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Összefoglaló: Az új koronavírus okozta világjárvány után az Európai Unió nem 
az lesz, mint ami eddig volt. A jelenlegi válság messzemenő politikai, gazdasági 
és társadalmi hatásai felül fognak írni számos, az EU-t meghatározó szabályt és 
mechanizmust, s ezzel újraformálhatják az európai integráció irányát. A járvány 
ismételten rámutatott az EU intézményeinek gyengeségére, mivel a válságkezelés-
ben a cselekvés meghatározó terét a tagállamok jelentik. A köztük lévő szolidaritás 
hiánya komoly próbatételt jelent az integrációs projekt túlélése szempontjából. 
A vírus leküzdése tudományosan megalapozott pragmatizmusra és felelős európai 
szintű együttműködésre kötelezné az országokat, de a nemzeti izolációs politikai 
folyamatok könnyen az euroszkeptikus és nacionalista erők számára kedvezően 
alakulhatnak. Az európai gazdaságok jelentősen átrendeződhetnek a válság ha-
tására; a jelenlegi folyamatokat elemezve egyelőre nem látni, hogy az EU globális 
összehasonlításban hogyan tudna a „kisebb vesztesként” kijönni a helyzetből. Az 
uniós soft power képesség várhatóan gyengülni fog, Kína megítélése pedig radiká-
lisan megváltozhat.

Kulcsszavak: Európai Unió, globalizáció, járvány, új koronavírus, válság

Abstract: Once the new coronavirus pandemic is over, the European Union will not 
be the same as before. The far-reaching political, economical and social effects of 
the current crisis will override many of the rules and mechanisms in the EU which 
could reshape the course of the European integration. The epidemic has once again 
highlighted the weaknesses of the EU institutions, as the Member States seem to 
be the main active players in the crisis management. The lack of solidarity between 
Member States is a stress test for the survival of the integration project. Fighting the 
virus will require countries to pursue sound scientific pragmatism and responsible 
cooperation on a European level, but the political processes of national isolation 
could easily play into the hands of Eurosceptic and nationalist forces. As a result 
of the crisis, European economies may have to be significantly restructured, and, 
based on current developments, it is hard to see how the EU will emerge from the 
current situation as the “smaller loser” in global comparison. The EU’s soft power 
capability is expected to weaken and the perception of China may change radically.

Keywords: European Union, globalisation, pandemic, new coronavirus, crisis

BEVEZETŐ

Az új koronavírus okozta világjárvány rendkívüli módon fogja próbára tenni az 
Európai Unió ellenálló képességét. Míg a vírus első megjelenésekor Kína és 
egyes távol-keleti országok számítottak a járvány által leginkább érintett or-

szágoknak, legkésőbb 2020 márciusától az európai kontinens, különösképpen az 
Európai Unió (EU) tagországai váltak annak epicentrumává. Ahogy a vírus világ-
járvánnyá és ezzel globális kihívássá fejlődött, úgy vált egyre világosabbá, hogy az 
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okozott társadalmi és gazdasági kihívásokra a nemzeti intézkedések mellett közös, 
európai és globális szintű válaszok is szükségesek. Az európai integráció jelenlegi 
szintje és a tagállamok között meglévő kölcsönös függési viszonyrendszerek miatt 
az összehangoltabb európai fellépés valamennyiük érdekében állna.

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. cikke szerint az EU célja (többek 
között) a tagállamok közötti szolidaritás előmozdítása. A tagországok közötti szo-
lidaritási közösség adja végső soron az EU egyik lényeges legitimációs alapját. Az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 222. cikke, az ún. szolidaritási 
klauzula értelmében pedig az EU – az Európai Tanács koordinálásával – köteles 
a segítségére sietni annak a tagországnak, amely terrortámadás vagy természeti, 
illetve ember által okozott katasztrófa áldozatává válhat. Ennek alapján az új koro-
navírus okozta válságra adandó tagállami és intézményi reakciók stressztesztként 
fognak szolgálni az EU egésze számára, és jelentős mértékben fogják meghatároz-
ni az EU jövőjének irányát.

Az új koronavírus európai terjedésének eddigi szakaszában azonban nem a kö-
zös fellépés volt a meghatározó: a tagállamok egymás után zárják le a határaikat, 
hirdetnek meg nemzeti szintű járvány elleni intézkedéseket, és folytatnak vitákat 
egymással a védőfelszerelések elosztásáról. Az eddigi tapasztalatok alapján a 
cselekvés meghatározó keretét – egyes EU-intézmények gazdaságvédelmi intézke-
dései és az EU civil polgári védelmi mechanizmusának lassú beindulása ellenére – a 
nemzetállam jelenti, az európai szolidaritás szintje pedig alacsony.

A jelen elemzés azokat a sokrétű politikai, gazdasági és társadalmi hatásokat 
vizsgálja, amelyeket az új koronavírus okozta világjárvány gyakorolhat az EU-ra és 
annak tagállamaira. Mivel az új koronavírus terjedése, az egyes európai és nem-
zeti intézkedések jellege, valamint a politikai fejlemények dinamikusan változnak, 
írásunkban azoknak a stratégiai és rendszerszintű folyamatoknak az elemzésére 
fogunk fókuszálni, amelyek közép- és hosszú távon meghatározónak bizonyulhat-
nak az EU fejlődése szempontjából.

