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Multipoláris válság  
az Európai Unióban:  

integrációs vagy kapitalista krízis? 
Integration – Disintegration – Nationalism. 

transform! yearbook 2018
(Edited by Walter Baier, Eric Canepa and Eva Himmelstoss)

Merlin Press, 2018.

A transform! europe idei – Integráció, dezintegráció, nacionalizmus 
címet viselő – évkönyvében az Európai Unió integrációs kihívásai, a 
kohéziót érintő kockázatok, valamint az egyre terjedő divergencia-
folyamatok kerültek előtérbe. 

Az első négy cikk a baloldal helyzetét, megítélését mutatja be. 
Gregor Gysi, az Európai Baloldali Párt elnöke arról számol be, hogy 
napjainkban az EU-ban olyan mértékű – gazdasági, társadalmi és 
politikai – széttartás jellemző, hogy azt értékközösségként már nem 
igazán tarthatjuk számon. A szerző véleménye szerint, Európa súlyos 
kríziseinek megoldásához közösségi szinten jóval több határozott-
ságra, elszántságra lenne szükség. Az Európai Unióval kapcsolatos 
diskurzus jelenleg három sarkalatos pont körül csoportosul: a me-
nekültkérdés, az euróhoz való viszony és az integráció kérdése. Az 
is kétségtelen továbbá, hogy az Unióban demokráciadeficit áll fenn, 
melynek megoldási lehetőségei szintén igen megosztók. A nacio-
nalista narratíva szerint a nemzetállam tekinthető a demokratikus 
intézmények egyetlen felületének, egy másik megközelítés viszont 
azt vallja, hogy ez már a múlté, így az EU egyetlen jövője a föderáció. 

Az idei kötet egyik különlegessége a Samir Amin közgazdásszal – 
Walter Baier által – készített interjú. Baier azzal indítja a beszélgetést, 
hogy napjaink világgazdasága a második világháború óta az egyik 
legveszélyesebb periódusát éli, melyet egyesek Trump elnökségé-
vel, míg mások inkább strukturális okokkal magyaráznak. Amin az 
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– az 1970-es évek középétől induló – elhúzódó visszaesés, amely a 
hagyományos nagyhatalomnak számító Egyesült Államok, Európa, 
illetve Japán növekedése megtorpanásához köthető. Amin azzal érvel, 
hogy egy szisztematikus, ún. L-alakú krízisről van szó, amelynek sa-
játossága, hogy a nemzetállamok nem tudnak kilábalni belőle. Mivel 
alapvetően rendszerválságról van szó, ezért a struktúra globális meg-
reformálása lehetne a racionális megoldás: napjaink fejlődése elérte 
azt a pontot, amelyen túl a kapitalizmus már csak visszaesést generál.  
A helyzetet tovább rontják az eredménytelen politikai válaszok, stra-
tégiák; elég, ha az olyan válságjelenségekre gondolunk, mint a Brexit, 
a katalán függetlenségi törekvések, vagy a Közép-Kelet-Európában 
egyre inkább megerősödő szélsőjobboldali mozgalmak.

A közgazdász hangsúlyozza, hogy igen nagy elszántságra lenne 
szükség ahhoz, hogy újraépülhessen a pillanatnyilag működéskép-
telen rendszer, hiszen az európai modellt úgy alkották meg, hogy 
az a folyamatos alkalmazkodásra teljes mértékben alkalmatlan. Mi-
után a kisebb mértékű „kozmetikai” beavatkozások nem vezetnek 
eredményre, a leghatásosabb forgatókönyv a régi rendszer teljes 
lerombolása, s egy merőben új szisztéma felállítása lehetne. Baier a 
cári Oroszország és a Szovjetunió példáját hozza fel, ahol más-más 
okokból kifolyóan, de szintén a rendszerben levő rugalmatlanság 
vezetett az átalakulások kibontakozásához.

A szerzők többségének fő következtetése, hogy Európa válaszút 
előtt áll. Jó esély van arra, hogy amennyiben jelen problémáinkat nem 
tudjuk a megfelelő módon rendezni, egy még inkább feszültségekkel 
teli, igazságtalan és veszélyes világban fogunk élni. A populizmus 
egyre nagyobb mértékben terjed, amelynek a különféle biztonság-
politikai kihívások, a migráció kérdésének megoldatlansága vagy a 
gazdasági növekedés problémája igen gazdag táptalajt nyújt. Számos 
országban megfigyelhető továbbá, hogy a politikai elit pusztán a saját 
gazdagodásával foglalkozik; a korrupció hihetetlen mérteteket öltött, 
az átláthatóság pedig egyre inkább visszaszorulóban van. Egyáltalán 
nem meglepő tehát, hogy az EU tagországainak állampolgárai foko-
zatosan csökkenő intenzitással vesznek részt az egyes választásokon, 
emellett igen szkeptikusak a különböző politikai pártokat illetőn.

