gazdasági pozíciói a növekvő gazdaságokkal. Mindazonáltal az EU nem adta fel önzetlen se-
gélyezési céljait, miszerint a támogatásaival továbbra is hozzá kíván járulni a mélyszegénység 2030-ig 
történő felszámolásához. De az Uniónak egyre inkább fel kell ismernie, hogy a jelenlegi politikai, ide-
ológiai és gazdasági helyzet miatt a további segélyek nyújtása nem erősíti a politikai támogatottságát.

Multilateralizmus és biztonságpolitikai válságkezelés

A 2003. évi európai biztonsági stratégia kiemelt figyelmet szentelt a hatékony multilateraliz-
musnak, amit főképp az ENSZ szerepének erősítésével kívánt elérni. A 2008-as jelentés már 
kiszélesítette a szervezeti fókuszt, és felhívta Európa, illetve a feltörekvő hatalmak figyelmét 

a nemzetközi pénzügyi szervezetek és a G20-as formáció szerepének növelésére, különösen a gaz-
dasági válság kezelése területén. Viszont az európaiak egyre jobban félnek attól, hogy a felemelkedő 
hatalmak kihasználják az ENSZ-re és más nemzetközi szervezetekre gyakorolt befolyásukat a nyuga-
ti törekvések opponálására, a kezdeményezések elfojtására. Az utóbbi évtizedben Franciaország és az 
Egyesült Királyság többször fordult az ENSZ-hez, hogy stabilizálják korábbi gyarmataikat (Libanon, 
Mali vagy Szudán). Az EU biztonsági műveletei az ENSZ-szel szoros együttműködésben valósultak 
meg, mint ahogy ez például Csád és Koszovó esetében is történt. A nem nyugati hatalmak azonban 
egyre inkább gátolják az emberi jogokért előterjesztett javaslatokat a közgyűlésben és az Emberi Jogi 
Tanácsban. Kína és Oroszország megtagadta az együttműködést több súlyos válság esetében is, ami 
a szíriai Bassár el-Aszad-rezsim hosszú idejű ellenállásában csúcsosodott ki.

A hatékony multilateralizmus kilátásai ma hasonlóan frusztrálóak máshol is. A Kereskedelmi Vi-
lágszervezet (WTO) háttérbe szorult a dohai csúcsértekezlet kudarca után, helyét egyre inkább a két-
oldalú és a regionális kereskedelmi megegyezések kezdik átvenni. 2008-ban és 2009-ben az európai 
államok nagy összegekkel támogatták a G20-at, nemcsak azért, hogy reagáljanak a hirtelen létrejött 
pénzügyi válságra, hanem azért is, mert ezzel lehetőségük volt arra, hogy Kínát és más nem nyugati 
gazdaságokat bevonjanak a multilaterális rendszerbe. Ez a folyamat azonban nem ment zökkenőmen-
tesen. Kihasználva újonnan szerzett befolyásukat, a fejlődő nagyhatalmak (Brazília, Oroszország, 
India, Kína és Dél-Afrika) 2007-ben létrehozták a BRICS nevű gazdasági érdekvédelmi formációt. 
A kooperációnak nemcsak a csoporton belüli gazdasági együttműködés fejlesztése a célja (2014-ben 
már saját nemzetközi kereskedelmi bankot szeretnének létrehozni), hanem a nemzetközi színtéren 
való fellépés erősítése, a fejlődő világ vezető pozíciójának megszerzése is. A G20-ak 2010-es dél-ko-
reai találkozóján például a BRICS összeállt az Amerikai Egyesült Államokkal, hogy rákényszerítse 
az EU-tagokat arra, hogy a Nemzetközi Valutaalapban (IMF) adják fel befolyásuk egy részét. 
A G20-ak 2011–2012-ben tartott találkozóján is Európa volt a csoport központi témája, és bár az eu-
rópai problémákat megoldották, nem foglalkoztak a világgazdaság más feszítő gondjaival, a korábbi 
megállapodások teljesítésének értékelésével.
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A multilateralizmust azonban érdemes az EU-nak erősítenie, hiszen – mint ahogyan ezt a 2013-
ban, az ENSZ keretében elért fegyverkereskedelmi szerződés mutatta – csak koncepciózus célok-
kal és tartós erőfeszítésekkel lehet eredményeket elérni. Ugyanakkor Kína és Oroszország nagy-
hatalmi politizálása (mindketten tartózkodtak a fegyverkereskedelmi szerződés ügyében) nem a 
nyugati multilaterális rendszerekbe való harmonikus beilleszkedést célozza, ezért Európának meg 
kell találnia a megfelelő megoldásokat a feltörekvő nagyhatalmak új kezdeményezéseinek ellensú-
lyozására. Amíg az EU az ENSZ Biztonsági Tanácsa asztalánál szeretné megoldani a szomszéd-
ságban kitörő válságokat (mint például Koszovó vagy Szíria esetében), addig Peking és Moszkva 
hajlamos az EU-tagállamokat megosztó megoldásokat, ad hoc szervezeti formákat preferálni. Ezért 
kétséges, hogy az új vesztfáliai világban a hagyományos multilateralizmus megbízható alapja le-
het-e az európai stratégiának.

Ez nem azt jelenti, hogy az EU-nak fel kell adnia a multilateralizmusra irányuló törekvéseit, de 
bővítenie kell együttműködési lehetőségeit, a gazdaság világát is fel kell használnia a globális erőköz-
pontok elleni versenyben. A transzatlanti kereskedelmi és befektetési partnerségi (TTIP) szerződésen 
keresztül például Európa és az USA nemcsak saját gazdasági pozícióját erősítené meg (Európa évi 
70-120 milliárd euró bevétellel, 0,5 százalékos GDP-növekedéssel és 400 ezer új munkahely terem-
tésével számolhatna), hanem új lendületet is adhatna a nemzetközi liberalizációs törekvéseknek. Az 
új, transzatlanti „közös piaccal” ugyanis olyan új szabályozási normákat, sztenderdeket és eljárásokat 
hozhatnak létre, amelyekkel megállíthatnák Kína további előretörését. A biztonsági szektorban a mai 
napig eredménytelen az a kezdeményezés, miszerint az USA-t és az EU-t kellene megtenni a „globális 
NATO” magjának.