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLLAPOTA

Az EU fejlődésének elmúlt bő tíz évét alapvetően a sorozatos válságkezelés 
határozta meg: a 2008–2009-es pénzügyi világválság, az eurózóna válsága, 
a 2015-ös migrációs válság és a brexit. Mivel az EU vezetésének a nem-

zetközi és az európai krízisek folyamatos kezelése lényegében teljesen lekötötte a 
kapacitását, így – egyes szakpolitikákat leszámítva –szerződési reform vagy intéz-
ményi fejlődés a 2009-ben életbe lépett Lisszaboni Szerződés óta nem történt. Az 
egyébként szükségessé vált szerződési reformok hiányában „elkendőzött integrá-
ció” vette kezdetét, amelyben a lassú szerződésmódosítási folyamatok elkerülése 
miatt a tagállamok által kötött kormányközi szerződések váltak meghatározóvá. 
A korábbi – különösen az eurózóna problémái és a menekülthelyzet okozta – vál-
ságok kezelése megmutatta, hogy az EU valós hatalmi centruma nem az Európai 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/civil_protection.html?locale=hu
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/civil_protection.html?locale=hu
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/euro-area-countries-mobilise-around-e120-billion-against-coronavirus/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/euro-area-countries-mobilise-around-e120-billion-against-coronavirus/
https://euobserver.com/coronavirus/147822
https://www.swp-berlin.org/en/publication/eu-reform-perspectives/
https://www.swp-berlin.org/en/publication/eu-reform-perspectives/
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Bizottság, hanem a tagállamok vezetői alkotta Európai Tanács. A gyors reagálás 
biztosítása érdekében az új koronavírus okozta válság elleni közös uniós fellépés 
kerete – a múltbeli példákhoz, így az Európai Stabilitási Mechanizmushoz vagy a 
fiskális paktumhoz hasonlóan – ismét a kormányközi szerződés lesz.

Az egymás utáni válságok, illetve az egyes nemzeti kormányok válságkezelési 
intézkedései lényeges politikai változásokat eredményeztek. Ezek egyik legszembe-
tűnőbb bizonyítéka a radikális jobboldali és baloldali populista pártoknak a 2019-es 
európai parlamenti választásokon történt megerősödése és az intézményesült 
pártok (a konzervatívok és a szociáldemokraták) meggyengülése. Ilyen helyzetben 
kezdte meg a működését – meglehetősen gyenge politikai felhatalmazással – az 
Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság. Az EB-elnök rendkívül ambiciózus 
programmal vágott neki hivatali idejének. A Bizottság az elmúlt hónapokban mu-
tatta be a környezetvédelmi programját (az európai zöld megállapodást), valamint 
az új digitális stratégiát – mindkét terület különös figyelmet élvez Von der Leyen 
politikai prioritásai között. Az Egyesült Királyság 2020. január 31-i (részleges) távo-
zásával a tagállamok vezetői közötti legnagyobb vitát az új többéves pénzügyi keret 
(Multiannual Financial Framework, MFF) sarokszámainak a meghatározása jelen-
tette. Ez alapján úgy tűnhetett, az EU politikai menetrendje visszatér a technokrata 
normalitásba.

Az új koronavírus a jelenlegi európai elterjedésének szintje és mértéke alapján 
akár a második világháború óta eltelt időszak legsúlyosabb válságává nőheti ki 
magát. A járvány kezdeti fázisában az EU nem volt képes arra, hogy a helyzet ko-
molyságának megfelelő, koordinált fellépésre sarkallja a tagállamokat – például a 
nemzeti határok lezárása kapcsán –, és a kommunikáció terén is csak igen lassan 
reagált. Az EU lassú döntéshozatali folyamatai következtében a válságmenedzselés 
első számú szereplői a tagállami kormányok lettek, az EU-nak pedig majd az akut 
válsághelyzet mérséklésében, különösen a gazdasági segítségnyújtás terén juthat 
a későbbiekben komolyabb szerep.

Az EU politikai menetrendje a következő hosszú hónapokban gyökeresen meg 
fog változni. Von der Leyen bizottsági elnök várhatóan arra kényszerül, hogy hát-
rébb sorolja az eredeti politikai prioritásait, hogy a figyelmét a válságkezelésre 
összpontosíthassa. Ez az idő a hivatali ciklusa későbbi részéből minden bizonnyal 
nagyon fog hiányozni, így vélhetően el kell engednie majd néhány dossziét, hogy a 
többire megfelelő időt és figyelmet tudjon szánni. Mivel az állam- és kormányfői 
egyeztetések a jelenlegi helyzetben csak videokonferencia keretében lehetségesek, 
ami nem tudja helyettesíteni a személyes találkozókat, ezért számos fontos téma 
ideiglenesen parkolópályára kerülhet. Az év második felében esedékes német uniós 
elnökség ambiciózus programját is veszélyeztetheti, ha az új koronavírus terjedését 
nem sikerül időben megfékezni. Amennyiben a helyzetre való tekintettel a gazdasá-
gi újjáépítés válik a központi témává, értelemszerűen kevesebb idő fog jutni olyan 
lényeges politikai kérdésekre, mint a következő MFF, az ökológiai gazdaság, a mig-
rációpolitika vagy az EU külső fellépése. A jelenlegi helyzetben tehát nem más, mint 
az EU cselekvőképessége forog kockán.

