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Kedves  O lvasó!

Ebben a hónapban az Európai Tükör egy újabb tematikus számát veheti kezébe, amely 
a világgazdaságot, és azon belül az Európát és Magyarországot is sújtó válsággal, il-
letve az Európai Unió által erre az igen sokrétű kihívást jelentő krízisre adott vála-
szokkal foglalkozik.

„Ami nem öl meg, az erősebbé tesz” – tartja a szállóigévé vált mondás, és igaz volt 
ez az Európai Unió több mint fél évszázados fennállása során több alkalommal is, ami-
kor a tagállamok a külső és a belső kihívások hatására az együttműködésük feltétele-
inek újragondolására, az integráció kibővítésére és végső soron – ahol ez hozzáadott 
értéket jelentett – további feladatok közösségi szintre helyezésére szánták el magukat. 

Az utóbbi években az Európai Unióban a magas szintű találkozók szinte állandóan 
„válságüzemmódban” zajlottak; 2010 tavasza óta 22 alkalommal találkoztak a tag-
államok állam- és kormányfői, visszatérő napirendi ponttá vált a válság, ami kihatás-
sal volt a pénzpiacokra, a gazdaságra, és súlyosan megrengette a polgároknak, illetve 
a piacnak a pénzintézetekbe, a politikába, valamint az európai uniós intézményekbe 
vetett bizalmát.

A súlyos pénzügyi, gazdasági és adósságválsággal küszködő európai országok útel-
ágazáshoz érkeztek, ahonnan egyesek szerint csak visszafelé, a széttöredezés, vagy 
előrefelé, egy szorosabb politikai, gazdasági (esetleg szociális) integráció irányába ve-
zethet az út. A jelenlegi válság rámutatott a Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) szá-
mos hiányosságára, amelyek egy része már annak létrehozásakor is látható és előre-
jelezhető volt; egy részükre azonban csak a mostani, igen súlyos krízis világított rá.  
A rendszert érintő régi és új kihívások most a tagállami együttműködés alapvető sza-
bályainak, alapelveinek rövid távú újragondolására kényszerítenek bennünket. A kihívá-
sok szerteágazóak (a válság kiváltó okai tagállamonként igen eltérőek, és a tagállamo-
kat különböző mértékben sújtották), így a válaszok is azok, figyelembe véve például 
a közös valutát használó és az euróövezeten kívüli országok közötti megoszlást, vagy 
az egyes kormányközi megállapodásokban (paktumokban) való tagállami részvételt. 

A gazdasági kormányzás és a pénzintézetek felügyelete megreformálásának első 
körében kiépültek (illetve a véglegesítéshez közelítenek) azok az új struktúrák és in-
tézmények, amelyek megfelelő működtetésétől az Európai Unió a gazdaság fellendü-
lését, a versenyképesség javulását és a foglalkoztatottak számának növelését remé-
li. Az Európai Tanács, az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank, valamint az 
Eurócsoport elnökének 2012 nyarán bemutatott jelentése a valódi Gazdasági és Mo-
netáris Unió létrehozásáról elindított egy olyan mélyreható reformfolyamatot, amely 
középtávon lendületet adhat egy integrált költségvetési és gazdaságpolitikai keretrend-
szer kialakításának. A komolyabb intézményi változásokat, a Szerződések módosítá-
sát igénylő javaslatok megtárgyalása előtt azonban le kell vonni a következtetéseket 
arra vonatkozóan, hogy a jelen pillanatban az unió rendelkezésére álló mechanizmu-
sok valóban beváltják-e majd a hozzájuk fűzött reményeket.

A Gazdasági és Monetáris Unió megreformálásának folyamata tehát elindult, a 2012. 
decemberi Európai Tanács pedig felvázolta a 2013. júniusig hátralévő feladatokat.  
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A tagállamok nyáron tapasztalható ambíciószintje, illetőleg a reformfolyamat lendülete 
némiképp csökkent ugyan, de még így is elmondható, hogy 2012-ben nagy előrelépé-
sek történtek. A tűzoltó jellegű intézkedések mellett megjelentek a válságkezelés kö-
zép- és hosszú távú perspektívái és a GMU mélyebb struktúráit érintő gondolkodás is.

