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Általánosnak mondható az a felfo-
gás – ami az elmúlt évtizedben 
immár a politikai megnyilvánu-

lások középpontjába is került –, misze-
rint az Európai Unióban nem pusztán az 
euróövezet válságkezelése kapcsán rend-
re fölmerült észak-déli konfliktus, hanem 
a kelet-nyugati szakadék is épp oly meg-
határozó. Míg az előbbinél a latin és a 
német-skandináv Európa közti, kulturá-
lis alapú, szemléleti és megközelítésbeli 
megosztottság gazdasági leképeződését 
figyelhettük meg, alapvetően még a tech-
nikai elemzés szintjén is,2 addig a kelet-
nyugati szembenállást két másik mozza-
natra szokás visszavezetni. Első helyen 
kiemelik a szocializmus – pontosabban 
a szovjet birodalom – örökségét, ami a 

szabálykövető magatartás hiányától a 
magánélet és a magántulajdon tisztele-
tének töredékességén át a középrétegek-
re épülő, civil társadalom gyengeségéig 
terjed. De nem kevésbé lényeges az az 
elem sem, hogy Közép- és Délkelet-Eu-
rópa államai3 nem voltak gyarmattartók 
(esetenként inkább maguk voltak nagy 
birodalmak alávetett részei). Emiatt a 
multietnicitás Nyugat-Európában meg-
szokott modellje, a látható és vallási ki-
sebbségek meghatározó jelenlétével, az 
új tagállamokra nem jellemző. Mindez 
nyilván nem pusztán a tömeges és ellen-
őrizetlen migráció elutasításában jelent 
sajátosságokat, hanem az unió világpoli-
tikai és szomszédságpolitikai szerepvál-
lalásának egész körében is.

Kelet–nyugati válaszfalak az EU-ban és meghaladásuk1

Csaba László

A tanulmány azt a kérdést vizsgálta, hogy a történelmileg adott, hosszú távú eltérések miként 
képződnek le a mai Európai Unióban. Áttekintette, hogy az Unió fejlődése, majd a válságkeze-
lésben kialakított új intézmények miként hidalták át, vagy épp mélyítették el ezt a megoszlást. 
Végül néhány javaslatot fogalmazott meg arról, hogy mit lehet tenni hosszabb távon e kelet-
nyugati feszültségek kezelésére, valamint az uniós kohézió hatékonyságának a javítására.

The paper examined the question of how the historically rooted, long-term differences occured 
in the today’s European Union. It reviewed how the development of the Union, and then the 
new institutions created in crisis management had bridged or deepened that division. Finally, 
it provided a few propositions on what could be done on long-term to manage these East-West 
tensions, and to develop the efficiency of the cohesion in the Union.

* * * 
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Az eltérés magyarázatai:
mérték vagy minőség?

A nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó 
történeti, közgazdasági, politológiai és 
tudományközi elemzések négy fő iskola 
szerint magyarázzák a különbözőséget. 
A magyarázatok egy része szerint Közép- 
és Kelet-Európa is ugyanazon az egysé-
ges, ún. unilineáris fejlődési pályán ha-
lad, mint a világ többi része. Ezért – mert 
hogy az emberiség egyetlen pályán halad 
végső fokon – a különbség csak mennyi-
ségi, időbeli jellegű, bizonyos változatok 
a helyi viszonyokhoz való illeszkedésből 
adódnak. Az efféle univerzalista isko-
lák közé tartozik a marxizmus, a világ-
rendszer-elmélet, a modernizáció vagy a 
gazdasági fejlődés egy időben népszerű 
stadium-elmélete (stages’ approach), és 
természetesen, a mindenütt és mindig 
érvényes tövények bűvöletében élő neo-
klasszikus növekedéselmélet számos vál-
tozata is.

A másik elméleti út szerint az egyes 
országok, nemzetek és/vagy kultúrák 
természetük szerint különbözőek, az 
eltérések a meghatározók, a közös vo-
nások csak véletlenszerűek és átmeneti-
ek, a felszínt és nem a lényeget érintik. 
Ebbe a megközelítésbe sorolható a német 
történeti iskola, a fejlődés-gazdaságtan 
legtöbb irányzata és általában az alkal-
mazott jellegű, gazdaságpolitikai szintű 
- vagyis kevésbé általánosító – elméletek 
és megközelítések egyaránt.4

Ennek megfelelően – többnyire köz-
vetlen hivatkozás nélkül, ámde köny-
nyen megfeleltethetően – az integrációs 

elméletek és politikák is a felsorolt ka-
tegóriák szerint értelmezik a mindenkori 
eseményeket. Az unilineáris felfogások 
szerint Közép-Európa egyszerűen lema-
radásban van Nyugat-Európához és az 
Egyesült Államokhoz képest. Különösen 
a rendszerváltozás elméleti és gazda-
ságpolitikai receptjeiben volt erőteljesen 
tetten érhető az elmaradottság-elmélet 
hatása, főképp az implicit, neoklasszi-
kus elmélet által közvetített változatában. 
Eszerint a szovjet birodalomból érkezők 
feladata egyszerű: jó tankönyvekből he-
lyes gazdaságpolitikai recepteket kell 
összeállítaniuk, és a sikerhez vezető út 
már ki is van kövezve.

Tegyük hozzá, hogy ehhez a némiképp 
túlságosan is didaktikus – néha már-már 
együgyű – felfogáshoz jelntősen hozzá-
járult az Európai Unió is, amikor mind 
bürokratikus, mind pedig politikai szin-
ten a tagfölvételi követelményeket ek-
képpen szabta meg. Az Európai Újjáépí-
tési és Fejlesztési Bank 1991 és 2010 közt 
még jelentős politikai figyelmet kapott, 
elemzései eleve olyan mutatószám- és 
pontrendszert hoztak létre, amelyekben a 
nyugati megoldásokhoz történő hasonu-
lás volt a siker egyetlen - vagy fő – mér-
céje. A tagfölvételi eljárás, különösen az 
utolsó szakaszban – az 1999-2002 közt 
megvalósított helyszíni ellenőrzés (az 
acquis screening) –, formálisan is e logi-
ka mentén végezte el a tételes ellenőrzést. 
Igaz, a felvételi döntés – mint az érett-
ségi vizsgán – nem föltétlen a részletek 
megfigyeléséből és a konkrét teljesít-
ményből állt, hanem egyfajta stratégiai, 
nagypolitikai megítélést követett (az EU 
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hátországának a biztosítását). Ma már 
nem kétséges – épp a jelen tanulmány ap-
ropóját adó, az EU jövőjét alpjában érintő 
viták igazolják –, hogy a “minden piac-
gazdaság egyforma” gondolata mind az 
elmélet, mind a gyakorlat számára kiáb-
rándítóan sekélyesnek bizonyult.5

Az ezzel versengő nézetek háttérbe és 
a partvonalra szorítását – nem kis rész-
ben a közgazdaság-tudományból kiindu-
ló, de a politológiában, a szociológiában 
és a nemzetközi tanulmányok terén is 
megizmosodó - “analitikai társadalom-
tudomány” alapvonásai is táplálták. Ha 
a tudomány főleg vagy kizárólag az, ami 
mindig és mindenütt érvényes, és ezért 
matematikailag is modellezhető, akkor a 
részletek iránti érdeklődés a szétszórtság 
vagy a nem kellő módszertani igényes-
ség jele lehet csupán (ahogyan immár 
az e korszakban szocializálódott nem-
zedékek jelentős része véli). E versengő 
nézetek közül a főáramnak tekinthető 
neoklasszikus és modernizációs felfogás 
változata, a “nagy elkanyarodás” elmé-
lete emelhető ki, aminek kiemelkedő és 
nemzetközileg is elismert művelője volt 
Pach Zsigmond Pál,a budapesti közgaz-
daságtudományi egyetem egykori rek-
tora.6 E fölfogás szerint Európa a római 
és a középkorban megvolt egysége végső 
fokon a földrajzi felfedezések, a transz-
atlanti kereskedelem túlsúlyossá válása 
révén és okán változott meg. E kihívásra 
térségünk a második jobbágyság által jel-
képezett – intézményi és gazdasági meg-
kövülést hozó – védekező reakciót adott 
ki, ami bebetonozta a korábban is kimu-
tatható, ámde nem perdöntő lemaradását. 