https://kki.hu/wp-content/uploads/2019/12/E-2019-54_New_EC.pdf
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Az új koronavírus elterjedésével kialakult világjárvány számos tekintetben 
meg fogja változtatni az EU-t meghatározó alapszabályokat. Az Európai Bizottság 
hivatalosan már engedélyezte a Stabilitási és Növekedési Paktum és az állami tá-
mogatások keretrendszereinek a rugalmas használatát. Politikai értelemben ezzel 
a kormányok, ha burkoltan is, de szabad kezet kaptak a vészhelyzet elleni fiskális 
fellépésben, illetve az uniós versenyjog kreatív értelmezéséhez. Ezzel a Bizottság-
nak engednie kell az euróválság kezelésekor meghozott és az utóbbi években 
zsinórmértékül szolgált szigorú költségvetési szabályokból. Mindez a válság elül-
tével ismét kiélezheti az azok mentén kialakult észak–déli ellentétet, amelynek egy 
új dimenziót adhat, hogy az új koronavírus által legsúlyosabban érintett országok 
éppen a dél-európaiak.

A válság következtében várhatóan hatásköri viták is előfordulnak majd. Mivel az 
EU-tagországokat egyebek mellett a belső piac és a Schengeni Egyezmény is szo-
rosan egymáshoz kapcsolja, jól látszik, hogy egy, az új koronavírus okozta mostani 
járványhoz hasonló válság idején az EU csak annyira erős, mint amennyire a leg-
gyengébb láncszeme. Ez az egészségügyben mutatkozik meg a leginkább, amely 
az uniós jog szerint alapvetően nemzeti hatáskörben van, az EU csak támogatólag 
kiegészítheti a tagállamok munkáját. Így a nyugati és keleti uniós országok egész-
ségügyi rendszerének a teljesítőképességéből adódó különbségei különösen 
szembetűnőek lesznek a válság tetőzésekor, ami az új koronavírus további terje-
désének a megállítása szempontjából már rögtön egy összeurópai probléma is 
egyben. Amennyiben nem sikerül európai szinten leküzdeni a járványt, és egyes 
országokban válsággócok maradnak, úgy a négy szabadság elvét – és annak 
következményeit, például az uniós állampolgárok szabadságjogainak gyakorlását 
vagy a vállalatok gazdasági tevékenységének szabad végzését – sem lehet teljesen 
megvalósítani. Ebből kifolyólag arra lehet számítani, hogy az új típusú koronavírus 
okozta világjárvány miatt az egyes hatáskörök további európaizálódásáról szóló 
vita fel fog kerülni a politikai napirendre.

A VÁLSÁG HATÁSA AZ EURÓPAI POLITIKÁRA

Az új koronavírus terjedésének lassítása és megállítása közös, a politikai 
mérlegelésen felül álló érdek, viszont mindannak, ami most történik Európá-
ban, messzemenő politikai következményei lesznek. Ebből a szempontból 

a kormánypártok lényeges helyzeti előnyben vannak a járvány kezelése terén az 
ellenzékkel szemben, hiszen nekik van cselekvési lehetőségük. A választók annak 
alapján fogják jutalmazni vagy büntetni a ma kormányzó pártokat, hogy azok meny-
nyire lesznek sikeresek a vírus terjedésének a lelassításában, majd megállításában, 
az egészségügyi rendszerek működésének biztosításában és egyben a gazdaság 
megvédésében. E tényezőket figyelembe véve a jelenlegi információk alapján két 
lehetséges politikai kimenetelt lehet prognosztizálni.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-rules/unshackled-by-eu-countries-have-fiscal-freedom-to-fight-coronavirus-idUSKBN20S1SZ
https://europa.eu/european-union/topics/health_hu
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A francia politikai szakértő és egykori köztársasági elnöki tanácsadó, Dominique 
Moïsi, értékelése szerint az egyik lehetőség, hogy az új koronavírus erősíteni fogja 
a szakértelmet, s ez a „felelős politika” győzelmét hozza el a komplex ügyeket a 
végletekig leegyszerűsítő és a társadalmakat megosztó populizmussal szemben. 
E gondolat alapján az európai intézményesült pártok reneszánsza vetíthető előre, 
amelynek egyik példáját Németországban láthatjuk. Berlin korai intézkedéseinek 
és a transzparens kommunikációnak köszönhetően a nagyobbik kormánypárt, a 
konzervatív uniópártok támogatottsága már most lényegesen megnőtt, jóllehet 
ez a későbbi események hatására még változhat. A válság következtében a német 
nagykoalíció megmaradásának az esélyéről szóló vita véglegesen eldőlni látszik: a 
jelen körülmények között a koalíció felbomlásának az esélye, egyben új választások 
megrendezése elképzelhetetlen, így a német kormány várhatóan ki fogja tölteni a 
2021-es választásokig szóló mandátumát. Mint a legjelentősebb európai gazda-
sággal rendelkező ország vezetőjére, Angela Merkelre ismét komoly feladat vár az 
európai válságkezelésben, még ha emiatt fel is kell adnia a politikai örökségének 
egy komoly darabját: a szigorú fiskális szabályokra és a „fekete nullás” költségve-
tésre alapuló politikát.