Európának egyre nagyobb szüksége van arra, hogy alternatívákat találjon az ENSZ működés-
képtelensége esetére. Ez magába foglalhat a regionális partnerekkel folytatott „kétoldalú” együtt-
működéseket (mint az Afrikai Unió esetében), vagy létrehozhat ad hoc koalíciókat, mint az a Líbia 
Barátai Csoport (Friends of Libya) esetében történt. Viszont ennek az á la carte multilateralizmusnak 
a kockázata megosztja az EU-t, gyengíti közös kül- és biztonságpolitikáját. Európa alaphelyzete való-
színűleg a jövőben is mindig visszavezet majd az ENSZ-hez. Azonban a változó multipoláris környe-
zetben előfordulhat, hogy az EU-nak nem lesz más választása, mint hogy rövid távú szövetségeseire 
és regionális partnereire támaszkodjon egy-egy gyors lefolyású válság esetén, amíg nemzetközileg 
nem törvényesíti a hatalom használatát.

energiapolitika és geopolitika

Általános megállapítások

Az energiapolitika 2014-re a diplomácia és a geopolitika egyik legfontosabb szakpolitikai ele-
mévé vált, és a szektor jellege, megítélése jelentős átalakuláson esett át. Tíz évvel ezelőtt 
a globális energiapiac döntő kereslet-kínálat viszonyát a keresleti oldalon az OECD-orszá-

gok, míg a kínálati oldalon az OPEC, Oroszország és Norvégia határozta meg. Az elmúlt tíz évben 
azonban fokozatosan csökkent e relációk súlya, és az energiaigény-növekmény egyre inkább a nem 
OECD-országok felől érkezik. A Nemzetközi Energiaügynökség (NEÜ) legfrissebb, 2013-as előrejel-
zése szerint 2035-ig a világ energiaigénye 40 százalékkal fog nőni, e növekmény 65 százaléka pedig 
Kínából, Indiából és Délkelet-Ázsiából fog származni, miközben mindössze 4 százalékát generálják 
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az OECD-országok.14 2035-re Kína várható energiaigénye a duplája lesz az USA – a világ jelenlegi 
legnagyobb energiafogyasztója – mostani fogyasztásának. Míg az előrejelzések szerint a kínai ener-
gianövekmény nagy része 2020 előtt jelentkezik, addig India várhatóan 2020 után jelenik meg szigni-
fikáns addicionális energiaigénnyel. A gazdaság és a népesség növekedésének köszönhetően komoly 
energiaigény-növekmény várható a Közel-Keleten is.

Ugyan jelenleg az EU a világ legnagyobb olaj- és gázimportőre, az olaj tekintetében Kína várha-
tóan hamarosan megelőzi Európát. Ebből az is következik, hogy a jövőbeli nagy fogyasztók – Kína 
és India – magatartása, energiamix-szerkezet választása, azon belül az import aránya, mind kihat 
az energiahordozók világpiaci árára, elérhetőségére és a klímavédelmi célkitűzésekre. A tíz évvel 
ezelőttihez képest az EU súlya a globális energiapiacon már most alacsonyabb, és a következő évti-
zedekben várhatóan sokkal kisebb lesz. Ugyanakkor az európai energiapiaci integráció most juthat el 
egy olyan szintre, amikor közös uniós energiapiacról beszélhetünk, annak valamennyi attribútumával 
együtt. A gázpiac, ami egészen a közelmúltig 28 tagállam nemzeti piaca volt, végre elkezdhet valódi 
piacként működni és a méretéből fakadó előnyöket a nagy szállítókkal szemben kihasználni. Arra is 
az utóbbi években volt először példa, hogy az EU a határain túl egységesen lépett fel harmadik or-
szágok felé energetikai kérdésben (l. a 2011-es transzkaszpi vezetékre vonatkozó tanácsi mandátum).

Miközben a fejlett világ a kereslet-kínálati viszonyok drámai átrendeződésének következménye-
ivel van elfoglalva, illetve a klímaváltozás okozta problémák fenntartható megoldásaival küszködik, 
addig globális szinten továbbra is komoly gondot jelent, hogy a világ lakói jó részének nincs áramellá-
tása. NEÜ-becslések szerint ez világszinten 1,3 milliárd embert érint, míg 2,6 milliárd ember tovább-
ra is hagyományos biomasszát használ a főzéshez. Az energiához való hozzáférés hiánya elsősorban 
a szubszaharai térséget és Ázsia egyes részeit érinti.15

Ugyan a sajtóban és a közbeszédben egyre többet hallani a megújuló energiák térhódításáról, a 
világ energiafelhasználásának 82 százaléka továbbra is fosszilis energiahordozókból származik. 
A NEÜ szerint még agresszív megújulót támogató politika mellett is (ami komoly állami szubvenciót 
jelent) 75 százalék marad a fosszilis energiahordozók aránya 2035-ben. Sőt, az elmúlt években az 
energiahordozók közül a szénfelhasználás növekedett a leggyorsabban, és ez volt felelős a legnagyobb 
CO2-kibocsátásért is. Emellett a nukleáris energia szerepe is fokozatosan növekszik a globális ener-
giamixben. Jelenleg 69 atomerőművet építenek a világon, azok közül is a legtöbbet Ázsiában.16

Megdőltek viszont a kimerülő olaj- és gázkészletekről szóló teóriák, sőt a technológiai fejlődés-
sel párhuzamosan a prognózisok magasabbra teszik a gazdaságosan kitermelhető olaj- és gázkészle-
tek nagyságát. Aggodalomra így globálisan nem az energiahordozók hiánya ad okot, hanem sokkal 
inkább azok ára, a globális éghajlatváltozás, az energiahordozók egyenlőtlen megoszlásából adódó 
energiabiztonsági feladatok, valamint az energiához való hozzáférés lehetőségének biztosítása a Föld 
valamennyi lakója számára.

14 Forrás: „World Energy Outlook 2013”. International Energy Agency, http://www.worldenergyoutlook.org/
publications/weo-2013/, 2013. november 12.