Ettől kezdve a térség rendre megkésve és 
töredékesen tudta csak követni a nyuga-
ti mintákat, egészen a második világhá-
ború végéig, ami egy új szakaszt nyitott 
meg. A kérdés az, hogy a szocialista mo-
dernizációs kísérlet mennyiben bizonyult 
sikeresnek – habár visszapillantva, még 
jó indulatú értelmezések szerint is csak 
kevéssé.7

A fenti felfogásokkal szemben a hazai 
irodalomban - bár óriási nemzetközi ha-
tással – a maga idejében mellékvágányra 
állított Szűcs Jenő képviselte azt a felfo-
gást, ami szerint a fejlődést hosszú távon 
(á la longue durée) nem anyagi, hanem 
szellemi feltételekkel és körülményekkel 
célszerű magyarázni.8 Ezek közül kiemel-
kedik a vallás, ami egészen a 20. századig 
– de kiemlkedően a közép- és az újkor 
idején –9 meghatározta a társadalmak 
formális és informális intézményrend-
szerét, értékrendjét, elfogadott sikerstra-
tégiáit, valamint mindezek révén a szű-
kös anyagi eszközök kombinálásának és 
elosztásának a módját is.

Ebben a felfogásban kiemelten a leg-
fontosabb az egyházszervezeti modell, 
ami azonos hittételekből gyökeresen el-
térő intézményi megoldásokat vezetett 
be a bizánci/görögkelti, a római és utóbb 
az ezzel szemben magát meghatározó, 
polgári protestáns egyházak világában 
és azok révén. Az első esetben a cezaro-
papizmus, vagyis a világi és az egyházi 
hatalom egybeolvadása alakul ki. A má-
sodiknál az állandó feszültség és dina-
mika forrása a nemzetek fölötti, centra-
lizált egyházszervezet, a pápai állam és 
a diplomácia által is megtámogatott lelki 
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hatalom, az egyes birodalmak és tarto-
mányok urainak törekvései mögött, még 
a később szentté avatott uralkodók eseté-
ben is.10 A protestantizmus már a 17. szá-
zad végére létrehozta a helyi hatalmakkal 
szövetséges, a horizontláis struktúrákra 
épülő, a polgári társadalom viszonyait 
megjelenítő megoldásokat, ahol a vallási 
kérdések magánügynek minősültek, az 
állam jellemzően hallgatott a lelkiisme-
reti és hitbéli kérdésekben.11 Mindezek 
következtében az újabban ismét gyakran 
szóba hozott “keresztény Európa” – már 
az első világháborút követő erőteljes sze-
kularizációt megelőzően is – legalább 
három különböző modellt testesített meg.

Végül, negyedikként említhetjük meg 
azt a – tetszés szerinti forrásműből idéz-
hető, mert ma már főáramúnak tekinthe-
tő – megközelítést, aminek értelmében 
Európa keleti és nyugati része voltaképp 
két fejlemény mentén vált tartósan külön-
bözővé. Egyfelől az iparosodás és ehhez 
kötődően a városiasodás, a polgári tár-
sadalom – a középrétegek – szerepe tér 
el: míg a holland-angol világban a pol-
gári társadalom a meghatározó, Német-
országban, valamint attól keletre és délre 
ez egyre inkább egy gyenge és ekképpen 
függő része az államnak, sokszor etnika-
ilag is elkülönülve a paraszti többség fa-
lusias viszonyaitól. A polgári értékrend 
alakítja a magatartásformákat, a jogi és 
politikai viszonyok ehhez idomulnak, 
így az egyéni sikerstratégiák is teljesít-
ményelvűek. Közép- és Kelet-Európában 
az állam diktál, az informalizmus a jel-
lemző, a szabályok sokszor – technika-
ilag és érzelmileg egyaránt – idegenek, 

a szabálykerülés csupán csibészséget je-
lent, nem pedig egy üldözendő tettet.12

Másfelől e társadalmak – nem lévén 
gyarmattartók – kimaradtak a globali-
záció és a multikulturalizmus tömeges-
sé válásának folyamatából. Megkésve 
konstruált és egységességre törekvő – bár 
azt soha el nem érő – nemzetállamok jöt-
tek létre tenyérnyi területeken (mondjuk 
a brit gyarmatokhoz képest). És ezek az 
államok – különösen az 1920 és 1990 kö-
zötti időszakban, de sokan azóta is – figye-
lemre méltó zártságot őriztek meg mind 
a gazdaság, mind a kultúra, mind pedig 
a hatalom gyakorlásának a tekintetében. 
Az európai identitás – amit az EU alapí-
tása óta nemzedékeken át nevelgetett, a 
nemzeti tudat mellett, azt kiegészítve – 
ugyanúgy elmaradt, mint a közelmúlttal 
való őszinte szembenézés. Ez utóbbi – a 
német közbeszédben különösen hangsú-
lyos Vergangenheitsbewaeltigung – az 
újfajta nemzettudat, a másság tolerálása, 
az együttműködésre és erőszakmentes-
ségre épülő, az adott szó megtartására 
építő mindennapi kapcsolattartás – jelen-
tős részben hiányzott, másrészt az utóbbi 
évtized populista stílusváltásában kiko-
pott a közép-európai térség jó részéből.

Mindebből láthatóan van három to-
vábbi sajátosság, amit mind a négy isko-
la hívei elfogadnak az új EU-tagállamok 
tekintetében. Egyfelől, a fentiek szerint 
a mi térségünk egyáltalán nem érkezett 
el a posztnacionalizmus birodalmába 
(bár Írország, Katalónia vagy Flandria 
példája szerint ez a nyugati tagállamok-
nál is inkább csak terv volt, mint való-
ság). Másfelől, a szovjet birodalomban 
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eltöltött évtizedek bizonyára nem múltak 
el nyomtalanul. Ha csak a szabálykerülő 
magatartás elterjedtségére, a közhata-
lommal való azonosulás alacsony szint-
jére vagy a pénzügyi közvetítés tartósan 
csökevényes voltára gondolunk - a teljes-
ség igénye nélkül –,13 már kézenfekvővé 
válik, hogy ami a felszínen ugyanaz, az 
a mélyben nem lehet és nem is ugyanaz. 
Harmadrészt pedig, a nyugat-európai tár-
sadalmak sok tekintetben a jólétit követő 
szakaszban vannak (post-welfarism). 