A másik forgatókönyv az európai tagállamok kezdeti reakciója – a kölcsönös 
szolidaritás hiánya és a nemzeti bezárkózás – alapján az euroszkeptikus és naci-
onalista pártok megerősödése lehet. Március elején számos uniós ország vezetői, 
így többek között a német, a francia és a cseh kormány is az egészségügyi védőfel-
szerelések exporttilalmának elrendelése mellett döntött, így a járvány által leginkább 
sújtott Olaszország joggal kérhette számon az európai szolidaritás elmaradását. 
Még ha a tilalmat több országban később fel is oldották, e késlekedésnek komoly ára 
lesz az EU és a tagállamok közötti szolidaritás iránti bizalomvesztés szempontjából. 
Maurizio Massarinak, az EU-hoz rendelt olasz nagykövetnek az európai szolidari-
tás hiányával kapcsolatos nyilatkozata valamelyest előrevetíti, hogy milyen ívet fog 
venni a válság után az EU támogatása Olaszországban. Egy felmérés szerint az 
olaszok 88 százaléka véli úgy, hogy a válságban levő országot nem segíti az EU. 
Az Eurobarometer felmérése szerint az elmúlt bő tíz év sorozatos válságai hatására 
ma a tagállamok közül Olaszországban vélekednek a leginkább negatívan az EU-ról, 
és a helyzet a járvány hatására még tovább romolhat. Az új koronavírus terjedésé-
nek megállítása érdekében a nemzeti határok lezárásáról és a határellenőrzések 
bevezetésről hozott tagállami döntések szintén olyan témát jelentenek, amely az 
euroszkeptikus és nacionalista pártoknak hozhat politikai tőkét. Európa-szerte szá-
mos radikális jobboldali populista párt kampányolt a 2015-ös migrációs csúcsévet 
követően a belső határok lezárásával és a határellenőrzés bevezetésével. Néhány 
példától (az osztrák–magyar vagy a francia–olasz határellenőrzésektől) eltekintve 
az európai kormányok számára politikai, gazdasági és jogi megfontolásokból ez az 
opció szóba sem jöhetett. Még ha a Schengeni Egyezmény biztosítja is a tagálla-
mok számára az ideiglenes határellenőrzés bevezetésének a lehetőségét, könnyen 
elképzelhető az a helyzet, hogy a járvány elmúltával az euroszkeptikus és naciona-
lista pártok a mostani szigort kérik majd számon a kormánypártokon a migrációs 
helyzet kezelése során is.

https://www.institutmontaigne.org/blog/le-coronavirus-une-geopolitique-des-peurs
https://www.n-tv.de/politik/In-der-Corona-Krise-legt-nur-die-Union-zu-article21641189.html
https://foreignpolicy.com/2020/03/17/coronavirus-germany-merkel-eu-legacy/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/weiterere-beschluesse-krisenstab-bmi-bmg.html
https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1234847500768509956
https://www.euractiv.com/section/health-consumers/news/coronavirus-puts-europes-solidarity-to-the-test/
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200319-informationen-zur-aufhebung-der-allgemeinverfuegung-fuer-schutzausruestung.html
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/11/italy-criticises-eu-being-slow-help-coronavirus-epidemic
https://twitter.com/GoodwinMJ/status/1239270818695319554
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/closer-to-the-citizens-closer-to-the-ballot/report/en-eurobarometer-2019.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
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A demokratikus berendezkedésű európai országokban az új koronavírus elleni 
állami fellépés, amely gyakran kéz a kézben jár az emberi szabadságjogok draszti-
kus korlátozásával, az állami kontroll határairól szóló vitát eredményezheti. Számos 
EU-tagállamban függesztették fel a Schengeni Egyezményt, és zárták le a határokat, 
valamint rendeltek el kijárási tilalmat. A spanyol kormány lényegében államosította 
az egészségügyben dolgozó magáncégeket, a német Telekom pedig úgy döntött, 
hogy a felhasználók anonimitásának a garantálása mellett, de továbbítja azok tele-
fonos adatait (így a helykoordinátákat is) a vírus terjedésének megakadályozásában 
fontos szerepet játszó Robert Koch Intézetnek. A szükségállapot miatt e lépések 
egészségügyi szakmai szempontból védhetők, viszont a korlátozások módjáról és 
időtartamáról, valamint az azokhoz kapcsolódó jogi kérdésekről várhatóan intenzív 
vita veszi majd kezdetét. Az európai országokban a demokratikus fékek és egyen-
súlyok rendszere miatt eddig nem tudott kialakulni olyan, az internet és a digitális 
technológia biztosította tömeges állami megfigyelés, mint amilyen a vírus által elő-
ször érintett Kínában. A hatékony válságkezelésre való hivatkozással „áttörés” jöhet 
ezen a fronton is Európában.

