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Erdős Gergely – Hortay Olivér 
Európai jövőkép  

a pandémia árnyékában

Az európai közösséget az elmúlt években több jelentős kihívás érte, 
amelyek – ugyan nem kérdőjelezték meg az uniós együttműkö-

dés létjogosultságát, de – felszínre hozták az Európai Unió jelenlegi mű-
ködési struktúrájának és elveinek hiányosságait, a brüsszeli politizálás 
gyengeségeit.

Ahogy a 2015-ös migrációs válság egyik fő tanulsága az volt, hogy – 
megfelelő, az európai közvélemény többsége számára elfogadható uni-
ós koncepció hiányában – a nemzetállamokra hárult a krízis érdemi 
kezelése, úgy napjainkban hasonló képet láthatunk a koronavírus-jár-
vány kordában tartásával összefüggésben is. Az Európai Unió meg-
késett reakciói, illetve elhibázott lépései (többek között az aggályos 
uniós vakcinabeszerzés) tükrében nyilvánvalóvá vált, hogy a tagálla-
mok részéről világos, határozott lépésekre, és – ezek előfeltételeként 
– cselekvőképes kormányra van szükség a pandémia sikeres vissza-
szorítása érdekében. Brüsszel kríziskezeléséhez viszonyítva a tagállami 
kormányok járványkezelésének pozitívabb lakossági megítélése újabb 
bizonyítékot szolgáltat az erős nemzetállami keretek megőrzésének 
szükségessége mellett.

Ezenfelül üzenetértékű a brüsszeli elit számára, hogy az uniós tag-
ság általános támogatottsága továbbra is a brüsszeli szervek gyakorlati 
tevékenységének és eredményességének kritikájával párosul, miközben 
a nemzetállamok alapját jelentő nemzeti identitástudat reneszánszát éli 
Európában.

Az idézett eredmények a Századvég 2021-es Európa Projekt kutatásá-
nak alapján fogalmazódtak meg. A kutatás 2021. augusztus 1. és szep-
tember 15. között készült az Európai Unió 27 tagállamában, az Egyesült 
Királyságban, Norvégiában és Svájcban, országonként ezerfős, reprezen-
tatív mintákon.
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Szimpátia az Európai Unióval, kritika Brüsszel  
teljesítményével szemben

A Európa Projekt legfrissebb adatai alapján kijelenthető, hogy az Európai 
Unió, illetve a közösségi intézményrendszer tevékenységének lakossági 
értékelése tekintetében az elmúlt években kirajzolódó tendenciák folyta-
tódtak. Ennek lényege, hogy az európai közvélemény pozitívan tekint az 
uniós együttműködésre, támogatja saját országa uniós tagságát, ugyan-
akkor kritikusan viszonyul a brüsszeli szervek politikai teljesítményéhez.

Ennek megfelelően minden második uniós és brit polgárnak, illetve a 
V4-államok megkérdezettjei 59 százalékának kedvező véleménye van az Eu-
rópai Unióról. Ebből fakadóan kevésbé meglepő, hogy az európaiak tartós, az 
idő próbáját kiálló együttműködési konstrukciónak ítélik az Európai Uniót, a 
64 százalékuk úgy látja, az európai közösség tíz év múlva is létezni fog.

1. ábra: Kérem, értékelje az EU alábbi területeken végzett  
tevékenységét! (%) EU27+UK

Megfigyelhető azonban, hogy a kontinenst érő kihívások brüsszeli ke-
zelését megosztottság vagy elégedetlenség övezi. Az uniós és brit válasz-
adók 49 százaléka kiválónak vagy jónak, 41 százaléka viszont gyengének 
értékelte az Európai Unió gazdaságfejlesztési tevékenységét. Tovább ár-
nyalja a képet, hogy az európai polgárok relatív többsége (47 százaléka) 
úgy gondolja, hogy az unió gazdasági helyzete az elkövetkezendő években 
gyengülni fog, továbbá 25 százalékuk szerint gazdasági stagnálás várha-
tó. Ezzel párhuzamosan az európaiak közel kétharmada (65 százaléka) 
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elégedetlenségét fejezte ki a migrációs válság brüsszeli kezelésével kap-
csolatban, míg az elégedettek aránya 28 százalékra tehető. Sokatmondó, 
hogy a Brüsszel migrációs politikáját legkevésbé kifogásoló luxemburgi 
megkérdezetteknek is mindössze a 46 százaléka nyilatkozott pozitívan az 
Európai Unió említett tevékenységéről, ezzel szemben 50 százalékuk elé-
gedetlenségének adott hangot.