Ez utóbbi fogalom nem azt jelenti, 
hogy már nincsenek szegények és kire-
kesztettek – ezt tételezni is durva hazug-
ság lenne -, hanem azt, hogy a társadalmi 
többség értékrendjében – különösen a 
fiatalabb nemzedékekében – erőteljesen 
megnőtt a posztmateriális értékek szere-
pe. Utóbbinak sok hívó szava lehet, mint 
például a környezettudatosság, a sza-
badidő-társadalom vagy épp a tartalmas 
munka igénye. Az életmód-kutatások 
mellett ma már a marketing és a politikai 
stratégák figyelmét sem kerüli el, ami-
kor célzott üzeneteket fogalmaznak meg, 
vagy amikor a közösségi media eszköze-
ivel élnek (jó és rossz célokért egyaránt). 
Nos, Közép-Európa társadalmai, a leg-
fejlettebb csehet és szlovént is beleértve, 
aligha jellemezhetők ekképpen – a több-
ség tekintetében bizonyára nem.

Mindent egybevéve, a jelen alfejezet 
végén nem tudunk és nem is kívánunk 
egyértelmű verdiktet mondani. Egy-
értelmű a nézetek áttekintéséből az, 
hogy az Európai Unióba Európa külön-
böző történelmi régióiból, különböző 
történelmi adottságokkal, különböző 

időpontokban és várakozásokkal léptek 
be a tagállamok. Az is egyértelmű, hogy 
az EU mindig az “egység a sokféleség-
ben” elven működött, legkésőbb Nagy-
Britannia 1971. évi belépése óta, azaz kö-
zel hat évtizeden keresztül. A britekkel 
együtt belépő dánok és írek jelentős te-
rületeken tartós külön-megoldásokat – az 
amszterdami szerződéssel csak 1997-ben 
törölt opt-out-okat - tárgyaltak ki a ma-
guk számára: az írek a katonai, a dánok 
a pénzügyi kérdésekben, vagyis az integ-
ráció elmélyítésének a kulcsterületein. 
Emellett megfigyelhető volt – különösen, 
bár nem kizárólag a keleti bővítést kö-
vetően – az ún. nyitott egyöttműködési 
módszer vagy forma (open method of 
coordination) térnyerése, mindenekelőtt 
a különösen költséges környezetvédelmi 
területen, de legkésőbb a második iraki 
háború, 2003 óta a kül- és biztonságpo-
litika terén is. Vagyis szó sincs arról, 
ami – főleg az alulinformált brit sajtó 
nyomán, nyelvi okokból terjedt el –, hogy 
az EU valamiféle kényszerzubbonyt je-
lentene a tagállamok számára, és hogy az 
eltérő nemzeti megoldásokra – például 
épp a polgárokat leginkább érintő adó- és 
szociális ügyekben – ne lenne mód.

Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy 
voltaképp már a monetáris unió és a po-
litikai integráció 1999 óta megvalósuló 
folyamata axiomatikusan megkövetel bi-
zonyos együtt menetelést. Nem föltétlen 
azonos megoldásokat, de mindenképp 
hasonló szellemiségű megoldásokat, 
amelyek – így vagy úgy – a közösen meg-
célzott eredményt hozzák. Ezen túl – kü-
lönösen a válságkezelés, a költségvetési és 
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bankunió 2012 és 2015 közötti kialakulá-
sa - pusztán technikai okokból is egy sor 
nemzetek feletti, egységes megoldást hí-
vott életre.14 Például a közös bankszaná-
lás folyamán nem lehet egy térség lakóit 
megszavaztatni arról, hogy vajon sze-
retnék-e a csődbe jutott, helyi takarék-
pénztáruk fölszámolását. Ilyesmikre a 
spanyol caja hálózat szanálása során an-
nak ellenére is sort kellett keríteni, hogy 
e pénzintézetek jó másfél évszázada a 
politikai osztály önkiszolgáló boltjaként 
működtek.

Mindebből belátható, hogy míg elmé-
letileg sekély, gyakorlatilag parancsoló 
ama szempont követése is, ami szerint 
egy egységes piac és egységes pénz bi-
zonyos szabályozási, intézményi és dön-
téshozatali egységességet is megkövetel. 
Ez utóbbit nem lehet az eltérő történelmi 
gyökerekre hivatkozva kiiktatni. Ugyan-
akkor minél inkább elismerjük a történel-
mileg tételezett eltéréseket, annál inkább 
természetessé válik az, hogy – közgaz-
dasági nyelven szólva – a nemzeti prefe-
renciák tartósan eltérnek egyazon kérdés 
megítélésében, és ez a jövőben sem fog 
változni. 

Brunnermeier és szerzőtársai 2016-
os művükben joggal emelik ki, hogy a 
szabálykövető magatartás északi-protes-
táns, és a pénzügyi feltételeket “valahogy 
megoldandónak” tekintő katolikus-latin 
mentalitás nem az európai pénzügyi unió 
és nem a 2008-2009-et követő válság-
kezelés okán és kapcsán kezdett eltérni, 
hanem hosszú távon más. Épp akkor és 
attól sikeres az EU, amikor és amennyi-
ben ezen eltérések számára mozgásteret 

biztosított a múltban, és képes lehet erre 
a jövőben is.15

A brit kiválást követő időszak
új kihívásai

Nagy-Britannia kiválása mindenképp 
veszteség. A 60-as évek közepén a brit 
gondolkodás szembesült azzal, hogy a 
birodalom a múlté, és a font világgazda-
sági szerepe ellenére a brit gazdaság és 
maga az ország középhatalmi szerepre 
van kárhoztatva. Ezért a korábbi eluta-
sítást előbb Európa-láz, majd egyfajta 
tartós kétértelműség jellemezte: igen a 
közös piacra, nem a közös valutára és a 
politikai integrációra.16 Ez a gondolkodás 
némileg megváltozott Tony Blair évtize-
dében, de a City ellenállása miatt a pénz-
ügyi unió sosem volt a britek szívügye. 
Ezzel együtt David Cameron számtalan 
megynyilatkozása és ezek elemzése egy-
általán nem utal arra, hogy a konzerva-
tívok többsége és ő személy szerint a ki-
lépést tényleges politikai lehetőségként, 
stratégiai megoldásként mérlegelte vol-
na. Mint annyiszor a történelemben, egy 
eszementnek tűnő ötlet valósággá vált.

Mivel Nagy-Britannia minden gyen-
gesége mellett is atomhatalom, továbbá 
terrorellenes föllépésben önerőből a világ 
bármely pontján rendelkező különleges 
alakulatokkal bír, nem beszélve a Secret 
Service és a diplomáciai kar legendás 
szakismeretéről, valamint a Citynek a 
világ pénzpiacán játszott szerepéről, egy 
ilyen erős tag elvesztése mindenképp 
sajnálatos. Egyetértés van abban is az 
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elemzők között, hogy az EU működésé-
ből hiányozni fog a britek hagyományos 
pragmatizmusa, továbbá a német-francia 
tengely túlsúlyát ellentételezni hivatott 
és képes jelenléte.17 A globális tárgyalá-
sokon az EU 28-ak jelntőségét egy brit 
diplomata vagy katona jelenléte sokszor 
hatásosabban képviselte, mint a túlcizel-
lált közös uniós álláspont, amit mondjuk 
a politikai önsúly nélküli olasz külügyi 
főképviselő jelenített meg, legyen szó a 
Közel-Keletről vagy a Kereskedelmi Vi-
lágszervezetről, a NATO-ról vagy a klí-
matárgyalásokról.