15 Iana Dreyer – Gerald Stang: „Energy Moves and Power Shifts: EU Foreign Policy and Global Energy Security”. 
European Union, Institute for Security Studies Report, No. 18. (2014). http://www.iss.europa.eu/publications/detail/
article/energy-moves-and-power-shifts-eu-foreign-policy-and-global-energy-security/, 2014. február 14. 15. o.

16 „Global Nuclear Generation Capacity Totaled More than 370 Gigawatts in 2012”. U.S. Energy Information 
Administration, http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=13411, 2013. október 17.

http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2013/
http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2013/
http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/energy-moves-and-power-shifts-eu-foreign-policy-and-global-energy-security/
http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/energy-moves-and-power-shifts-eu-foreign-policy-and-global-energy-security/
http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=13411
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Versenyképesség, klímavédelem és energiabiztonság

Az EU energiapolitikája az elmúlt tíz évben hármas célkitűzést követett: a versenyképesség 
javítása, klímavédelem és energiabiztonság. Amíg azonban az elején egyértelműen a klíma-
védelmi szempontok játszották a vezető szerepet, addig az évtized végére a versenyképesség 

került legfőbb szempontként előtérbe. Közben – változó intenzitással – az energiabiztonsági megfon-
tolások is egyre inkább teret nyertek.

Az EU klímavédelmi intézkedései nem hozták meg a kívánt eredményt. Az Unió vállalásainak egy 
részét – pl. energiahatékonyság javítása, megújuló energia részarányának növelése, CO2-kibocsátás 
csökkentése – több ország követte ugyan, azok makroszintű hatása messze elmarad a várakozásoktól. 
Sőt, előrejelzések szerint az energiaalapú szén-dioxid-kibocsátás további 20 százalékkal emelkedhet 
2035-ig. A NEÜ előrejelzése szerint, ha 2017-ig nem változik az energiapolitikai környezet, akkor a 
maximálisan 2ºC emelkedést eredményező pályára nem tudunk ráállni. Ehhez viszont valóban globá-
lis összefogásra van szükség. 2011-ben az EU energiaalapú CO2-kibocsátása a világ összes kibocsá-
tásának 11 százaléka volt, ezzel szemben az USA 16 százalékáért, míg Kína 26 százalékáért felelős.17

Miközben a kőolaj terén kialakult egy likvid világpiac, addig a gáz esetében – az amerikai pala-
gáz-forradalom óta – három nagy régiót különböztetünk meg: az Egyesült Államokban a földgáz ára 
4-5 USD/MMBTU,18 míg Ázsiában ez 14-15 USD, az Európai Unió esetében pedig 11-13 USD.19 Az 
EU versenyképessége szempontjából meghatározó, hogy ezek az értékek valamennyire csökkenni 
fognak ugyan, de a NEÜ előrejelzése szerint a következő 20 évben a világ régiói közötti alapvető 
földgázárkülönbségek várhatóan fennmaradnak. Mivel az EU energiamixének 23 százalékát a föld-
gáz teszi ki, Európa számára az amerikaihoz képest többszörös földgázár komoly versenyhátrányt 
jelent. Részben a magas gázár következményeként, de más tényezők további hatása miatt is, az EU-
tagországok villamosenergia-termelésének költsége 2015-re várhatóan az amerikainak több mint két-
szerese lesz, és az is marad 2035-ig.

Az Európai Unió számára tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a már most is fennálló importfüg-
gősége mind a földgáz, mind a kőolaj tekintetében nőni fog. Az EU jelenleg földgázfogyasztásának 
66 százalékát importálja, s ez az arány 2035-re elérheti a 84 százalékot.20 Az EU így ki van téve a 
globális kereslet-kínálat változásainak, nem beszélve arról, hogy az Unió komoly kihívásokkal fog 
szembenézni az importútvonalak biztosítása érdekében, mind kőolaj, mind földgáz esetében.

A világ nagy energiafogyasztói eltérő stratégiát folytatnak az energiakérdések kapcsán. A nagy 
gazdaságok közül az EU, Japán és Korea támaszkodik jelentős mértékben a fosszilis energiahordo-
zók importjára. Ezen országok az energiakereskedelmet érintő nemzetközi keretek megerősítésé-
ben, az energia-útvonalak biztosításában és a kínálat növelésében érdekeltek. Gazdasági növekedé-
sükkel együtt hamarosan India és Kína is megjelenik a nagy importálók piacán. Ezzel egyidejűleg 
a jelenlegi legnagyobb energiapiaccal rendelkező USA elenyésző mértékűre csökkenti importfüg-
gőségét. Ráadásul annak ellenére, hogy az Egyesült Államok nem ratifikálta a kiotói egyezményt, a 
17 „International Energy Statistics”. U.S. Energy Information Administration, http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/

iedindex3.cfm?tid=90&pid=44&aid=8&cid=ww,CG1,CH,US,&syid=2007&eyid=2011&unit=MMTCD. Letöltés 
ideje: 2014. február 14.

18 MMBTU jelentése: millió brit hőmennyiség. 1 BTU ≈ 1055,05585 joule.
19 „Natural Gas Prices: Long Term Forecast to 2020. Data and Charts”. Knoema, http://knoema.com/ncszerf/natural-

gas-prices-long-term-forecast-to-2020-data-and-charts. Letöltés ideje: 2014. február 14.; „European Union Natural 
Gas Import Price”. Y Charts, http://ycharts.com/indicators/europe_natural_gas_price. Letöltés ideje: 2014. február 
14.

20 „BP Energy Outlook 2035. EU”. BP, http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/Energy-Outlook/
Regional_insights_European_Union_2035.pdf. Letöltés ideje: 2014. február 16.