2. ábra: Ön elsősorban inkább a saját országához tartozónak,  
vagy inkább európainak tartja magát? (%) EU27+UK

Az elmúlt években bizonyos politikai erők felvetették a jelenleginél jó-
val szorosabb integrációt megvalósító, illetve a nemzetállamok politikai 
mozgásterének jelentős csökkenésével járó „Európai Egyesült Államok” 
létrehozatalának javaslatát. Fontos kiemelni, hogy az említett koncepció 
realizálásának legfontosabb előfeltétele, az erős – a nemzeti hovatartozás 
elsődlegességét felülíró – európai identitástudat továbbra sem áll fenn.  
 A kutatás rámutat ugyanis, hogy az európai polgárok háromnegyede el-
sősorban a saját országához tartozónak ítéli magát, míg az önbesorolásuk 
szerint a magukat elsődlegesen európainak vallók aránya 20 százalék.

Az egészségügy helytállása a pandémiában

A koronavírus-járvány – a gazdasági és közegészségügyi következményei-
vel együtt – komoly kihívás elé állította az Európai Uniót és a nemzeti 
kormányokat. Miközben a járvány elleni védekezés a 2020-as év túlnyo-
mó részében – oltóanyag hiányában – a lakosság mindennapjait közvet-
lenül érintő biztonsági intézkedések meghozatalának és betartásának 
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jegyében telt, addig idén a hangsúly a koronavírus elleni vakcinák beszer-
zésére, valamint az oltási programok végrehajtására került.

3. ábra: Kérem, értékelje az EU alábbi területeken végzett  
tevékenységét! Koronavírus-járvány kezelése (%) EU27+UK

4. ábra: Ön mennyire elégedett azzal, ahogy a kormány eddig  
a koronavírus-járvány okozta helyzetet kezelte? (%)
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A kutatás szerint az európaiakat megosztotta Brüsszel járványkezelési 
stratégiájának megítélése, másrészt pedig a saját országuk válságkezeléséről a 
válaszadók pozitívabban vélekedtek, mint az Európai Unió e területen végzett 
tevékenységéről. Ennek megfelelően a brit és uniós megkérdezettek mindösz-
sze 7 százaléka értékelte „kiválóra”, és 42 százalékuk „jóra” a brüsszeli járvány-
kezelést, míg 44 százalékuk „gyengének” tartotta az Európai Unió teljesítmé-
nyét ezen a területen. Ezzel párhuzamosan az európai polgárok többsége (51 
százaléka) pozitívan nyilatkozott arról, ahogyan a saját országának kormánya 
az eddigiekben a koronavírus-járványt kezelte, 48 százalékuk azonban elége-
detlen volt ezzel. Magyarországon a válaszadók közel kétharmada (64 százalé-
ka) elégedett volt a kormány válságkezelésével a pandémia alatt.

A tagállami oltási programok lakossági értékelése változatos képet 
mutat. Összességében az európai megkérdezettek 62 százaléka elégedett 
azzal, ahogyan a vakcináció folyamata a saját országában halad, viszont 
érdemi különbségeket láthatunk az egyes tagállamok között. Ebben a 
kérdésben az európai átlaghoz képest nagyobb elégedettséggel találkoz-
hatunk többek között Máltán (87 százalék), Luxemburgban (83 százalék), 
valamint Dániában és Magyarországon (77-77 százalék). Azoknak az ará-
nya, akik negatív véleményt fogalmaztak meg saját országuk vakcinációs 
folyamatáról, Szlovákiában (61 százalék), Lettországban (59 százalék) és 
Horvátországban (52 százalék) a legmagasabb.

5. ábra: Ön mennyire elégedett azzal, ahogy országában  
az egészségügy a koronavírus-járvány okozta helyzetet kezeli? (%)

Hasonlóan árnyalt az egészségügy teljesítményének megítélése. Mi-
közben az uniós és brit polgárok 62 százaléka pozitívan nyilatkozott arról, 
ahogyan a saját országában az egészségügy a koronavírus-járványt ke-
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zelte, több tagállamban többségben voltak azok a válaszadók, akik elé-
gedetlenségüknek adtak hangot a szóban forgó kérdésben. A saját orszá-
guk egészségügyének teljesítményét leginkább a románok (64 százalék), a 
szlovének (62 százalék), illetve a horvátok (61 százalék) kifogásolták. Ezzel 
szemben hazánkban – az európai átlagot meghaladva – a megkérdezettek 
több mint kétharmada (67 százaléka) elégedett volt az egészségügy pan-
démiás helyzetben végzett tevékenységével.