Ugyanakkor az is igaz, hogy a britek 
kilépésével egy örökös társult tag, egy 
született kívülálló, egy, az uniós ügyeket 
rendre elegáns kívülállóként szemlélő, 
tengeri nagyhatalom távozott, amely lel-
ke mélyén sose osztotta az európai meg-
békélés némileg romantikus és érzelmi 
alapokon nyugvó vágyálmát.18 Vagyis 
stratégiai értelmben könnyebb lehet nél-
külük, és így pusztán a kontinens orszá-
gaira – és jogrendjére – épülő megoldáso-
kat kimunkálni.

Az Európai Unióba 2015-ben egyszeri 
– és ma még jórészt föltáratlan – okokból 
hatalmas, mintegy másfél millió embert 
megmozgató, szabályozatlan és töme-
ges beáramlás történt.19 Ennek mértéke 
előzetes adatok szerint 2018-ra – a líbiai 
és a török kormánnyal kötött egyezmé-
nyek hatására, valamint az olasz, görög 
és spanyol határvédelem megerősítése 
révén – egytizedére csökkent. Vagyis 
létezik, de nem meghatározó. Miköz-
ben a migráció a mai világ egyik nagy 
és kevéssé megértett globális kihívása, 
és az EU-t is új kihívások elé állította,20 

ezért az Európai Unió brexitet követő 
napirendjét ma egész más kérdések fog-
lalják le. Igaz ez akkor is, ha a brit kivá-
lás elhúzódó megoldatlansága, továbbá a 
bevándorlási politika és ennek kapcsán a 
bel- és igazságügyi együttműködés égető 
kérdései 2016-2019 során – a kormány-
főkből álló legfőbb döntéshozó testü-
let - az Európai Tanács számos ülésének 
napirendjét túszul ejtették. Ezek, a követ-
kező Európai Parlamentre maradt, de már 
2013 és 2019 között is törvényelőkészítő 
szakaszba került, megoldásra váró stra-
tégiai kérdések tömören a következőek:21

• Milyen mértékben, milyen formák-
ban és milyen következményekkel 
jár a szupranacionális megoldások 
megerősödése? Utóbbira technikai 
értelemben is szükség van, hiszen a 
2010 és 2015 között hozott, és túlnyo-
mó részben az EU alapszerződéses 
rendszerén kívül maradt megoldások 
szinte mindegyike ebbe az irányba 
mutat.22 Csak példaként említjük, 
hogy a 2012-es megállapodások záró 
akkordjaként a még mindig aláírásra 
váró, közös betétbiztosítás esetében 
nehezen képzelhető el, hogy mond-
juk A országban 10 ezer, B ország-
ban 100 ezer, C országban pedig 
akármekkora értékű követelés/bank-
betét értékét szavatolja a közkéz. Itt 
– és sok más esetben is – egyértel-
műen felelősségi, vertikális viszonyok 
rendezésére van szükség – és ebben a 
tagállami érdekek élesen különböznek -.

Megjegyzendő, hogy az integráció 
– minden elmélet szerint -, ameny-
nyiben túllép a szabadkereskedelmi 
övezet és a vámunió jelntette elemi 
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fokon, megkövetel bizonyos fokú, 
fentről lefelé ható döntéshozatalt.23 
A konföderatív képződményekben 
kevesebb, a föderatívban több a köz-
ponti döntés, és közös mindkettőben, 
hogy a lehető legalacsonyabb szinten 
kell eldönteni a kérdéseket (ez a so-
kat emlegetett szubszidiaritás elve). 
Vagyis a föderáció sem jelenti a helyi 
kormányzat, a helyi akarat lenullázá-
sát – erre példa leginkább Svájc és az 
Egyesült Államok -.24 Mivel azonban 
az EU-ban a GDP-nek 1, a költségve-
tési kiadásoknak 2-2,5 százaléka az, 
ami a közösbe kerül, nem valós az 
a – sokat emlegetett – veszély, hogy 
a közös szervek átvennék a parancs-
nokságot. Ellenkezőleg: a költségve-
tési és a bankunió, valamint a válság-
kezelés is egyértelművé tette, hogy a 
közös, el nem vitatható döntések egy 
minimuma nélkül a közös pénz és a 
közös piac kettőse működésképtelen-
né válhat.

De a gazdaságon kívüli területe-
ken is előfordul, hogy – nyíltan vagy 
hallgatólagosan – többségi döntések 
születnek, és az élesen ellenkezők 
legföljebb kimaradnak az akció-
ból vagy az adott terület egészéből. 
Amikor a bel- és igazságügyi kérdé-
sek egy részében vagy a környezet 
védelmében az alapszerződés lehe-
tővé teszi a többségi döntéseket (ha 
még oly korlátozott körben is), akkor 
a nemzeti szuverenitás egy része a 
közösbe kerül. Amikor az Európai 
Bíróság konkrét ügyeket megítél, 
akkor döntése – közvetlenül vagy 

a nemzeti átültetés mechanizmu-
sán keresztül – a tagállamon belül 
joghatályossá válik, s ehhez nem 
szükséges a mindenkori törvény-
hozási többség kikérdezése. Az 
európai ügyészség létrehozása épp 
arról szól, hogy a határokon átnyú-
ló bűnözés – ezen belül az olyan fe-
hérgalléros bűnözés, mint például az 
adócsalás és a korrupció – ellen csak 
a transznacionális szabályozás révén 
lehet eredményesen föllépni. Ezek 
– és számos más, itt nem tárgyalt 
kérdés kapcsán – valóban elérik a 
kormányköziség határát. Ha az EU 
nem kíván „enszesedni”, akkor el-
kerülhetetlen a szupranacionalizmus 
erősödése. Másfelől teljesen elkép-
zelhető - bár regresszív – az Euró-
pai Gazdasági Közösség is, vagyis a 
Maastricht és Lisszabon előtti hely-
zet visszaállítása azok számára, akik 
a monetáris unión kívül rekedtek, s 
ekképpen a szabályozási és dönté-
si kérdésekben amúgy se vehetnek 
részt (ezt fájlalták leginkább a bri-
tek, és ezt tartalmazza Macron elnök 
előbb egyedül, majd Merkel kancel-
lárral tárgyalt közös tervezete a két-
sebességes Európáról).

• Már többször példálództunk a költ-
ségvetési és bankunióval, valamint 
ennek továbbfejlesztéseként a köze-
li jövő terveként már operatív tár-
gyalási szakaszba lépett tőkepiaci 
unióval.25 Ez a témakör csupa olyan 
területet jelent, ahol a gazdaságpoli-
tikai döntéshozatal már 2009 és 2012 
között létrehozta – előbb átmeneti, 
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majd tartós jelleggel – azokat a nem-
zetek feletti megoldásokat, amelyek-
re a csődkezelés technikája és annak 
tartalma miatt volt és lesz is szük-
ség. Egyfelől az európai szemesz-
terrel, valamint a kettes és a hatos 
csomaggal megerősített költségve-
tési egyezménnyel 2012-től létrejött 
a szabálykövető államháztartási po-
litika keretrendszere. Ez a rendszer 
az euróövezetben kötelező érvényű, 
Svédország és Magyarország pedig 
önként csatlakozott hozzá. Ezt a ke-
retet kiegészíti az EU statisztikai hi-
vatalának megerősített ellenőrzési jo-
gosítványa, aminek megjelenéseként 
már jelenleg is rendszeresnek mond-
ható, nem csekély eltérések vannak 
az előzetesen jelentett nemzeti ada-
tok és a véglegesként elfogadott uniós 
kimutatás között. Nemcsak a hagyo-
mányosan el-elcsúszó Franciaország, 
Olaszország és Csehország esetében 
látjuk ezt. Magyarország esetében 
például a 2011-re jelentett és a tényle-
gesen elfogadott érték közt a GDP 10 
százalékának (a kiadások ötödének) 
megfelelő eltérés volt megfigyelhető.