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=90&pid=44&aid=8&cid=ww,CG1,CH,US,&syid=2007&eyid=2011&unit=MMTCD
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=90&pid=44&aid=8&cid=ww,CG1,CH,US,&syid=2007&eyid=2011&unit=MMTCD
http://knoema.com/ncszerf/natural-gas-prices-long-term-forecast-to-2020-data-and-charts
http://knoema.com/ncszerf/natural-gas-prices-long-term-forecast-to-2020-data-and-charts
http://ycharts.com/indicators/europe_natural_gas_price
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/Energy-Outlook/Regional_insights_European_Union_2035.pdf
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/Energy-Outlook/Regional_insights_European_Union_2035.pdf
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palagáz-forradalomnak köszönhetően az elmúlt években csökkent Amerikában az energiaalapú szén-
dioxid-kibocsátás. Az energiahordozók globális kereskedelmének súlypontja fokozatosan áttevődik 
az Atlanti-óceánról a Csendes-óceánra.21

Regionális áttekintés

Amerikai Egyesült Államok

Az elmúlt tíz évben energia-geopolitikai szempontból minden bizonnyal a legnagyobb vál-
tozás az Amerikai Egyesült Államokban következett be. Míg tíz évvel ezelőtt az USA 
földgázimportfüggő ország volt, a palagáz-forradalomnak köszönhetően mára nemcsak 

a világ legnagyobb gáztermelője lett és önellátó, hanem pár éven belül mint földgázexportőr is 
megjelenik a piacon. A földgáz felfutását várhatóan követi az olajkitermelés növekedése, aminek 
köszönhetően Amerika felére kívánja csökkenteni az importált kőolaj arányát. Ráadásul a palagáz-
nak köszönhetően a földgáz ára messze az Egyesült Államokban a legalacsonyabb, amivel Amerika 
óriási versenyelőnyre tett szert. Az olcsó gáz következménye az is, hogy a drágább szén kiszorult az 
amerikai piacról és Európában talált vevőre. Olyannyira, hogy az EU szénimportja az elmúlt években 
növekedett.

Az USA hagyományosan kifejezetten érzékeny volt az energiabiztonsági kérdésekre, amelyek 
számára elsősorban a kőolajellátás-biztonságot jelentették. Ennek köszönhető, hogy a kaszpi ré-
gióból – Oroszország megkerülésével – a piacra olajat szállítani képes első és egyetlen vezeték 
(Baku–Tbiliszi–Ceyhan-vezeték) elindításában az amerikai diplomáciának oroszlánrésze volt. Az 
amerikai energiabiztonság elmúlt évekbeli rendkívül gyors megoldásával párhuzamosan lankadt 
az USA érdeklődése és aktivitása más országok energiabiztonsági problémái iránt. Ez talán leg-
markánsabban 2011 óta, az Egyesült Államoknak a Déli Energiafolyosó elindítása körüli kisebb 
aktivitásában nyilvánult meg.

Egy prosperáló, energia szempontból többé-kevésbé független USA külpolitikai mozgástere sok-
kal nagyobb lesz, mint korábban. Nem egyértelmű azonban, hogy Amerika mire fogja használni 
megnövekedett lehetőségeit, kevésbé vállal-e fel konfliktust, vagy egy szabadabb, energiafüggőség-
mentes külpolitikai irányt vesz. Annak is vannak jelei, hogy az USA energiadiplomáciájának súly-
pontját inkább arra fogja helyezni, hogy a világ legelmaradottabb részein az energiához való hozzá-
férést biztosítsa.

Oroszország

Oroszország Norvégia mellett az EU legfontosabb külső energiapartnere. 2010-ben az EU kő-
olaj-behozatalának 34,5 százaléka, földgázának 31,8 százaléka érkezett onnét.22 Oroszország 
számára az EU messze a legfontosabb partner, kőolajexportjának 88 százaléka, földgázex-

portjának 70 százaléka irányul az Unióba.23 Az energiahordozók exportja egyre nagyobb szerepet 
21 Dreyer – Stang: i. m. 16. o.
22 „File: Main Origin of Primary Energy Imports, EU-27, 2002–2010 (% of extra EU-27 Imports).png”. European 

Commission Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Main_origin_
of_primary_energy_imports,_EU-27,_2002-2010_%28%25_of_extra_EU-27_imports%29.png&filetimesta
mp=20121012131852, 2012. október 12.

23 „EU–Russia Energy Relation”. European Commission, http://ec.europa.eu/energy/international/bilateral_
cooperation/russia/russia_en.htm. Letöltés ideje: 2014. február 16.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Main_origin_of_primary_energy_imports,_EU-27,_2002-2010_%28%25_of_extra_EU-27_imports%29.png&filetimestamp=20121012131852
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Main_origin_of_primary_energy_imports,_EU-27,_2002-2010_%28%25_of_extra_EU-27_imports%29.png&filetimestamp=20121012131852
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Main_origin_of_primary_energy_imports,_EU-27,_2002-2010_%28%25_of_extra_EU-27_imports%29.png&filetimestamp=20121012131852
http://ec.europa.eu/energy/international/bilateral_cooperation/russia/russia_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/international/bilateral_cooperation/russia/russia_en.htm
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játszik az orosz gazdaságban, jelenleg a teljes orosz kivitel kétharmadát adja. Ugyanakkor a 2008-as 
pénzügyi válság óta csökkent a Gazprom EU-ba irányuló földgázexportja. Ennek elsősorban a válság 
okozta csökkenő gázkereslet, az európai diverzifikációs törekvések és az LNG-piac bővülése volt az 
oka. 2012-ben a norvég Statoil, a Gazpromot megelőzve, Európa legnagyobb földgázbeszállítójává 
vált. Mivel az orosz energiahordozóknak az EU a legfontosabb vevője, Moszkva évek óta törekszik 
arra, hogy a tranzitállamoktól való függését csökkentse. 2011-ben helyezte üzembe az Északi Áram-
lat nevű vezetéket, jelenleg pedig folyik a Déli Áramlat előkészítése. Ugyanakkor az EU-ban végbe-
ment belső energiapiaci integráció, a kedvezőbb spot piaci árak és az Európai Bizottság által elindított 
antitröszteljárás komoly nyomást helyeznek a Gazprom európai üzleti modelljére. Ezek egy részének 
kimenetele még nem ismert, de Oroszország az európai piac megtartása mellett ázsiai diverzifikációs 
lehetőségeket is vizsgál. A 2014-es ukrajnai válság és különösen az abban való orosz szerepvállalás 
azonban várhatóan egy új és meglehetősen hűvös EU–orosz viszony időszakát idézte elő, ami Európát 
energiapolitikájának újragondolására és az orosz függés további csökkentésére sarkallja majd.