Európa a családbarát politika mellett áll

A család intézménye napjainkban is megkérdőjelezhetetlen fontosságú az 
európaiak számára. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a család nem pusztán 
elvont, elméleti síkon bír jelentőséggel, hanem az európai polgárok vilá-
gos gyakorlati elvárásokat fogalmaznak meg az uniós és nemzeti döntés-
hozókkal szemben a családpolitika vonatkozásában.

6. ábra: Ön szerint az anyagi támogatás mellett fontos-e  
a családbarát mentalitás erősítése? (%)
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Az Európa Projekt kutatás rávilágít, hogy tízből nyolc válaszadó (80 
százalék) szerint elengedhetetlen a családbarát mentalitás erősítése az 
anyagi támogatások mellett. A vizsgált harminc ország mindegyikében 
többségben voltak azok a megkérdezettek, akik fontosnak ítélték a csa-
ládbarát mentalitás erősítését, a legnagyobb arányban a magyarok (93 
százalék), valamint a portugálok és bolgárok (92-92 százalék) helyezked-
tek erre az álláspontra.

A családpolitika – mint szakpolitika – meghatározó elemeinek kidol-
gozása során megkerülhetetlen tényező a nagycsaládosok támogatásá-
nak, továbbá az otthonteremtés elősegítésének kérdése. A felmérés alap-
ján megállapítható, hogy az európaiak többsége (55 százaléka), illetve a 
magyarok több mint háromnegyede (80 százaléka) indokoltnak tartja a 
nagycsaládosok kiemelt támogatását. Ezenfelül az uniós és brit válasz-
adók közel kétharmada (65 százaléka), illetve a V4-es polgárok 82 száza-
léka fontosnak véli, hogy egy család saját tulajdonú otthonban élhessen.

7. ábra: Ön szerint kiemelten kell-e támogatni a nagycsaládosokat? (%)

 
A koronavírus-járvány okozta nehézségek az európai családok életét 

és boldogulását több tekintetben is érintették, így az egyes uniós tag-
országok döntéshozói törekedtek fokozott figyelmet fordítani a családok 
védelmére, megsegítésére. A Századvég kutatása rámutat, hogy az európai 
közvélemény nem egységesen viszonyul a családoknak – a krízishelyzet-
re tekintettel – biztosított állami védelem hatékonyságának kérdéséhez. 
Az európai polgárok relatív többsége (46 százaléka) úgy látta ugyanis, 
hogy az állam nem védte hatékonyan a járványhelyzetben a családokat, 
ezzel szemben 44 százalékuk elégedett volt az országa által a családok-
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nak nyújtott segítséggel. Azoknak az aránya, akik szerint az állam meg-
felelően védte a családokat a járvány által előidézett válsághelyzetben, 
Luxemburgban (81 százalék), Máltán (73 százalék) és Magyarországon (64 
százalék) volt a legmagasabb, olyan országokat megelőzve, mint Norvégia 
(63 százalék) vagy Írország (62 százalék).

Irányváltásra van szükség az európai energiapolitikában

Az elmúlt tíz évben az Európai Bizottság által kiadott dokumentumok a 
fosszilis kitermelési kapacitások és hagyományos energiatermelési mó-
dok szisztematikus leépítése, valamint a lakossági energiaárak deregu-
lációja irányába terelte a tagállamokat. A törekvések mögötti elképzelés, 
hogy a hagyományos technológiák erőltetett kivezetésével rá lehet kény-
szeríteni az ellátási lánc szereplőit, hogy fokozott tempóban álljanak át 
megújuló alapú termelésre. A dereguláció pedig – Brüsszel várakozásai 
szerint – az árjelzéseken keresztül rugalmasabbá teszi a rövid távú ener-
giakeresletet, ami segíti az időjárásfüggő (és emiatt kiszámíthatatlan) 
technológiák rendszer-integrációját, hosszú távon pedig a magasabb 
tarifákon keresztül ösztönzi a háztartásokat energiaigényeik radikális 
csökkentésére.