Egyes gazdasági elemzők szerint a világgazdaság meghatározó szereplői (Kína, az 
Egyesült Államok, India) túljutni látszanak a válság tetőfokán, és kifele haladnak ab-
ból. Az optimista elemzések ezt jósolják az Európai Uniónak is, de ehhez szükség van 
arra, hogy az egyes tagállamok szigorúan betartsák az államháztartásuk rendbeho-
zatalára tett vállalásaikat és folytassák versenyképességük javítását.

Az Európai Uniónak rövid távon megoldást kell kínálnia az euróövezet válságára, 
ami képes megnyugtatni a piacokat és segít visszaszerezni az állampolgárok intézmé-
nyekbe vetett bizalmát; ez jelenti most az EU számára az elsődleges prioritást. Az eu-
róövezeten kívüli tagállamként figyelemmel kell kísérnünk a közös valutát használó 
országok azon törekvéseit, amelyek az euróövezeti együttműködés elmélyítését cé-
lozzák (annak érdekében, hogy nehogy olyan struktúrák alakuljanak ki, amelyek a ké-
sőbbiekben kizárják az ahhoz történő csatlakozást), hiszen az közvetlen hatással van 
hazánkra is. Törekednünk kell arra, hogy az integráció továbbfejlesztésére az eddigi 
vívmányok és az unió egységének megőrzésével kerüljön sor.

Magyarország érdeke, hogy a válságból való kilábalást követően egy erősebb, egy-
ségesebb, és a közös értékekre (mint pl. a tagállamok közötti szolidaritásra) épülő 
Európát építsünk. Szűkebb régiónk, Közép-Európa meghatározó szerepet játszhat 
ebben a folyamatban, a kontinens növekedésének motorjaként. Ez térségpolitikánk 
egyik alapvetése is, amelyet 2013 folyamán a közép-európai év keretében, a Közép-
Európai Kezdeményezés és a V4 elnökeként is kifejezésre próbálunk juttatni.

Az Európai Tükörben most megjelentetett tanulmányok részletesen bemutatják az 
adósságválság kialakulását a válság által komolyan sújtott két nagy dél-európai tagál-
lamban, Olaszországban és Spanyolországban; elemzik a hagyományosan az unió mo-
torjának tartott Németország és Franciaország adósságkezelési politikáit, valamint az 
eurózóna adósságválságának szabályozását, az Európai Unióban fokozatosan kiépülő 
gazdasági kormányzás eszközeit, egyben kitekintve a Gazdasági és Monetáris Unió mé-
lyítését célzó reformfolyamat jelen állására és az előrehaladás lehetséges irányaira. A 
folyamatok megértését könnyítendő, a kötethez mellékelten csatoltuk a 2012. decem-
beri Európai Tanács következtetéseit, illetve a sokszor hivatkozott négy elnök jelenté-
sét, amely az Európai Tanács munkájához szolgált, szolgál sorvezetőként. A megkez-
dett munka, amely ezek alapján a dokumentumok alapján folyik, meghatározza majd 
a következő fél év uniós történéseit, amelyeket 2013 nyarán, az Európai Tanács jú-
niusi ülése után, egy tematikus számban az Európai Tükör hasábjain is feldolgozunk.

ÓDOR BÁLINT
A Külügyminisztérium EU-ügyekért 

felelős helyettes államtitkára
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1. Bevezető megjegyzések

Az eurózóna déli tagállamaiban 2010 óta szé-
lesedő és mélyülő adósságválság nemcsak a 
monetáris integráció újragondolását veti fel, 
hanem magának az adósságnak a visszafize-
tése is megoldandó, sőt valamilyen fokon kö-
zös feladattá vált. Tehát miközben az adósság 
keletkezésének megakadályozását célzó sza-
bályozás kialakításán dolgoznak, meg kell ol-
dani az államcsőd elkerülését a tagországok 
egy részében.

A szabályok akár közösségi, akár kormány-
közi módon születnek, lényegében a nemzeti 
keretek között maradó fiskális politika szigo-
rúbb közös szabályozását célozzák. Az igazi 
újdonság ebben az adósságválságban a fiská-
lis transzfer, azaz az, hogy egyes GMU-tagok 
nemzeti költségvetéséből más GMU-tagorszá-
gok államadósságának finanszírozása érdeké-
ben pénzátutalásra kerül sor. (Ennek szelídebb 
formája, amikor csak garanciavállalás történik 
az adósságfinanszírozás nem piaci módszerei-
nek működtetésekor.)