Kelet-mediterrán térség

Az offshore földgázlelőhelyeknek köszönhetően változik a geopolitika az EU közvetlen déli 
szomszédságában is. A korábban energiaszegénynek hitt régióban, izraeli offshore vizek-
ben tavaly márciusban elindult a földgáztermelés. Ennek köszönhetően Izrael akár arra is 

készülhet, hogy a következő húsz évben önellátóvá válik földgázból, amit mindezidáig Egyiptomból 
importált. Sőt, Izrael már exportszerződést írt alá Jordániával, és az sem kizárt, hogy Egyiptom felé 
fog exportálni. Várhatóan elindul a ciprusi földgáztermelés is, aminek következtében a közel 100 szá-
zalékban importra szoruló Ciprusból energiaexportőr válhat. A földgázlelőhelyek korábban lezáratlan 
határvitákat hoztak felszínre, és alapvetően változtathatják meg a geopolitikai realitásokat az EU 
közvetlen szomszédságában. A régió egyértelműen legnagyobb energiafogyasztója és tranzitországa 
– Törökország – pozíciója gyengülhet, ha a kelet-mediterrán energiahordozók Görögországon keresz-
tül jutnak az EU-ba.

Kína

Kína mint a leendő legnagyobb és leggyorsabban növekvő energiapiac, közvetlen versenytársa 
az EU-nak a közép-ázsiai energiahordozókért folyó küzdelemben. Kína kulcsország az éghaj-
latvédelmi célkitűzések szempontjából is. Az ország energiamixének 70 százalékát a mai na-

pig a hazai szén teszi ki. Ugyanakkor ott van a világ legnagyobb megújulóenergia-piaca is, bár annak 
relatív aránya Kína energiamixében egyelőre elhanyagolható. Az ország növelni akarja a nukleáris 
energia részarányát, egyszerre 32 atomerőművet épít. Az energiahordozók folyamatos ellátásának 
biztosítása Kína számára az egyik legfontosabb energiapolitikai célkitűzés, ezt bilaterális államközi, 
hosszú távú szerződésekkel tervezi megoldani.

Törökország

Az EU délkeleti határainál Törökország kezd kiemelkedni mint fontos tranzitország. Törökor-
szág a 2011. őszi azeri–török kormányközi megállapodással lefektette az EU negyedik gáz-
folyosója, a Déli Folyosó megvalósulásának legfőbb paramétereit. Ankara számára fontos az 

ország növekvő energiaigényének ellátása, valamint regionális energia hubként való felépítése. Az 
azeri gáz tranzitja mellett Törökország más kaszpi és közép-ázsiai, valamint potenciálisan iraki, iráni 
és kelet-mediterrán források európai és világpiacra való eljuttatásában is érdekelt.
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gazdaság és geopolitika

A gazdasági erőviszonyok és folyamatok alakulása

Az Európai Unió népessége 2014-ben félmilliárd fő, több mint az USA és Oroszország lakos-
sága együttvéve. Az EU a világ legnagyobb egységes piaca és a legfontosabb kereskedelmi 
hatalma. A világon megtermelt javak közel egynegyede származik innen, GDP-je megha-

ladja az Egyesült Államokét. Közös valutája, az euró, a válság ellenére is a dollár után a második 
legfontosabb fizetőeszköz és tartalékvaluta a világon.

3. táblázat
Az EU, az USA és Kína gazdasági erejének összehasonlítása (2012)

Megnevezés Nominális GDP
(millió dollár)

A világ teljes GDP-jének
(72.216.373 millió USD) százalékában

EU 16.673.333 23,1%
USA 16.244.575 22,5%
Kína   8.221.015 11,4%

Forrás: „Report for Selected Countries and Subjects. World Economic Outlook Database”. International Monetary 
Fund, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/data/changes.htm, 2014. április 8.

Európa pozíciói azonban jelentős mértékben romlani fognak a jövőben. Ha a jelenlegi növekedési 
trendeket előrevetítjük, 2050-re az EU részesedése a világ termeléséből a mai felére esik vissza, Ja-
páné szintén megfeleződik, az USA ezzel szemben némileg meg is erősíti pozícióját. Az igazi nyertes 
azonban Kína és India lesz. Brazília gazdasága is előretör, és 2025-re megelőzi Olaszországot, 2031-
re Franciaországot, 2036-ra Németországot. Az európai aktív, munkaképes népesség 50-60 millió 
fővel fog csökkenni az elkövetkező fél évszázadban,24 ha nem kalkulálunk a bővítések és a beván-
dorlás hatásával; ez utóbbi azonban, ha a tagállamok nem megfelelően kezelik, komoly társadalmi 
feszültségeket okozhat a jövőben. A globális viszonyok alakulását tekintve tehát Európa fokozatos, 
de biztos világgazdasági háttérbe szorulásáról beszélhetünk. A PWC 2013. januári tanulmánya25 a 
G7-et, valamint Spanyolországot, Ausztráliát és Dél-Koreát, továbbá az „E7”-et (Brazília, Oroszor-
szág, India, Kína, Indonézia, Mexikó és Törökország), Vietnamot, Nigériát, Dél-Afrikát, Malajziát, 
Lengyelországot, Szaúd-Arábiát és Argentínát vizsgálja. Az elemzés megállapítja, hogy a globális 
válság felgyorsította a világgazdasági átrendeződést: 2050-re Kína, az USA, valamint India válik a 
három legnagyobb gazdasággá. A globális gazdasági válság ráadásul sokkal inkább megrázta a G7 
országait, mint az E7-et. A válság a G7-ek hosszú távú növekedési kilátásait is negatívan befolyásolta, 
főként azokat az európai gazdaságokat, amelyek korábban túlzottan is a magán-, valamint a közszféra 
hitelezésére alapozták a növekedésüket. Európában Törökország lesz az egyik legnagyobb gazdaság, 
és a következő negyven évben a fejlődő gazdaságok nagyobb ütemben növekednek majd, mint a G7-ek. 

24 IMF-, ENSZ-adatok.
25 „World in 2050. The BRICs and beyond: Prospects, Challenges and Opportunities”. PWC, http://www.pwc.com/

en_GX/gx/world-2050/assets/pwc-world-in-2050-report-january-2013.pdf, 2013. január.