Az autoriter formák terjedése kapcsán Jan Kaval a lengyel, valamint 
a magyar példát emeli ki. Lengyelország – a 2004-es uniós csatlako-
zást követőn – igen magas támogatáshoz juthatott hozzá, azonban 
politikája az elmúlt években egyre inkább tekintélyuralmi irányba 
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Európa multikulturális értékeit ássa alá, miközben relatíve kis népes-
ségű országként az EU harmadik legnagyobb támogatási kedvezmé-
nyezettje. A pénzek eredményes felhasználása azonban már erősen 
vitatható, más periférikus gazdaságok gyakorlatához hasonlóan (pl. 
Görögország és Portugália). A szerző kifejti: a közép-kelet-európai 
országok autoriter kormányait az idősebb, kevésbé képzett, rossz 
anyagi körülmények között élő társadalmi csoportok támogatják, 
amelyek igen fogékonyak a demagógiára és a szélsőséges nacionaliz-
musra. Hozzá kell tenni azonban, hogy létezik egy olyan szignifikáns 
réteg is, amely magasan kvalifikált, átlagon felüli jövedelemmel bír, és 
egyben a rendszer kedvezményezettje, amely a politikai támogatásért 
pénzbeli és más előnyökben részesül. Kaval arra is felhívja a figyelmet, 
hogy Kelet-Európában a piacgazdasági átmenetet követőn a baloldali 
pártok a mainstream közgazdaságtan irányvonala mentén kezdtek 
el tevékenykedni. Intézkedéseik vesztesei egyben a globalizáció 
vesztesei is. E csoportok jelentős része alsó középosztálybeli, illetve 
munkásosztálybeli, akik joggal érezhették, hogy az őket korábban 
képviselő baloldal figyelmen kívül hagyta problémáikat – vagy leg-
alábbis nem foglalkozott azokkal a kellő mértékben.

Magyarország esetében a szerző érdekes összefüggésre hívja fel 
a figyelmünket. A 2008-as válság után két évvel megtartott ország-
gyűlési választások során a jobboldali pártok ott kapták a legtöbb 
szavazatot, ahol a devizában való eladósodás leginkább jellemző 
volt. A devizaalapú hitelek felvevői szintén a globalizáció vesztesei, 
hiszen a hitelfelvételre az vezette őket, hogy lakhatási és egyéb 
kiadásaikat semmilyen egyéb módon nem tudták finanszírozni, 
mivel jövedelmük nem emelkedett a gazdasági növekedéssel együtt.  
A jellemzően svájci frankban, euróban vagy ritkább esetben japán 
jenben denominált hitelek a krízis után bedőltek. Az adósok jövedel-
me jelentősen csökkent, s egyúttal az árfolyam számukra kedvezőtlen 
irányba változott, így egyre magasabb törlesztőrészleteket kellett a 
bankoknak fizetniük. Tovább rontotta helyzetet, hogy az ingatlanárak 
is visszaestek, amely azt eredményezte, hogy az ingatlant terhelő 
jelzálog értéke gyakran meghaladta a ház vagy lakás piaci értékét. 
Magyarországon a forintosítás ellenére a devizások helyzete a mai 
napig nagyrészt megoldatlan, hiszen nem az eredeti, hanem egy 
megemelt árfolyamon történt az átváltás. Persze, akadnak kivételek 
is a régióban: Szlovéniában 2018 elején precedens jelleggel először 
született olyan ítélet, amely semmisnek tekint minden olyan hitel-
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mértékű tájékoztatást a lehetséges kockázatokról.
Az évkönyv második blokkja a kormányzás és az EU-ból való kilé-