Az új koronavírus miatt kialakult szükségállapot számos folyamatban lévő po-
litikai ügy menetét fogja érdemben befolyásolni, így például az EU és az Egyesült 
Királyság közötti brexittárgyalásokat. Bár ebben a drámai helyzetben Boris John-
son akár különösebb arcvesztés nélkül is kérhetné a tárgyalások befejezésének 
újabb elhalasztását, a brit kormány egyelőre nem szánta el magát erre a lépésre. 
Az egyeztetésekre azonban a következő hónapokban mind a brit, mind az euró-
pai fél számára nagyon kevés energiát hagy a válság kezelése. Cselekvésre azért 
még van lehetőség: a tárgyalásokra rendelkezésre álló időkeret kitolásáról nyárig 
egyeztethetnek a britek az uniós tagállamokkal. A hosszabbítás pedig minden ra-
cionális gazdasági és politikai megközelítésből szükségszerűnek látszik, hiszen az 
esetleges (ismét felmerülő) „no deal” forgatókönyv megvalósítása – azaz, hogy az 
Egyesült Királyság külön egyezmény nélkül, a mostanihoz képest jóval kedvezőt-
lenebb feltételek mellett kereskedjen Európával – az új koronavírus okozta válság 
nélkül is problémás lett volna, egy markáns recesszióval a háttérben pedig egye-
nesen politikai öngyilkosság. A járványügyi helyzet arra is lehetőséget adhat, hogy 
London jobban átgondolja, milyen területeken és mennyire szeretne eltérni az uniós 
szabályozásoktól, illetve kilépni bizonyos mechanizmusokból. Az új koronavírus 
megfékezésére irányuló kutatások kapcsán például előtérbe került, hogy mivel az 
EU-ban működik egy egységes gyógyszer- és védőoltás-engedélyező ügynökség, 
a terápiás vagy védekezési megoldások egyszerre válhatnak elérhetővé az egész 
EU területén. Az Egyesült Királyság viszont elvileg ebből is kimaradna, hiszen ez év 
január 31-e óta nem uniós tagállam, azaz a saját megfelelő szervének önállóan kel-
lene lefolytatnia az engedélyezési eljárásokat. Ugyanígy érdemes azt is figyelembe 
venni, hogy az árubehozatala nagy része továbbra is az EU-ból származik, így egy 
sokkal kisebb krízis esetén is hatalmas problémákat jelenthet az ellátás biztosítása – 
akár az alapvető fogyasztási cikkekből is.

A járványügyi vészhelyzetből kibontakozó egészségügyi és gazdasági válság for-
dulatokat hozhat a nyugat-európai államok függetlenségi mozgalmai helyzetében 

https://english.elpais.com/society/2020-03-16/spanish-government-puts-private-healthcare-firms-at-the-orders-of-the-regions.html
https://www.tagesspiegel.de/wissen/wie-breitet-sich-das-coronavirus-aus-rki-bekommt-handydaten-von-deutscher-telekom/25655144.html
https://www.theguardian.com/politics/2020/mar/14/calls-to-extend-eu-transition-period-as-europe-fights-coronavirus
https://www.politico.eu/article/brexit-uk-access-coronavirus-vaccine/
https://edition.cnn.com/2020/03/14/uk/coronavirus-boris-johnson-brexit-intl-gbr/index.html


E-2020/33.

9

KKI
E L E M Z É S E K

 Az Európai Unió legújabb válsága 

is. Nicola Sturgeon skót miniszterelnök a járványügyi helyzetre való tekintettel 
bejelentette a függetlenségi programjukkal kapcsolatos kampányesemények fel-
függesztését, a megfertőződött és ezért a hivatalos rezidenciáján önmagát izoláló 
Quim Torra katalán elnök pedig kijelentette, hogy nem érdeklik „a határok és a zász-
lók”, mert most „az emberek egészsége és élete” a fontos. Mindez korántsem 
jelenti, hogy a vírus keltette válság végleg leveszi a napirendről a skót és a katalán 
függetlenség kérdését. A szeparatista törekvések jövője szempontjából a meg-
határozó tényezők mindkét térség esetében a gazdasági válság mértéke és a 
válságkezelésben elkövetett vélt vagy valós hibák lesznek, melyek komoly erőt ad-
hatnak a függetlenségpárti erők érveinek. Skócia esetében a brexit kérdése, illetve 
az EU válságkezelési és gazdaságmentési alapjaitól való elzárás is színezheti eze-
ket az érveket. De ugyanez fordítva is igaz: a közegészségügyi vészhelyzet alatt 
megélt szolidaritás és az annak jegyében megvalósított válságkezelő intézkedések 
akár újabb lehetőségeket is nyithatnak a függetlenedni kívánó régiók és a központi 
kormányok között, amelyek eredménye nemcsak a függetlenségért vívott harc el-
mérgesedése, de a hatáskörmegosztás újragondolása is lehet.