A fiskális transzfert a Maastrichti Szerző-
déstől a Stabilitási és Növekedési Egyezményig 

(SNE) elsősorban Németország eleve kizárható-
vá kívánta tenni. Ez 1999-től 2010-ig elérhető 
volt, egyáltalán nem került sor fiskális transz-
ferre. De a folyó hiány kritériumát megsértő 
országok jogilag lehetséges büntetésére sem.

A déli GMU-tagállamok adósságválságát egy 
olyan pénzügyi világválság váltotta ki, amelynek 
nem ezen országok voltak okozói. Az azonban 
igaz, hogy a több évtizedig igen likvid nemzet-
közi pénzpiac haszonélvezői voltak. Ezzel a lik-
vid pénzpiaccal sikerült elfedni nemcsak az át-
gondolatlan, esetenként „összegányolt” állami 
költségvetési tevékenységet, hanem a reálgaz-
dasági versenyképtelenséget is. 

A válság előtti közös jogszabályok a Bizott-
ság számára a gyakorlatban nem adtak olyan 
ellenőrzési és szabálybetartatási lehetőséget, 
amivel ebben a válságban a déli GMU-tagok 
államháztartása jobb állapotban lett volna, 
csökkentve a jelenlegi válságnak a mélységét.

Ez önmagában felveti azt a kérdést, hogy 
egyáltalán van-e lehetőség közösségi szint-
ről nemzeti államháztartást jelentősen befo-
lyásolni. Mindenesetre a hatos jogszabálycso-
magtól az Euró Plusz Paktumon át egészen a 
fiskális paktumig erre történt újabb és újabb 

RÁCZ MARGIT1 

Az  eurózóna adósságválságának szabályozása 
és  nyi tot t  kérdései

A görög adósságválság 2010-ben történt kirobbanása óta két pénzügyi alap és há-
rom új jogszabálycsomag jött létre, miközben az eurózónán belül maga az adós-
ságválság kiterjedt és elmélyült. A válságkezelésre nem voltak felkészülve a dön-
téshozók. Ezért is tűnt úgy, hogy a piac hajtja a nemzeti ellentétektől terhelt, és 
így a szükségesnél lassabb döntéshozatalt. Az eurózóna első évtizedében a közös 
monetáris politika mellett nemzeti keretek között maradt a fiskális politika. Ez a 
válság és válságmenedzselés mutatja meg, hogy végül milyen mértékben lesznek 
szupranacionális elemek a fiskális politikában. Ebben a cikkben a kétéves válság-
kezelés kerül elemzésre. Annak az aggálynak ad hangot a szerző, hogy az elhú-
zódó adósságválság nem kedvez – a piacok által egyébként támogatott – fiská-
lis mélyülésnek.

1 A szerző az MTA Világgazdasági Kutatóintézetének kutatási igazgatója.
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próbálkozás. Az idő fogja eldönteni, hogy en-
nek a válságnak a tanulságai hozzájárulnak-e 
ahhoz, hogy a tagországok mindenkori poli-
tikai elitje szabálykövetővé váljon, vagy sem. 

A fiskális transzfer igénye – sőt növelésének 
igénye – mindaddig eleven marad, amíg az érin-
tett déli GMU-tagállamok nem tudnak vissza-
térni a piaci finanszírozásra. Feltételezhetően 
erre még néhány évet várni kell. Ez alatt a né-
hány év alatt pedig számítani kell arra, hogy 
újra meg újra éles viták alakulnak ki Német-
ország és a déli GMU-tagországok, valamint 
a Bizottság, az Európai Parlament és az Euró-
pai Tanács képviselői között. Németország fo-
lyamatosan a fiskális transzfer mérséklésében, 
de legalábbis szinten tartásában érdekelt. A pi-
aci finanszírozás nehézségeivel, illetve lehetet-
lenségével küzdő GMU-tagországok pedig ép-
pen az ellenkezőjében érdekeltek. Pontosabban 
nemcsak a pénzügyi transzfer növelésében, ha-
nem a német gazdasághoz és gazdaságirányí-
táshoz fűződő piaci bizalom transzferében is. 