Fontos e szempontból, hogy az 
Európai Stabilitási Mechanizmus 
(ESM) – már európai valutaalappá 
fejlődése előtti, mostani szakaszá-
ban is – egyértelműen az IMF-et és 
más pénzügyi alapokat jellemző, 
vagyis technokratikus és nem több-
ségi, részvételi döntéshozatali rend-
ben működik. Vezetői az Európai 
Parlament és nem a nemzeti pártok 
előtt felelnek tetteikért. Az ESM 

705 milliárd euró fölött rendelkezik, 
és működési rendje folytán ennek 
többszörösét is meg tudja mozgatni, 
ahogyan ezt az IMF-nél is évtize-
deken át megfigyelhettük. Hasonló 
a helyzet az egységes bankszanálási 
mechanizmus esetében is: mind az 
eljárások, mind az összegek, mind a 
döntések technokratikus módon, elő-
re lefektetett elvek szerint történnek, 
a nemzeti kormányok önálló és rész-
letekbe menő egyetértése nélkül.

Még fontosabb újítás az, hogy az 
Európai Központi Bank (EKB) Ma-
rio Draghi elnöksége alatt, 2012 júli-
usától kezdve lényegében a FED-hez 
hasonló véghitelezővé vált, a korlát-
lan likviditásteremtés és a célzott 
kötvényvásárlási program révén. Ma 
az EKB működésében négyötödös 
résszel szerepel a nem hagyományos 
eszköztár. A 2012 és 2018 között ha-
vonta 80 milliárd eurós likviditás-
kibocsátást az egész évre vonatkozó 
115-130 milliárdos költségvetéshez 
érdemes mérni. Az EKB fölött a 
nemzeti kormányoknak nincs köz-
vetlen ellenőrzése.

Tovább erősítette az EKB szerepét 
az a – korántsem triviális – döntés, 
miszerint a bankfelügyeleti hatáskört 
is az EKB-hoz telepítették. Igaz, vé-
gül külön egységbe, önálló vezetés-
sel, de egyazon intézményben van. 
És ahogy normális az, hogy egy-
egy kormányon belül a szaktárcák 
rendre szembe kerülnek egymással, 
ugyanez az EKB-n belül is előáll, hi-
szen a bankmentés - sőt a megelőző 
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prudenciális lépések is – végső fokon 
fiskális és szabályozási, azaz közpo-
litikai funkciót jelentenek, míg a füg-
getlen monetáris hatóságnak elvileg 
– és az EKB-nak, annak saját alap-
szabálya szerint – ilyesmihez nem is 
lehetne köze. De van.

A tőkepiaci unió - mint a föntebb 
idézett cikkben bemutattuk – lénye-
gében azonos szabályok szerint teszi 
hozzáférhetővé az euróövezet összes 
országának megtakarítását, méghoz-
zá a leghatékonyabb formákban és a 
legolcsóbb eljárással. Kétezer milli-
árd eurót meghaladó összegekről van 
szó a szakirodalomban alsó hangon, 
vagyis a hivatalos áramlások tizen-
ötszöröséről, és ez csak a kezdet. Jól 
látható, hogy azok az országok, ame-
lyek kimaradnak e lehetőségből, sú-
lyos áldozatot hoznak, mert növeke-
désük finanszírozásának kézen fekvő 
forrásától esnek el.

• Bizonyára jelntős újragondolás válik 
esedékessé a közös kül- és biztonság-
politikában, mindenekelőtt a 2004-
ben közös tető alá hozott keleti és 
deli irányú szomszédságpolitikában. 
Ez önmagában is külön monográfi-
át érdemel,26 ezért mi csak néhány 
mozzanatot emelünk ki. Egyfelől, 
a keleti és a deli kapcsolatrendszer 
egész más természetű. A Földkö-
zi-tenger mentén elterülő államok 
hagyományosan a mare nostrum 
részei voltak és maradtak. Elterjedt 
a francia nyelv, az alkotmányos be-
rendezkedés és a polgári jog is fran-
cia mintát követ (Líbia kivételével). 

Izraelhez és Törökországhoz évezre-
des kapcsolat köti Nyugat-Európát. 
Mindegyik ország társult tagja az 
EU-nak, és kereskedelmük főképp e 
térségre összpontosul.

Minél nagyobb kihívásnak gon-
dolják egyes országok a menekült-
kérdést és általában a bevándorlást, 
annál pótolhatatlanabb szerepet kap 
gondolkodásukban és döntéseik-
ben is a mediterrán dimenzió. Szá-
mos ország adott állampolgárságot 
a Maghreb és a Mashrek államok-
ból származóknak, akiket gyakorta 
családjuk is követett. Az importhe-
lyettesítő iparosítás kudarca után 
különösen instabillá vált a térség, és 
Algéria, Líbia, valamint Szíria pél-
dázza, hogy a nyugati orientáció és 
a piacgazdaság iránti elkötelezettség 
sem adott úgy, ahogy másfél évtize-
de gondolták.27 Ebből következően 
e térség – a maga sokszínűsége és 
bizonytalansága okán – több síkon 
is stratégiai jelentőségre tett szert, 
amely a jövőben csak erősödni fog.

Ezzel szemben a keleti bővülés 
szakasza láthatólag lezárult. Már a 
2013-ban felálló Juncker-féle Bizott-
ság jelezte, hogy a további bővülés-
hez sem anyagi, sem szervezeti, sem 
politikai-fogadó-készségbeli elemek 
nincsenek meg. Ezen vonások a je-
len tanulmány lezárásának idejére 
csak erősödtek. A Balkán gazdasá-
gi és politikai jelentősége csökkent, 
Törökország saját útra lépésével a 
délkeleti irányú bővülés elvesztette a 
motorját és a motivációját a legtöbb 
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nagy tagállamban. Ukrajna 2013 és 
2019 közötti vergődése rácáfolt a 
Janukovics-rezsim bukásakor táplált 
illúziókra. Az Oroszországgal foly-
tatott háború kézenfekvővé tette azt, 
amit korábban csak provokációként 
fogalmaztak meg: “ugyan, ki kíván-
na meghalni Ukrajnáért?”. Belarusz 
és Moldova, valamint Albánia poli-
tikai és gazdasági fejlődése csak ab-
ban hasonlít, hogy az uniós érettség 
szempontrendszere szerint nem tör-
tént esetükben minőségi előre lépés. 
Vagyis a keleti dimenzió leértékelése 
adva van. Oroszország mint Európa 
legerősebb katonai hatalma – és gaz-
dasági törpéje –, természetesen, fi-
gyelmet fog mindig kapni, de ennek 
természete egészen más jellegű, mint 
ami a déli kapcsolatrendszerben le-
hetséges és szükséges is.