A járvány okozta sokkhatás következtében a politikai napirenden és az erő-
források elosztásában kiemelt prioritást fog élvezni az egészségügyi rendszerek 
fejlesztése, továbbá a kibontakozó válság gazdasági és szociális kihívásainak a ke-
zelése. Kellő politikai akarat és erőforrás hiányában ugyanis az EU vagy az egyes 
európai országok nem lesznek képesek a hatékony érdekérvényesítésre olyan stra-
tégiai jelentőségű kérdésekben, mint a nemzetközi válságkezelés vagy segélyezés, 
mivel az egyes kormányzatok figyelmét és erőforrásait a saját belső problémáik ke-
zelése fogja lekötni. Mindemellett a járvány összességében várhatóan tovább fogja 
növelni az állam szerepét az egészségügyi ágazatban és más gazdasági szekto-
rokban is.

A JÁRVÁNY GAZDASÁGI VONATKOZÁSAI

A 2008-ban kirobbant pénzügyi világválsághoz hasonlóan, a jelenlegi hely-
zet is komoly átrendeződéseket fog eredményezni a globális és az európai 
gazdaságban: egyes ágazatok le fognak tűnni, mások fel fognak emelked-

ni; a gazdasági tevékenységek és folyamatok változásai felgyorsulnak, a globális 
ellátási láncokban pedig komoly törések alakulnak ki. Mindez előre meg nem jósol-
ható gazdasági és társadalmi költségekkel fog járni. A nemzetközi kereskedelem 
mozgásaira és a globális ellátási láncok zavartalan működésére különösen érzé-
keny európai országokban az új koronavírus miatt ma már nem az a kérdés, hogy 
lesz-e gazdasági recesszió, hanem az, hogy milyen mértékű lesz. E folyamatok 
épp a legkiszolgáltatottabb csoportokat fogják a leginkább érinteni, s a tömeges 
munkanélküliség és a növekvő társadalmi egyenlőtlenségek várhatóan súlyos ki-
hívásoknak teszik ki majd a szociális kohéziót. A jelenlegi fejlemények elemzésekor 
még nem látni, hogy az EU globális összehasonlításban hogyan tudna a „kisebb 
vesztesként” kijönni a helyzetből.

https://www.bbc.com/news/uk-scotland-51851341
https://www.ccma.cat/324/torra-demana-per-carta-a-sanchez-el-confinament-de-catalunya-per-frenar-el-coronavirus/noticia/2997878/
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Az új típusú koronavírusnak az EU tagországait terhelő pontos gazdasági költ-
ségei egyelőre beláthatatlanok. Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) 
elnöke szerint az eurózónában a GDP 2 és 10 százaléka közötti lehet majd a gaz-
dasági visszaesés. A Bloomberg előrejelzése is óriási – egyes uniós országokban 
akár a GDP 6 százalékát is meghaladó – visszaeséssel számol, különösen a kelet-
közép-európai térségben. A gazdasági szereplők megnyugtatása érdekében az 
európai kormányok képviselői – a német és az osztrák kancellár, a francia köztár-
sasági elnök, a brit, az olasz, a spanyol és a holland miniszterelnök, az euróövezet 
pénzügyminisztereit tömörítő eurócsoport és még sokan mások – egymás után 
adtak ki olyan nyilatkozatokat, amelyek Mario Draghi egykori EKB-elnök híressé 
vált 2012-es „bármibe is kerül” kijelentéséhez hasonlítottak. Draghi mondata az 
európai vírusellenes intézkedések általános mantrájává vált, hiszen a politikának 
a gazdaság megmentésére irányuló elszánt fellépése az euróválság után most 
ismét szükségessé vált. Számos tagország gondoskodott már gazdaságvédő 
intézkedésekről és pénzügyi csomagokról, az EKB pedig – a kezdeti késlekedés 
után – 750 milliárd euró értékű kötvényvásárlási programot jelentett be az euró-
pai gazdasági likviditás megőrzése érdekében. Mindezeken kívül újra napirendre 
kerülhet a közös európai államkötvény-kibocsátás ötlete – hiába bukott el az 
euróválság idején az eurókötvény, javarészt a németek ellenkezése miatt. Giusep-
pe Conte olasz miniszterelnök „koronavírus-kötvényéhez” az Európai Bizottság 
– bizonyos feltételek teljesülése esetén – a támogatását adja.