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/data/changes.htm
http://www.pwc.com/en_GX/gx/world-2050/assets/pwc-world-in-2050-report-january-2013.pdf
http://www.pwc.com/en_GX/gx/world-2050/assets/pwc-world-in-2050-report-january-2013.pdf
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A vásárlóerő-paritás alapján számított GDP átlagos növekedését tekintve Nigéria vezet a 2012-től 
2050-ig terjedő időszakban, majd Vietnam, India, Indonézia, Malajzia, Kína, Szaúd-Arábia és Dél-
Afrika következik. A vásárlóerő-paritást tekintve az E7 még 2020 előtt átveheti a gazdasági vezetést 
a G7-től, 2050-re pedig, a vezető hármas (Kína, USA, India) mögött jelentősen elmaradva, Brazília 
lesz a negyedik gazdasági hatalom, megelőzve Japánt. Oroszország, Mexikó és Indonézia nagyobb 
gazdaságokká válnak, mint Németország vagy az Egyesült Királyság. A trendek egy új – és nem 
túl stabil – kétpólusú világrend (G2: USA–Kína) irányába mutatnak, amelyben Európa szerepe nem 
egyenlő súlyú a két nagyhataloméval.

A 2004–2014-es időszakra visszatekintve, ezek a jövőbeli trendek természetesen már akkor jól 
kirajzolódtak. Az Európai Unió, illetve az EU-tagállamok a globalizáció kiteljesedése és új, erős 
versenytársak (elsősorban Kína) felemelkedése miatt jelentős versenyképességi nyomás alá kerültek. 
Mindez számos tagállamban jelentős gazdasági modellváltást és ezzel összefüggésben a jóléti rend-
szerek modernizálását, visszafejlesztését eredményezték. E tekintetben Németországot tekinthetjük a 
tipikus példának. Több tagállamban (főleg a déli tagországokban) azonban nem indultak meg időben 
a szükséges strukturális reformok, ami azt eredményezte, hogy a pénzügyi válság idején kellett rend-
kívül fájdalmas megszorításokat és radikális rendszer-átalakításokat végrehajtaniuk.

A 2004–2014-es időszaknak az EU szempontjából legfontosabb globális és belső gazdasági fejle-
ményei az alábbiak voltak:

- Kína és néhány más feltörekvő gazdaság tőkeelvonó (a másik oldalról nézve: beruházási terep) 
szerepének, illetve versenyerejének a növekedése, Európa nemzetközi versenyképességének 
romlása;

- az Egyesült Államokból induló válság kiteljesedése és egy összetett (banki, államháztartási, 
szociális és EU-integrációs) válsághalmazzá alakulása Európában;

- a pénzügyi közvetítőrendszer működésének átmeneti megbénulása, az olcsó és bőséges likvidi-
tás korának befejeződése;

- a gazdasági és monetáris protekcionizmus újjáéledése;
- az euró jövőjével kapcsolatos bizonytalanság, és az ezt eloszlatni hivatott válságkezelési folya-

matok politikai vitáktól terhes végrehajtása;
- az energiabiztonsági és klímapolitikai megfontolások szerepének felerősödése.

A válság és a válságkezelés

A világgazdaság elmúlt hatvan évének legsúlyosabb válsága kezdődött 2008-ban. A világ-
gazdaság egy teljes évi össztermékének megfelelő összeggel (50.000 milliárd USD) zuhant, 
vagyis egy egész esztendő munkája tűnt el az emberi történelemből a válság miatt annak első 

évében.26

2008 végére a válság már kilépett a pénzügyi szektorból és megtámadta a gazdaság egészét: az 
Egyesült Államok és Európa recesszióba zuhant. A 2010-ben teljes erővel kibontakozó pénzügyi 
és gazdasági válság, ami az európai közös pénz létét is veszélybe sodorhatta volna, egy sui generis 
válságnak tekinthető, éppen azért, mert egy sui generis képződmény – az Európai Unió – pénzügyi, 
gazdasági és politikai válsága.

A 2008-as válság, ellentétben az 1929-es nagy válsággal, a pénzügyi szektorból indult el. A reál-
gazdasági alapokkal alapvetően nem voltak problémák, a pénzügyi szektor túlterjeszkedése és össze-
omlása indította el a krízist. Gazdasági szempontból a húszas évek jelentősen különböztek a maitól. 
26 Marján Attila: Hol a térkép közepe? Budapest: HVG Kiadó, 2009.
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A nyolcvan évvel ezelőtti válság három évig tartott, az amerikai tőzsdeindex az ötödére zuhant, de 
ami ennél sokkal súlyosabb gondot jelentett, hogy gyárak ezrei zártak be, munkahelyek milliói szűn-
tek meg és világszerte tömegek váltak nincstelenné. Ezt most minden kormány nagyszabású élénkítő 
csomagokkal igyekezett megelőzni. A legnagyobb élénkítő csomag az amerikai volt, összesen 1150 
milliárd dollár értékben, még a válság első felében; ezt Kína követte 500 milliárddal, de Oroszország 
és az EU-tagországok is komoly gazdaságélénkítő csomagokat vezettek be.

Van néhány fontos specifikuma a 2008-as válságnak. Az első a gyors szétterjedése a fejlett vi-
lág pénzügyi szektorában, ami annak a következménye, hogy a világ pénzpiacai sosem voltak még 
ilyen mértékben összekötve egymással. De a legfontosabb ismérve ennek a válságnak, hogy ez most 
– ellentétben a 20. század második felének legtöbb válságával – a Nyugat válsága. Nem arról van 
szó, hogy a világ felzárkózó részeinek valamelyikén (Argentína, Mexikó, Oroszország, Távol-Kelet) 
összeroppan a gazdaság, mert nem képes a nyugati liberális kapitalizmus működési elveit sikeresen 
alkalmazni. Hanem éppen ellenkezőleg: most a Nyugat és főleg az EU gazdasága került komoly és 
elhúzódó válságba.

Az euró bevezetése egy alapvetően politikailag motivált lépés volt, az európai egység szellemisé-
ge továbbfejlesztésének üzenetével, de természetesen megbújtak a háttérben finomabb megfontolások 
is: Franciaország és Hollandia a monetáris politikának egy közös bankba telepítésével növelte függet-
lenségét Németországtól, hiszen előzőleg a német Bundesbank diktálta az európai monetáris politi-
kát. Németország viszont a monetáris politikai hegemóniájáról való lemondással gesztust gyakorolt 
az újraegyesítésből eredő megerősödése miatt aggódó országok irányába.