E pont további kifejtése talán egy 
konferenciakötetben lenne érdemben 
lehetséges. Az azonban már a tézis-
szerű megfogalmazásból is kitűn-
het, hogy a közép-európai országok 
– tanulmányunk szóhasználatában 
a Kelet – és a magországok, mint 
Franciaország, Olaszország, Spa-
nyolország és Németország – a Nyu-
gat – közt eredendő nézeteltérések 
vannak és lesznek is e téren. Míg a 
közép-európaiak – földrajzi és törté-
nelmi adottságaik, sorsközösségük 
okán – semmiképp se hagyhatják 
magára se Ukrajnát, se Szerbiát, e 
kötelességükhöz azonban a “dekla-
ratív diplomácián” túlmenően nem 
tudnak valós súlyt rendelni. A Nyugat 

országai ugyanakkor (hagyományo-
san) az orosz kapcsolat elsődlegessé-
gét tekintették alapnak, és a 2004-et 
követő másfél évtizedben sem en-
gedték az általános szomszédság-
politika szempontjainak alárendelni. 
Az orosz diplomácia nemcsak meg-
követelte, hanem gazdasági, katonai 
és titkosszolgálati eszközökkel alá is 
támasztotta, hogy Moszkva sosem 
maradt egy a számos külkapcsolati 
reláció között, s ekképpen minden-
kinél (és minden versenytársával 
szemben) kitűntetett figyelemben 
részesült. Ez akkor is így van, ha a 
gazdasági vonal nem olyan megha-
tározó, mint például Németország és 
Magyarorsszág esetében.

• Külön elemzés tárgya kellene, hogy 
legyen a környezetvédelem. Ma már 
az uniós szabályozásoknak mintegy 
a fele a környezeti fenntartható-
sággal kapcsolatos. Ezek költséges 
szabályok, amelyeknek az érvénye-
sítését nem támogatják közös ala-
pok. Ez jórészt abból fakad, hogy a 
környezet ügye kezdetektől fogva a 
posztmaterialista gondolkodást je-
lenítette meg a (mező)gazdaság- és 
jövedelemközpontú hagyományos 
politikák - így a kohézió és a terület-
fejlesztés - ellenében.

Némi – bár nem túlzó – leegysze-
rűsítéssel a zöld napirend a Nyu-
gatnak szívügye, a Keletnek pedig 
kínos kötelezettség. Világossá vált 
ez már a tagfelvételi tárgyalások 
másfél évtizede alatt is. Ekkor kivi-
láglott, hogy a Nyugat nem hajlandó 
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tartósan kitárgyalt engedmények-
re – opt-out-ra – ezen a téren, hisz 
a légszennyezés vagy a talajerózió 
nem ismer határokat. A Kelet szá-
mára pedig – kétévtizedes fejlődés 
után – a gazdasági szint és a tudatál-
lapot egyaránt olyan maradt, amely-
ben a környezeti költés a “gazdagok 
luxusának” minősül, bár voltaképp 
egyáltalán nem az. Mégsincs egyet-
len zöld mozgalom se kormányon, 
nem is volt, és mai ismereteink 
szerint nem is lesz Közép-Európa 
egyetlen országában sem.

• Kézenfekvő, hogy az egységes piac 
projektjének befejezése további lé-
péseket igényel a legkülönbözőbb 
területeken a bankuniótól az Európai 
Stabilitási Mechanizmusig terjedő 
körben. E témában nemrég átfogó 
elemzés készült német elemzőktől,28 
ami online is hozzáférhető, ezért az 
abban foglaltak megismétlése he-
lyett csak néhány konkrét észrevé-
tel következik. A német szerzők épp 
abból kiindulva írták meg elemzé-
süket, hogy e témakörben az új tag-
államok szempontjai igen kevéssé 
jutnak érvényre, hiszen a megoldá-
sok kimunkálásában rendre nem 
vettek részt. A tanulmány vitájában 
a német pénzügyminisztérium ille-
tékese joggal jegyezte meg, hogy az 
új tagállamok képviselői – bár több-
nyire ott ülnek az illetékes bizottsá-
gokban – általában passzivitásukkal 
hívják föl magkra a figyelmet. Pe-
dig a bankunió, és különösen a kö-
zös bankszanálás és felügyelet révén 

milliárdos nagyságrendű vagyonele-
mekről döntenek, és a tőkepiac közös 
szabályozása még nagyobb össze-
geket mozgat meg. Hasonlóképp, az 
ESM-ben való részvételt az új tagok 
egyelőre a tekintélyes - országonként 
több milliárd eurónyi - alaptőke-hoz-
zájárulás szempontjából vizsgálják 
csak, mondván, hogy bukott bank-
jaik inkább a déli tagországoknak 
vannak (illetve lesznek egy várható 
erőteljes kamatemelést követően). 
Hasonlóképp, az államadósságra és 
a deficitre vonatkozó szabályok la-
zítása is kimondottan a déliek ügye, 
hiszen a legtöbb új tagállam e tekin-
tetben jobb helyzetben van, sőt az EU 
átlagánál is jobb mutatókkal bír.

Az új tagállamok – tanulmányunk-
ban a Kelet – nem érdekeltek az 
adópolitika közösségiesítésében és a 
rendszeres transzferekkel járó - ek-
képp vélhetőleg a meglévő alapokat 
megcsapoló – közös költségvetési 
alap létesítésében sem. Az uniós pén-
zek elköltésének szigorúbb ellenőr-
zése – nem pusztán a jogállamiság 
és más, ún. “kereszt-föltételességi” 
szempontok bevezetése, hanem a cél-
szerűségi és jogszerűségi viszgálatok 
erősítése is korlátozná a nemzeti kor-
mányok ma még korlátlan mozgáste-
rét, ezért - bár indokolt, kevéssé va-
lószínű, hogy a gyakorlatba át tudna 
menni.

Fontos kiemelnünk, hogy e lépések 
technikai értelemben az egységes 
piac - egységes pénz programjának 
befejező lépései, nem pedig újabb 
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mélyítési javaslatok. Ugyanakkor a 
keleti partnerek nem voltak részei 
e program indításakor az EU-nak, 
vagyis lélektanilag mindenképpen 
kényszernek tűnhet számukra min-
den egyes lépés. Racionális mérlege-
lés esetén ugyanakkor nem kérdéses, 
hogy a költségvetési és bankunió 
végső esetben – beleértve az új és 
nem konvencionális eszközöket is – 
a nagyobb rosszat, mégpedig a nyílt 
állampénzügyi válságot, illetve a 
déli országok bankrendszerének ösz-
szeomlását megelőzendő céllal jöttek 
létre. Sok év óta fennállnak, és rész-
leges intézményesítettségük ellené-
re sem kérdőjelezhetők meg súlyos 
hitelességi és politikai kockázatok 
nélkül. 

Mindebből következően - koránt-
sem egyedülálló módon – a valódi 
választóvonal továbbra sem a ke-
leti és nyugati – ha tetszszik, régi 
és új tagok –, hanem az észak-déli 
tengely, illetve a német versus latin 
gazdaságfelfogás hívei között húzó-
dik. Ekképp lehetnek teljes joggal a 
balti államok tagjai a jelenleginél is 
keményebb szabályokat és főképp 
szankciókat is követelő Hansa Szö-
vetségnek, és ekképp kerül Horvát-
ország és Magyarország a déliekkel 
egy csoportba, a szabályalapú meg-
oldások és általában az automatikus 
eljárások ellenzése témájában.