A jelenlegi energiaválság azonban egyértelműen rámutat, hogy mind-
két megközelítés hibás. A brüsszeli iránymutatások olyan mértékű nem 
várt társadalmi károkat okoznak, amelyek veszélybe sodorják a közösség 
klímavédelmi törekvéseinek társadalmi elfogadottságát. A kitermelési és 
hagyományos energiaátalakítási kapacitások leépítésének hatására az 
Európai Unió importkitettsége jelentősen megnövekedett, és így teljesen 
kiszolgáltatottá vált más nagyrégióknak, valamint a világpiaci folyama-
toknak. A lakossági árak deregulációja és a tarifák növekedése pedig a 
vártnál jóval rugalmatlanabb kereslettel találkozott, így a tendencia nem 
az energiaigények csökkenését, hanem a háztartások terheinek draszti-
kus emelkedését eredményezte, ami egyre súlyosabb társadalmi feszült-
ségeket okoz.

A hagyományos energiahordozók kitermelési és átalakítási kapacitá-
sainak erőltetett leépítésére irányuló bizottsági törekvés gyengíti Európa 
önellátási képességét. A kivezetés üteme jelentősen meghaladja az ener-
giaigények csökkenésének és az alternatív megoldások bevezetésének 
sebességét, így a közösség keresletének egyre nagyobb részét kénytelen 
importból fedezni. A kedvezőtlen tendencia következményeképpen az 
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árak növekednek, és az energiaintenzív gazdasági tevékenységek ver-
senyképessége csökken, ami a tovagyűrűző hatásokon keresztül olyan 
stratégiai ágazatok kibocsátásait is veszélybe sodorhatja, mint például az 
élelmiszeripar.

A koronavírus-járvány és az egyre mélyülő energiaválság fontos tanul-
sága, hogy kedvezőtlen globális környezetben a stratégiai ágazatok kiszol-
gáltatottsága jelentős fenyegetést jelenthet az egész közösség számára.  
A kutatás eredményei egyértelműen rámutatnak, hogy az európaiak a sa-
ját kapacitások visszaépítését várják el a döntéshozóktól: a válaszadók 88 
százaléka fontosnak tartja, hogy a stratégiai termékek esetében az orszá-
ga ne szoruljon rá másokra.

8. ábra: Mennyire fontos Ön szerint, hogy az egyes országok 
saját maguk termeljenek olyan stratégiai termékeket, mint például 

az élelmiszer vagy az energia, és azokkal kapcsolatban 
ne szoruljanak rá másokra? (EU27+UK, %)

 
Azáltal, hogy a legtöbb tagállam deregulálta energiaárait, megszűntek 

azok a hatósági védelmi mechanizmusok, amelyek korábban megóvták a 
háztartásokat a piaci változások okozta kockázatoktól. A magas tarifák 
fenyegetettsége markánsan megjelenik az emberek mindennapjaiban.  
A hagyományos ellátási kapacitások kivezetésének és a hatósági kontroll 
leépítésének együttes következménye, hogy az államok mozgástere a ma-
gas árkörnyezet és a potenciális piaci sokkok enyhítésében egyre kisebb, 
és ezt az emberek az emelkedő energiaárak révén saját bőrükön is tapasz-
talják.
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9. ábra: Ön mennyire tart attól, hogy sok embernek túl drága lehet  
az országában az energia? (%)

A kutatás eredményei alapján az európai polgárok 43 százaléka nagyon 
vagy rendkívül tart attól, hogy az országában sok embernek túl drága le-
het az energia, és az emberek további 35 százalékában valamennyire jelen 
van ez a félelem. Azoknak az aránya, akik nem nagyon vagy egyáltalán 
nem tartanak a magas tarifáktól, mindössze 18 százalék. A félelem azok-
ban az országokban, amelyek ellenálltak Brüsszel deregulációs törekvése-
inek, és megőriztek (vagy újra bevezettek) valamilyen hatósági védőhálót, 
jóval kisebb. Magyarországon például, ahol az árak hatóságilag rögzítet-
tek, az emberek kevesebb mint harmada tart nagyon vagy rendkívül a 
drága rezsiköltségektől, és közel ugyanekkora arány nem nagyon vagy 
egyáltalán nem fél az árak emelkedésétől.