A 2010-re kiteljesedett európai válság során világosan kiderült, hogy az euró megmentéséhez 
nem elegendőek a pusztán gazdasági válaszok, hiszen egy jelentős részben politikamotivált projekt 
megmentéséhez politikai válaszok is szükségesek. A húsz évvel ezelőtt létrehozott hibrid gazdasági-
pénzügyi unió nem teljesítette a gazdasági unió kritériumait, ami egy olyan monetáris integrációt 
teremtett meg, amelyben a gazdaságpolitikai folyamatok irányítása tagállami kézben maradt, így a 
hibrid rendszer dekonjunktúra idején egyes országokban strukturális jellegű gazdasági előnyöket, 
másokban hátrányokat eredményezett. A közös európai gazdasági térben és közös pénzügyi övezet-
ben a közösen végrehajtott reformok tehát teljesen ésszerűnek számítanának, de mivel a gazdaság-
politika még ma is tagállami funkció, ez az euró bevezetése után évekig korántsem volt evidens. 
A válságig még az euróövezettel kapcsolatban sem beszélhettünk koordinált reformfolyamatokról, 
sőt a tagállamok a saját modernizációs és reformprogramjukban is gyakran átfogó gazdasági reform-
vízió nélkül operálnak, és 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 sért, gyakran 
széles körű – akár erőszakos – ellenállást vált ki. A negatív hatások és a vesztesek rendszerint gyorsan 
és könnyen azonosíthatók, a nyertesek meghatározása nehezebb: a pozitív hatások mindig jelentős 
időeltolódással jelentkeznek.

Az elmúlt két évtized történeti vizsgálata azt mutatja, hogy a többé-kevésbé önkéntes koordináció 
nem működött megfelelően, sőt a tagországok igen gyakran a kötelező előírásokat sem tartották be. 
Ennek pedig nagy szerepe volt a költségvetési túlköltekezésükben és végeredményben az euróválság 
kialakulásában is.27

A 2008-as gazdasági és pénzügyi világválság az Európai Unió minden országát érintette. Ennek 
hátterében nem csupán a pénzügyi szektor instabilitása állt, hanem az is, hogy az egyre szaporodó 
mentőcsomagok miatt több ország is adósságspirálba került. A közös pénzből fakadó összefonódottság 
következtében ezek a nemzetgazdasági problémák az egész euróövezet működését veszélyeztették. 
27 Marján Attila: Európai gazdasági és politikai föderalizmus. Budapest: Dialóg Campus, 2013.
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A kezdeti bankválság után a reálgazdaság is visszaesett. A tagállamok nem voltak felkészülve a je-
lentős és szokatlan költségvetési kiadásokra. Közös válságkezelő mechanizmus híján a valutaövezet 
országai csak saját fiskális stabilizátoraikkal tudták enyhíteni a válság következményeit, amik egyér-
telműen kiadásnövekedést eredményeztek.

Az eddigi válságkezelési intézkedések alapvetően a gazdasági krízisre (elsősorban a bankok likvi-
ditási, illetve egyes tagországok fizetésképességi problémáira) irányultak. Azonban a jelenlegi válság 
gazdasági oldalának is több formája van: Görögországban a túlköltekező állam, Írországban pedig a 
túlhitelező bankszektor csődjéről, míg Olaszországban a hatalmas államadósság miatti fenyegetett-
ségről beszélhetünk.

A pénzügyi fegyelemről szóló, 2011. december közepére elkészült megállapodás (fiskális paktum) 
aláírói vállalják, hogy strukturális (vagyis az adósságszolgálatot és a konjunktúra hatásait nem tar-
talmazó) államháztartási hiányuk nem haladja meg a GDP 0,5 százalékát, az adósságot pedig 60 szá-
zalék alatt igyekeznek tartani. A pénzügyi fegyelem vállalásának a részes tagországok alkotmányába 
vagy megfelelő törvényébe is be kell épülnie. A megállapodás azt is lehetővé teszi, hogy a tartósan 
szabályt szegő tagállamok az Európai Unió Bírósága előtt felelősségre vonhatók legyenek. A tárgya-
lásokon részt vett valamennyi EU-tagállam, de az új szerződéstől már előre elzárkózó Nagy-Britannia 
csak megfigyelőként. 2011-ben a gazdasági kormányzási rendszer módosítása is életbe lépett: ennek 
értelmében azon euróövezeti tagok számára, amelyek a bizottsági ajánlásoknak megfelelni nem ké-
pesek, a mulasztás pénzügyi szankciókat von maga után. A valutaövezeten kívüli országok esetén 
viszont ugyanez újabb ajánlások megfogalmazásához vezet; a teljesítésükben tapasztalható mulasztás 
a kohéziós alapok (legalábbis egy részük) kifizetésének felfüggesztését eredményezheti.

Összegző gondolatok

Az NIC (National Intelligence Council) 2008-ban kiadott jelentésében28 (Global Trends 2025) 
már Kína felemelkedése a legfontosabb geopolitikai fejlemény. Kína már maga mögött hagy-
ta a legnagyobb európai gazdaságokat és Japánt is. Az előrejelzések szerint a kommunista 

ország 2035-re a világ legnagyobb gazdaságává válik, de India is megelőzi Japánt 2025 környékén. 
A várakozások szerint addigra Kína egyben az egyik legnagyobb katonai hatalom is lesz. Az elhúzó-
dó nyugati válság, továbbá Ázsia, elsősorban Kína robosztussága és a válsággal szembeni viszonylag 
erős ellenálló képessége okán az ún. G2 (a Kína–USA kettőse által uralt, irányított, az EU további 
háttérbe szorulásával számoló) geopolitikai világrend egyre inkább előtérbe kerül a stratégiai gondol-
kodásban, jóllehet ennek – az erősödő rivalizáláson túl – a gyakorlatban még nem igazán látszanak 
a jelei.