• Hatodikként az az alapvető kérdés 
adódik – aminek megválaszolása le-
het a közmondásos egymillió dollá-
ros kvízkérdés –, hogy miként lehet a 

sokat emlegetett szempontot, az egy-
ség a sokféleségben vezérelvet a gya-
korlatban érvényre juttatni. Hisz nem 
kétséges, hogy fejlettségük, felfogá-
suk és tapasztalatuk mellett jövőké-
pük és preferenciáik alapján a tagál-
lamok számos, egymást át nem fedő 
csoportba sorolódnak. Mindezek kö-
vetkeztében pedig egyre szűkebb te-
repre szorul a “közösségi módszer”, 
és teret nyernek a különféle, kevés-
bé kötött és nem egyszeri döntésen 
nyugvó lehetőségek. A 2019. májusi 
európai parlamenti választások egy-
értelműen megmutatták azt, hogy 
mind a legtöbb országon belül, mind 
az országcsoport egészét tekintve 
a széttartó irányzatok nyertek meg-
erősítést. Ha Belgium, Olaszország, 
Magyarország és Lengyelország 
egyértelműen jobbra húzott, akkor 
Spanyolország, Portugália, de Né-
metország is inkább balra mozdult el.

Mindebből az biztosan követke-
zik, hogy a szigorú együttmenete-
lést is feltételező vagy megkövetelő 
megoldások számára nem lesz meg 
a politikai támogatottság. Még ha a 
szakértők az előkészítés során meg 
is egyeznének, a Tanács és a Parla-
ment alkalmas fórum lesz arra, hogy 
a némelyek számára kényszerzub-
bonynak tűnő kezdeményezéseket 
leszereljék.
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Megoldási lehetőségek
és javaslatok

A nemzetközi integráció általában és 
az EU-ban konkrétan sosem követte 
azt a modellt, ami az egységes (unitus) 
nemzetállam kiépítését jellemezte fran-
cia, német vagy olasz/orosz mintára.29 
Ebből is következik, hogy kezdetektől 
fogva – de különösen a 6-ról 28 tagra 
bővülést követően – mindig tere volt (és 
az is maradt) a sajátos megoldásoknak. 
Az uniós szabályok kimunkálói mond-
hatni kezdettől fogva tekintettel voltak 
a nemzeti érzékenységekre, a gyakran 
technikainak tűnő megoldások nemzeti 
felfogásokba/erőviszonyokba történő il-
leszthetőségére. Ez a halászattól egészen 
az államadósság kiszámításának mód-
szertanáig terjedt, és az esetek jelentős 
részében épp ez tette lehetővé az elvileg 
széttartó felfogások közt a közös pontok 
meglelését. Állításunk tehát az, hogy a 
brexittel sem állt elő új helyzet, és hogy 
nem a nulláról kell indulni akkor, amikor 
a sokszólamúságot keretbe foglaló, új 
megoldásokra teszünk javaslatot. Ezek 
jelentős részben a gyakorlatban már elő-
fordultak, vagyis alkalmazásukhoz sem 
szerződésmódosításra, sem nagyobb po-
litikai átrendeződéssel járó alkukra nin-
csen szükség. Elismerjük, hogy - mint az 
élet számos területén – a legegyszerűbb 
megoldások lehetnek a legnehezebbek. 
Például a Tanács ülésén képviselt állás-
pontok nyilvánossága – úgy, ahogy az a 
központi bankok döntéshozó testületei-
nél, vagy épp a legfelső- és alkotmány-
bíróságoknál ma már bevett gyakorlat – 

hihetetlen ellenállásba ütközik, hisz szá-
mos kormány belpolitikai játszadozását 
tenné lehetetlenné. Ugyanakkor nincs 
ésszerű érv ellene. Hasonlóképpen egy, 
a mainál kisebb, és funcionalitás alap-
ján szervezett Bizottság, amiben nem 
kellene föltétlenül minden nemzetnek 
és irányzatnak képviselve lennie, sokat 
segítene a működés hatékonyabbá téte-
lén, míg a testület legitimációját aligha 
érintené.
1. Kiterjedtebben lehetne alkalmazni 

az ún. nyílt koordinációs módszert, 
amiben az érdekeltek akár kötelező 
erejű egyezségekre is juthatnak, a 
kimaradók viszont utóbb még be-
léphetnek, ha e megoldás bevált. Jól 
látható volt például az euróövezet 
működésénél, de a környezeti fenn-
tarthatóságot szolgáló lépések kö-
rében is, hogy a kezdetben ilyen-
olyan okokból távol maradók 
meggyőződhetnek arról, hogy az 
eredeti költség-haszon számításaik 
nem váltak be, és hogy sosem késő 
váltani. Mivel kivétel nélkül min-
den integrációs lépés két-három 
élenjáró kedvenc terveként indul el, 
ez a megoldás talán nem is kerül-
hető meg újabb integrációs intézke-
dések során. Igaz, a tartósan kitár-
gyalt kimaradás (opt-out) 1997 óta 
nem ismeretes, de a kívül maradás 
példája a svédek eurót kerülő gya-
korlata, vagy hogy a franciák nem 
vesznek részt a legtöbb európai 
békefenntartó intézkedésben, igen 
– ugyanakkor a német katonák nem 
teremtenek és tartanak fönn békét 
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Maliban és a Közép-afrikai Köz-
társaságban annak ellenére, hogy 
nem maradtak ki az ESDP-ből -. Ennek 
a fölismerésnek az új tagállamok – a 
Kelet – számára kettős üzenete van. 
Egyfelől, hogy semmiben sem kötele-
ző részt venni, külön előre kitárgyalt 
eljárások és kivételek híján is van 
élet az euróövezeten kívül. Nem kell 
részt venni a közös hadügyekben, el 
lehet bliccelni a makroökonómiai fe-
gyelmező előírásokat, és nagy való-
színűséggel a transzferek – ha kisebb 
mértékben is – folytatódnak. Másfe-
lől viszont a kívül kerülők/maradók 
számára az élet meglehetősen keserű 
lesz, akkor is, ha a tőkepiaci unió és 
több más mélyítési lépés csak töredé-
kesen valósul meg.30 Ha ez igaz egy 
Nagy-Britannia méretű pénzügyi vi-
lághatalomra, akkor értelmszerűen 
sokszorosan igaz a kis és sérülékeny 
gazdaságokra. Mint korábban is 
megfogalmaztuk, a pénzügyi globa-
lizáció mai léptéke és formái mellett 
hihetetlen kockázatok forrása az ön-
álló valuta és az önálló árfolyam, 
mint afféle luxuscikk (a világban 
ezért is ritka konszolidált, vagyis 
nem polgárháborús nemzeteknél). 
Az EMU-ban a válságelhárítás olyan 
eszközrendszere és forrása jött létre, 
amelyből kimaradni már-már vak-
merőség lenne, kivéve, ha eleve ki-
zártnak tartjuk, hogy valaha is újabb, 
a 2007-2009-eshez mérhető pénz-
ügyi válság tör ki a világban.

2. A kevesebb szabályhoz minden rend-
szerben – de különösen az ellenérdekű 

felek alkotta nemzetközi rendszerek-
ben, így az integráción belül is – szi-
gorúbban számonkért végrehajtás 
tartozik. Természetesen nem mind-
egy, hogy egy szabály hány szereplőt 
érint és miképp. Ugyanakkor egyér-
telmű, hogy a nemzetközi politikában 
elterjedt, voltaképp csak szándék-
nyilatkozatnak tekinthető előírások 
elkerülhetetlenül vezetnek az üzleti 
élet szereplői által túlszabályozás-
ként megélt gyakorlathoz. Az is régi 
felismerés, hogy minden hivatal ta-
lál magának feladatot, és különösen 
az öncélú szabályalkotás vezet oda, 
hogy az egyszer létrejött intézményt 
egyre kevésbé lehet megkérdőjelzni. 
Ha a szabályok kellőképp komplexek, 
akkor az elszámoltatás sem egyszerű 
formai és tartalmi okokból egyaránt. 
Elméletileg ezért közhelyszerű, de 
a gyakorlatot nagyban előre vihetné 
az uniós szabályok jelentős részének 
rendszeres és rendszerszemléletű 
deregulálása, és a megmaradó elő-
írásoknak a kvázi kíméletlen kikény-
szerítése.31 Ehhez képest, mint aho-
gyan azt Heinemann is részletezi,32 
a jelenleg, a politika szintjén vitatott 
terveket inkább a fiskális szabályok 
föllazítása és a déli államok bankjai-
nak – erkölcsi kockázatot eddig sem 
nélkülözött – kimentése, valamint a 
tartós és egyoldalú átutalások intéz-
ményesítése jellemzi. Ebben a Kelet 
egyértelműen ellenérdekelt.