pés kérdéskörére fókuszál. Leonardo Paggi szerint, a rendelkezésre 
álló statisztikai adatok alapján a világ egyik legnyitottabb integrációját 
igen súlyosan érintette a legutóbbi krízis és az elhúzódó recesszió. 
Összeomlott a korábbi, konszenzuson alapuló politikai döntésho-
zatal, amelyet a Brexit példája is jól demonstrál, s a xenofóbia és a 
szélsőséges nacionalizmus egyre növekvő terjedése is óriási gondo-
kat okoz. Marisa Matias és José Gusmão hozzáteszik, hogy ugyan a 
divergencia jelen volt az európai integráció kezdetekor is, azonban 
e tendencia a monetáris unió kialakulásával erősödött fel igazán.  
A közös pénz bevezetése tovább növelte a centrum és a periféria 
közötti fejlődésbeli különbségeket – azonban sokan úgy vélték, 
hogy mivel úgyis „egy csónakban evezünk”, biztosan lehet racionális 
megoldásokat találni a felmerülő problémákra. A pénzügyi és gazda-
sági válság viszont ennek ellenkezőjére világított rá. Az egyébként is 
sérülékeny közép-kelet-európai gazdaságok helyzetét az uniós csatla-
kozáskor az is tovább súlyosbította, hogy számos ágazatot rögtön fel 
kellett számolni, mivel versenyképtelennek bizonyultak a fejlettebb 
tagországokkal szemben. Az egyre nagyobb arányban beáramló 
FDI pedig csak rövid távon képes növelni az adott országok GDP-
jét. Írásuk végén arra a konklúzióra jutnak, hogy az Európai Unió a 
legnagyobb valószínűséggel nem fog a változás útjára lépni, emiatt 
képtelen lesz alkalmazkodni az újabb kihívásokhoz lokális, illetve 
globális szinten egyaránt.

A következő fejezetben – néhány rövid országtanulmány bemu-
tatásán keresztül – megismerhetjük a „populista” mozgalmak tevé-
kenységét, többek között a 2017-es osztrák választások, a francia szél-
sőjobboldali és baloldali populizmus vagy a lengyel szélsőjobboldal 
megerősödésének példáján keresztül. 

A kötet utolsó fejezetében a keresztény–marxista párbeszéd kerül 
a fókuszba, ahol többek között Ferenc pápa ellentmondásos szemé-
lyiségét és munkásságát ismerhetjük meg, Luciana Castellina – az  
Il Manifesto olasz újság alapítójának – írásából. A pápa több alkalom-
mal nevezte a kapitalizmust igazságtalan rendszernek, amely rabszol-
gává teszi az embereket; ezért fordult a tőkés rendszer vesztesei felé, 
s ezért buzdítja őket arra, hogy ne csak passzív elszenvedői legyenek 
e kóros struktúrának. Ferenc pápa megnyilvánulásaival valóban új 
megvilágításba helyezi az egyház és a Vatikán szerepét: azt üzeni 
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hogy mások irgalmasságától függjenek – és így még inkább kiszol-
gáltatottabbak legyenek a jövőben. Castellina úgy véli, hogy napjaink 
egyházpolitikája egyértelműen foglalkoztatja a közvéleményt, s ez 
alapvetően jó, egyfajta eredménynek is tekinthető.

A transform! europe 2018-as évkönyve ismét olyan témákkal, 
problémákkal, foglalkozik, amelyek igen fontosak az Európai Unió 
jövője szempontjából. Az elmúlt időszak válságjelenségeit vizs-
gálva, egyértelművé válik, hogy az EU mint intézményrendszer, 
mint gazdasági és társadalmi közösség radikális reformokra szorul.  
A nagy kérdés persze továbbra is nyitott: merre tovább? Önmagában 
már az is pozitívum, ha egyre többen képesek felismerni a rendszer 
működésképtelenségét, és a lehetséges megoldások feltárásának út-
ján indulnak meg. A XXI. század Európája valóban válaszút előtt áll: 
komoly problémák merültek fel a gazdaságban, a politikában és a tár-
sadalomban, s a helyreállítási kísérletek mindeddig csődöt mondtak. 
Felmerül a kérdés, hogy érdemes-e egyáltalán erőfeszítéseket tenni 
a rendszer megreformálására, vagy esetleg egy merőben új struktúra 
megalkotására lenne szükség. Hogy merre van a kiút? A kérdés akár 
költői is lehetne, azonban éppen ezt a fajta közönyt nem engedhetik 
meg maguknak az Unió polgárai.
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transform! yearbook 2018
Integration – Disintegration – Nationalism

In 2017 the cohesion of the Euro-
pean Union has come under threat 
as never before. Populist-right anti-
European parties have either en-
tered governments or come close 
to doing so. The Brexit process is 
going forward, and the integrity of 
some states is being threatened by 
secessionist movements.

The transform! yearbook 2018 
examines who actually voted for the 
populist right in France and Austria 
and reviews the evolution of the 
European project from the Cold War 

through the end of east-west system competition and Maastricht’s 
establishment of economic governance. Authors from across Europe 
analyse the system’s tendency to produce divergence and consider 
strategies for reforming or dismantling it or for single-country exit 
with its difficulties and ironies.

transform! 2018 is the fourth of an annual series reporting on and 
analysing European political and social developments.

The book is available in English. Editions in French, German, Greek 
and Italian will follow soon.

Ordering information
INTEGRATION – DISINTEGRATION – NATIONALISM. 
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