Az új koronavírus komoly hatással lesz az Európát érintő kereskedelmi és gaz-
dasági tevékenységekkel kapcsolatos folyamatokra. Egyrészt erősödhetnek azok 
a deglobalizációs törekvések, amelyek az ellátásbiztonság növelése érdekében az 
európai vállalatok egyes tevékenységeinek az Európába történő visszatelepítését 
célozzák, még ha az emelkedő költségekkel is jár. Bruno Le Maire francia gazda-
sági miniszternek az „új kapitalista rendszerről” szóló feltevése is ebbe az irányba 
mutat. E törekvések még akár pozitívan is érinthetik a kelet-közép-európai gazda-
ságokat, mivel e térségnek európai összehasonlításban a kétségtelen komparatív 
előnye a viszonylag magas hozzáadott érték mellett az alacsonyabb munkaerőkölt-
ségben van. Ezzel párhuzamosan a national championökkel kapcsolatos európai 
diskurzus új sebességre kapcsolhat: az európai kormányoknak hamarosan el kell 
dönteniük, hogy a gazdasági válságban mely hazai vállalat megmentését tervezik, 
és melyiknek „engednék el a kezét”. A járvány hatására továbbá erősödhet a gaz-
dasági szereplőkben az a szándék, hogy a tevékenységüket a lehető legnagyobb 
mértékben függetlenítsék a kiszámíthatatlan emberi faktortól – tekintettel a terme-
lési folyamatoknak az új koronavírus által okozott nagyfokú bizonytalanságára. Ez 
gyakorlatilag egyet jelent a robotizált folyamatautomatizálásnak és a mesterséges 
intelligencia fejlesztésének a felgyorsulásával. E folyamatok rendkívüli módon fogják 
érinteni a feldolgozóipar teljesítményére érzékeny európai gazdaságokat, különösen 
a kelet-közép-európai országokban, ahol a járvány miatt amúgy is várható tömeges 
munkanélküliségen ez csak tovább fog rontani.

A gazdasági válság rövid távú kezelése tekintetében ugyanakkor figyelembe kell 
venni azt is, hogy a járvány enyhülése és azzal párhuzamosan a mozgást korlátozó 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/coronavirus-ezb-chefin-erwartet-konjunktureinbruch-von-5-prozent-16684805.html
https://www.bloomberg.com/graphics/2020-coronavirus-pandemic-global-economic-risk/
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/coronakrise-das-andere-geht-jetzt-erstmal-vor-kanzlerin-merkel-rueckt-von-schwarzer-null-ab/25632944.html?ticket=ST-2213869-xugIJgVby3kCbhqGdvMm-ap5
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/nachrichten-der-bundesregierung/2020/hilfspaket-von-bis-zu-38-milliarden-euro-zur-bewaeltigung-der-coronavirus-Folgen.html
https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/france-to-close-schools-to-curb-coronavirus-spread/
https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/france-to-close-schools-to-curb-coronavirus-spread/
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-on-coronavirus-18-march-2020?mod=article_inline
https://www.agi.it/politica/news/2020-03-18/coronavirus-conte-7622003/?mod=article_inline
https://twitter.com/sanchezcastejon/status/1240571103560585216?mod=article_inline
https://www.government.nl/documents/speeches/2020/03/16/television-address-by-prime-minister-mark-rutte-of-the-netherlands
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/16/statement-on-covid-19-economic-policy-response/
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-open-to-coronabonds-to-cushion-economic-fallout-von-der-leyen/
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/coronavirus-la-france-aura-le-systeme-de-chomage-partiel-le-plus-protecteur-d-europe-assure-le-gouvernement-20200313
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intézkedések könnyítése után az állami és a piaci gazdasági szereplők számára a 
prioritás a normális üzemmódhoz való minél gyorsabb visszatérés lesz. Az pedig 
– amennyiben a járványügyi intézkedések megengedik – a korábbi ellátási lánco-
latok és kapcsolatok aktivizálása révén látszik a legegyszerűbben elérhetőnek, új 
értékláncok és gazdasági partnerségek kiépítése ugyanis költségesebb és időigé-
nyesebb lehet. Az ipari termékek vonatkozásában ebbe az irányba ható folyamat 
lehet az elmúlt hetekben tapasztalt kínai diplomáciai aktivizálódás; a járvány leküz-
déséhez nyújtott kínai felajánlások egyik stratégiai célja az európai országok Kínától 
való hosszú távú gazdasági függőségének a kiépítése, illetve megerősítése, ahogy 
arra az elemzésben később még kitérünk. Az EU és Kína gazdasági kapcsolataira 
különösen is jellemző lesz, hogy egy deglobalizációs trend felerősödése esetén a 
gazdasági szétválasztódás mértéke szektoronként és az időbeni ütemezést tekint-
ve is rendkívül változó lesz.

AZ ÚJ KORONAVÍRUS ÉS AZ EU GLOBÁLIS POZÍCIÓJA

A világjárvány az EU soft power képességét érintő külső percepciókban is vál-
tozásokat okozhat. A szervezet megítélése szempontjából hagyományosan 
fontos szerepet játszott az a tény, hogy a fejlődő országok számára az Eu-

rópai Unió világviszonylatban is az első számú partner a gazdasági és fejlesztési 
támogatás terén. Általánosságban kijelenthető, hogy az EU a világban megjelenő 
konfliktusokban katonailag nem, vagy csak igen korlátozottan (leginkább csak né-
hány tagállam révén) vett részt, viszont fejlesztéspolitikai értelemben azok során és 
– főleg – után meghatározó szerepet vállalt. Az új koronavírus kezelésében azonban 
eddig nem ez a kép látszik érvényesülni. Az Európai Bizottságnak az egészségügyi 
védőfelszerelések EU-n kívüli exportjának korlátozásáról szóló döntése egyrészt 
érthető, hiszen az a célja, hogy biztosítsa az uniós állampolgárok számára a szüksé-
ges készleteket, illetve lehetőség szerint elősegítse a tagállamok közötti megosztás 
gyakorlatát. Másfelől viszont a döntés gyakorlatilag uniós szintre emelte a koráb-
bi önző tagállami gyakorlatot, ami az Unió külső megítélői szempontjából minden, 
csak nem a fejlesztési együttműködésben készségesen segítőkész szervezet képe.