3. A fölvázolt szigorítások életképes-
ségéhez számos előfeltételt még 
ezután kell létrehozni. Ezek közül 
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kiemelkedik a részvételi mozzana-
toknak a megerősítése. A szervezeti 
viselkedés kutatóinak mind a szocio-
lógiában, mind a vállalatirányításban 
régi megfigyelése az, hogy sokkal 
erőteljesebb azon megállapodások 
kötőereje, amelyeknek a kialakítá-
sában az érdekeltek részt vettek, és 
ezért annak megoldásait magukénak 
érzik, mint azoknál, ahol külső erők 
kényszerítették rájuk a szabályokat. 
Az EU esetében gyakorta volt meg-
figyelhető – különösen a költségveté-
si és bankunió terén, de másutt is –, 
hogy a hosszabb időre is érvényes 
szabályok rögtönzött válságintéz-
kedések formájában születtek. Ezek 
kötőereje nyilván meggyengül, talán 
meg is szűnik, amint a vész elmúlik 
az érdekeltek feje fölül.

Az elmondottak okán érdemes erő-
síteni az érdekeltek bevonását úgy, 
ahogy az már az IMF és a Világbank 
számos kezdeményezésében is meg-
figyelhető. Nem arról van szó, hogy a 
civil szervezetek vegyék át a válság-
menedzserek helyét. Hanem arról, 
hogy a közös szabályokat alkalmazó, 
és azok által némelykor előnytelenül 
érintett országok és területek nem 
pénzügyi kompenzációt, hanem be-
leszólási jogot kaphatnak. Utóbbi ré-
vén mind a tudati, mind az érzelmi 
elem révén fölerősödhet a célokkal 
és az eszközökkel történő azono-
sulás is. Utóbbiak a végrehajtást, a 
szabályok szerinti vezetést erősítik 
az élet minden területén a gépkocsi-
forgalomtól az adómorálig.

4. Fontos újdonság lehet az, ha a tár-
gyalási gyakorlatban is áttör az a régi 
felismerés, amely szerint egy ország 
érdeke nem a transzferegyenleg ré-
vén közelíthető meg. Például a net-
tó befizetők piacokat szerezhetnek 
meg, vagy képzett munkavállalókkal 
gazdagodhatnak. Minél inkább szé-
lesebb, általánosabb megfontolások 
vezérlik a tárgyalókat, annál köny-
nyebb lehet közös nyelvet, közös ví-
ziót, közös munkamódszert találni, 
ami eredményesebb lehet a jelenlegi, 
sokszor szűk szempontok által vezé-
relt, merev és kicsinyes gyakorlatnál. 
Egy klubban vagy egy sportkörben a 
tagságot vagy a kimaradást általában 
nem a tagdíj mértéke határozza meg. 
Hasonlóképpen, a Maastricht óta po-
litikai unióvá is váló EU-ban a rész-
vételt szélesebb megítélésnek kell 
mozgatnia. Ebben az összefüggésben 
is szükséges a közös alapok – min-
denekelőtt a strukturális és a mező-
gazdasági célúak, együtt a kiadások 
négyötödére rúgó összegek – felhasz-
nálásában nemcsak a jogszerűség, 
hanem a célszerűség és a hatékony-
ság vizsgálata is. Konkrétan: nem az 
a szempont, hogy minden egyes euró 
megtérüljön, hisz az EU nem vállal-
kozás. Azt azonban jó, ha sikerül ki-
mutatni, hogy mi az a közösségi hoz-
záadott érték, ami e költés révén lét-
rejön, illetve ami e költés nélkül nem 
jött volna létre. Ez bizonyára korlá-
tozza az ez idő szerint sokszor célzott 
– egy jelentkezőből “kiválasztott” – 
elosztási gyakorlat folytatását, külö-
nösen, ha a közösségi szempontból 
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haszontalanul elköltött összegeket 
vissza is kell fizetni. Mint ismeretes, 
ezt az uniós szervek szorgalmazzák, 
míg a nettó haszonélvezők - a nemze-
ti szuverenitásra és jobb rálátásukra 
hivatkozva - élesen elllenzik.

5. A vízió-stratégia-terv-költségvetés 
típusú, lépésenként kialakuló integ-
rációs stratégiának semmilyen új 
elemre nincsen szüksége az elmé-
letben, de annál komolyabb válto-
zásokat igényel a megvalósításban. 
Az elvi szinten az “egység a sokfé-
leségben” régi elvet továbbra is tár-
sítani kell - a brit kilépés miatt az 
uniós alapszerződésből törölt – a ha-
gyományos, “egyre szorosabb unió” 
célkitűzésével is. Az ugyanis már az 
általunk csak madártávlatból bemu-
tatott egyes részek áttekintéséből is 
belátható, hogy a dolgokat nem lehet 
befagyasztani mostani állapotukban. 
Egyfelől szükség van a nemzetek fe-
letti megoldások intézményesítésére, 
végső fokon alapszerződésbe illesz-
tésére. Ez egyre erősödő egybehan-
golást, együtt menetelést igényel, de 
nem kíván meg feltétlen újabb szer-
veket, és legkevésbé sem szükséges 
ehhez külön alapokat/költségvetést 
felállítani. Mint láttuk, az új alapok 
nagy valószínűséggel a gyenge ál-
lamháztartási helyzetű tagok tartós 
támogatásának csatornájává vál-
hatnak, a meglévő célok hátrányá-
ra. Ugyanakkor az olyan új célokat, 
mint a határvédelem és a környezeti 
fenntarthatóság további pénzekkel 
és a meglévő alapok efféle célú föl-
használásával kellene kiegészíteni. 

Közismert, hogy a mezőgazdasági 
alapok “zöldítése” a gazdálkodók el-
lenállásán megbukott. Hasonlóképp 
nem sikerült a strukturális alapokat 
valóban közös közhasznú javak fej-
lesztésére összpontosítani 2013-2020 
között sem, holott mindkét célkitű-
zés szerepelt a célok között.

Összegzésképp leszögezhetjük, hogy a 
valódi vízválasztó nem Kelet és Nyugat, 
hanem sokkal inkább Észak és Dél között 
húzódik. Ugyanakkor – 27 tag mellett ta-
lán el sem kerülhető – minden csoporto-
sítás némileg önkényes. A szomszédos 
országok közül ma és a jövőben is várha-
tóan Szlovákia egyre inkább a szabálykö-
vető Észak, Magyarország pedig a szabá-
lyokat latinos lazasággal értelmező Dél 
részévé válik. A Brunnermeier, James és 
Landau által, 2016-ban leírt ideák küz-
delme folytatódik, csak új szereplőkkel.
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