A hosszú távú jövőt felvázoló NIC-jelentés az EU-ra leselkedő veszélyek közül az egyik leg-
fontosabbnak az Unió iránt érdektelen vagy ellenséges európai társadalmakat, az egyre terjedő 
euroszkepticizmust tartják. A brüsszeli elitek és az európai társadalmak eltávolodása pedig meg-
béníthat olyan, Európa számára létfontosságú projekteket, mint a saját perifériájának pacifikálása a 
keleti bővítés továbbfolytatásával. A szkeptikus közvélemény a szintén elengedhetetlen, tagállamok 
közötti szorosabb politikai együttműködést és gazdasági harmonizáció erősítését is meghiúsíthat-
ja. A társadalom öregedése miatti alapvető reformok meglépése helyett ezért Európa könnyen el-
merülhet a terméketlen belső vitákban és a folyamatos széthúzásban. Ahogy a jelentés képszerűen 
megfogalmazza: az Európai Unió „tántorgó óriássá” válhat, amely képtelen lesz a megfelelő ütemben 
modernizálni fenntarthatatlan jóléti rendszerét. Mivel a kormányok valószínűleg ódzkodni fognak a 
28 Lásd erről részletesebben: Marján: Hol a térkép közepe?
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nyugdíj és a társadalombiztosítási juttatások megkurtításától (márpedig ez a demográfiai trendek mi-
att nélkülözhetetlen lenne), ezért inkább a katonai kiadásokat fogják csökkenteni, ami tovább gyengíti 
Európa nemzetközi súlyát. A muszlim bevándorlók integrálása szintén akut kihívás lesz majd. A jóléti 
állam erodálódása és a bevándorlás okozta frusztráció pedig bezárkózó és nacionalista közhangulatot 
válthat ki az európai társadalmakban és a politikában. Az amerikai nemzetbiztonsági szakemberek a 
nagy európai országok széthúzása miatt kevés esélyt látnak arra, hogy az EU 2025-ben fontos katonai 
vagy diplomáciai hatalom legyen. A nemzeti széthúzás nemcsak az EU külpolitikai működését, de 
a NATO életét is megnehezíti majd. A jelentés szerint Európa egyik legnagyobb geostratégiai hibája 
éppen az, hogy képtelen egységes és ütőképes energiadiplomáciára Oroszországgal szemben.

A közeli jövőben azonban a gazdasági válság meghaladása az EU legfontosabb feladata. A válság 
immár öt éve alatt teljesen egyértelművé vált, hogy az Európai Unióban véghezvitt válságkezelés jó-
val túlmutat a konkrét válság kérdésén, hiszen az magát az EU hosszú távú jövőjét formálja aktívan. 
Az eddig meghozott válságkezelő intézkedések számos fontos intézményi reformot indítottak be29 
2010–2014 között, amire az EU megalapítása óta nem volt példa. Tehát korántsem jelenthetjük ki az 
Unió tétlenségét a válsággal és a jövővel kapcsolatban, de a 2014-ben kezdődő európai politikai cik-
lusban további jelentős, az európai gazdasági kormányzást illető reformok várhatók.

Energetikai szempontból az EU a tíz évvel ezelőttihez képest megváltozott világgal néz szembe. 
Energiafüggőségét tekintve az importtól leginkább függő országok/régiók közé tartozik, ezért csak 
marginális ráhatása van a piacain érvényesülő energiaárra. Az importfüggőség megnövekedett ener-
giabiztonsági feladatokat is ró az EU-ra. Mivel az energiamix eldöntése és a külpolitika tagállami 
kompetencia, az EU-nak továbbra is nehéz lesz az egységesülő piacából adódó lehetőségeket érvé-
nyesítenie. A tagállamok energiamixe széles spektrumon mozog, és ebből következően érdekük is 
nagyon különbözik. Nemzetközi szinten továbbra is csak egyéni kérdésekben, külön felhatalmazás és 
viszonylag szűk körű mandátum alapján járhat el a Bizottság a tagállamok nevében az energiakérdések 
kapcsán (pl. Déli Áramlatra vonatkozó felhatalmazás). Márpedig ahhoz, hogy az Unió sikeres legyen 
az átrendeződő kereslet-kínálati viszonyok mellett, javítsa versenyképességét és ellássa a minden bi-
zonnyal újból és újból jelentkező energiabiztonsági feladatokat, egy erős és egységes uniós energiapo-
litikára lenne szükség. Ennek fontosságát a 2014-es ukrán válság is meggyőzően alátámasztotta.

Mivel a világ erőközpontjai között a verseny nem csak gazdasági területen zajlik, az EU-nak erő-
sítenie kell hard power és soft power eszközeit, mert csak így tudja majd erősíteni közeli és távolabbi 
környezetének biztonságát. Az Európai Tanács 2013. decemberi CSDP-határozata alapján egyfajta 
„védelmi szemeszterrel” kellene közelíteni a tagállamok stratégiai elképzeléseit, meg kellene alkotni 
az új európai biztonsági stratégiát, amely után rá lehetne „fordulni” az elkötelezettebb katonai és civil 
válságkezelési képességek fejlesztésére. A 2014. évi uniós választások után szükség lenne egy európai 
védelmi felülvizsgálatra, amely figyelembe veszi a világ fejleményeinek az elkövetkező évtizedben 
várható kimenetelét, és a belátható jövőnek megfelelően definiálja a biztonságot, amelynek során 
nagyobb figyelmet fordítana a biztonság új dimenzióira, a gazdasági, információs, demográfiai, kul-
turális és környezetvédelmi változásokra. Az előrejelzéseknél számba kell venni a változásoknak az 
európai érdekekre és értékekre gyakorolt várható hatásait, kalkulálni kell, hogyan befolyásolhatjuk a 
fejleményeket gazdasági, diplomáciai és katonai hatalmi forrásokkal és eszközökkel.

Marján Attila a Magyar Külügyi Intézet európai kutatási igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem tanszékvezetője. Orbán Anita Magyarország energiabiztonsági nagykövete. Szenes Zoltán ny. 
vezérezredes, volt vezérkari főnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezetője.

29 Lásd: Marján Attila: „Az európai politikai geometria átalakulása és egyes tagállamok Európa-politikája”. Pro 
Publico Bono, No. 1. (2014). 4–15. o.