Kína megítélése szintén változni fog a világjárvány hatására. Az európai or-
szágoknak eddig küldött egészségügyi szállítmányok következtében az országról 
alkotott vélemény számos európai országban pozitívra változott. A jelenlegi kínai 
tevékenység a segítségnyújtás mellett kétségkívül a befolyásszerzésről szól: míg az 
európai országok többségének vezetősége a saját állampolgárainak ellátásával volt 
elfoglalva, addig Kína orvosokat és egészségügyi szállítmányt küldött Olaszország-
ba. Hszi Csin-ping kínai elnök úgy fogalmazott az olasz miniszterelnökkel folytatott 
telefonbeszélgetése során, hogy Kína „egészségügyi selyemúttal” egészítené ki az 
Övezet és Út Kezdeményezést (BRI). Olaszország 2019-ben csatlakozott a BRI-
hez, amiért számos európai kritikát kapott. A kínai befolyásszerzés új dinamikákat 
eredményezhet egyes EU-tagságra törekedő államokban is, például Szerbiában. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_2075
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_469
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-italy-respirators/china-sends-medical-supplies-experts-to-help-italy-battle-coronavirus-idUSKBN2101IM
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-italy-respirators/china-sends-medical-supplies-experts-to-help-italy-battle-coronavirus-idUSKBN2101IM
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/19/china-positions-itself-as-a-leader-in-tackling-the-coronavirus
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/20/italy-rattles-us-and-eu-with-likely-support-for-chinas-belt-and-road
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Aleksandar Vučić szerb elnök kemény szavakkal ítélte el az EU exportkorlátozó in-
tézkedéseit, egyben segítséget kért a kínai elnöktől, akit „barátjának és testvérének” 
nevezett.

Az amerikai–kínai rivalizálásnak az EU-t is érintő kérdéseiben – így például az 5G- 
hálózat kiépítése során a Huawei-jel történő együttműködésben – új dimenziót kaphat 
a két ország megítélése a válságban játszott szerepük alapján. A retorikai egymásnak 
feszülésük már megkezdődött: egy kínai külügyi szóvivő az Egyesült Államok had-
seregét vádolta meg a vírus Vuhanba csempészésével, míg Donald Trump amerikai 
elnök konzekvensen „kínai vírusként” emlegeti az új koronavírust. Az értelmezés 
előjogáért való amerikai–kínai küzdelem pedig várhatóan nem fog megállni Európa 
határainál. Mindeközben a járvánnyal összefüggésben a transzatlanti kapcsola-
tokat újabb feszültségek terhelik, amint azt a kölcsönös beutazási korlátozások is 
tükrözték. Továbbá az, hogy nem körvonalazódik egy stratégiai mértékű, transz-
atlanti együttműködésen alapuló, amerikai vezető szereppel és kezdeményezéssel 
kialakítandó válasz a járványra és a kibontakozó válságra, tovább rontja az Egyesült 
Államok hitelét az európai országok szemében. Az EU-t és az európai államokat 
tehát olyan környezetben éri az amerikai–kínai stratégiai vetélkedés kiéleződése, 
amelyben a transzatlanti kapcsolat és az amerikai globális vezető szerep meggyen-
gülni látszik.

KÖVETKEZTETÉS

Az Európai Unió a világjárványt követően nem fog visszatérni a status quo ante 
állapotához. Az új koronavírus okozta általános bizonytalanságban és átlát-
hatatlanságban nincsenek végleges válaszok azokra a politikai és gazdasági 

folyamatokra, amelyek jelenleg zajlanak. Viszont minden, ami most történik, arra 
enged következtetni, hogy a járvány egy történelmi esemény, amely sok tekintetben 
lényegesen különbözik a korábbi válságoktól. Az állami egészségpolitikai beavat-
kozás egy gazdasági válságot és egy politikai rendkívüli állapotot váltott ki, amely 
együttes erővel érinti a karantén, a kijárási tilalom és a gazdasági leállás miatt meg-
gyengült társadalmat. Az új koronavírus képes lehet arra, hogy az európai integráció 
útját új mederbe terelje, amelyben az EU-t szervező erőket, szabályokat és mecha-
nizmusokat újra kell definiálni.

https://balkaninsight.com/2020/03/16/serbia-imposes-state-of-emergency-pleads-for-chinas-help/
https://www.businessinsider.com/chinese-official-says-us-army-maybe-brought-coronavirus-to-wuhan-2020-3
https://www.washingtonpost.com/politics/trump-takes-direct-aim-at-china-as-known-us-infections-double-and-criticism-mounts/2020/03/19/6df10828-6a06-11ea-abef-020f086a3fab_story.html