Ebben a tanulmányban a jelen helyzet bemutat-
ható. Az azonban, hogy miféle havária helyzetek 
alakulhatnak ki, s ezeknek milyen következmé-
nyei lehetnek, nem látható előre. Így nem lehet 
egy-egy szcenárió valószínűségét sem megítélni.

2. Az eurózóna tagországainak  
fiskális teljesítményéről 2008  
és 2012 között

A Wall Street subprime válságából kibontakozó 
válságfolyamat mindmáig tart, és nem látszik a 
vége. A tisztán pénzügyi krízis rövid idő alatt 
reálgazdaságiba torkollott, majd 2012-ben már 
a szociális válsággal is szembesülni kellett. Eb-
ben a tanulmányban az eurózóna adósságvál-
ságát vizsgáljuk, ezért a teljes válságstatiszti-
ka nem kerül bemutatásra. Elsősorban a folyó 
államháztartási hiány és az államadósság az a 
két mutató, amelynek az alakulása képet ad 
az adósságkezelés problémájának nagyságáról.

Az államadósság hosszú idő alatt nő meg, és 
hosszú idő szükséges ahhoz is, hogy folyama-
tos csökkenés után alacsony szinten stabilizá-
lódjon. Ezért az államadósság-adatok elsősor-
ban abból a szempontból érdekesek, hogy ez 
alatt az öt év alatt milyen irányban változtak. 
Minden fiskális mutató alakulását alapvetően 
meghatározza a gazdasági növekedés mérté-
ke. Ha zsugorodik a GDP, akkor csak komoly 
társadalmi áldozat vállalása mellett lehet a fo-
lyó hiányt strukturális reformokkal a megfe-
lelő szintre szorítani.

Ha a GDP négyéves adatait hasonlítjuk össze 
(lásd 1. táblázat), akkor világossá válik, hogy 
ebben az időszakban a legjobban teljesítő or-
szág Németország volt. A jól teljesítők közé 
tartozik még Finnország, Ausztria és Belgium 
is. A kifejezetten alacsony növekedési ütemet 
mutató államok közé sorolható Olaszország, 
Spanyolország és Portugália. Az is egyértelmű, 
hogy a bemutatott 11 ország közül a leggyen-
gébb növekedési teljesítménye Görögországnak 
van. A görög mutatók növekedés szempont-
jából más trendet tükröznek, mint a másik tíz 
ország adatai. Mindez arra utal, hogy a görög 
válságkezelés legnagyobb kihívásává a nagy-
mértékű reálgazdasági hanyatlás válik. Így ta-
lán feltételezhető, hogy az adóssággondokkal 
küzdő déli GMU-tagállamok gazdasági prob-
lémái az idő múlásával határozott különbséget 
fognak mutatni a görög nehézségekhez képest.

Látható módon Írországra e négyéves telje-
sítmények alapján kifejezetten a javulás tenden-
ciája jellemző a GDP és a folyó hiány alakulása 
szempontjából egyaránt. Ez ilyen pregnánsan 
sem Spanyolországot, sem Portugáliát nem 
jellemzi, sőt a GDP alakulása szempontjából 
mindkettőben az valószínűsíthető, hogy a gon-
dok hosszabb időre megmaradnak.

Németország és Franciaország GDP- és fo-
lyóhiány-adatai pregnáns különbséget jeleznek. 
Ezért a Párizs-Berlin tengely sorsa középtávon 
problémák sorát vetheti fel. Elsősorban azért, 
mert Németországban a strukturális reformok 
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a válság kitörésére befejeződtek, míg Francia-
országban a válság folyamatában kell ezeket a 
reformokat végrehajtani.

Figyelemre méltó néhány kis- és fejlett GMU-
tagország gazdasági szilárdsága és az ebben 
megmutatkozó ereje az elhúzódó válság so-
rán. Kiugróan jók a finn GDP- és folyóhiány-
mutatók. (Talán nem is véletlen, hogy éppen 
a finn biztos foglalkozik a fiskális stabilitás 
kérdéseivel.)

Az adatok alapján az államadósság szempont-
jából a négyéves tendenciát tekintve egészen 
hasonló teljesítmény figyelhető meg mind a 11 
országban. A 2008-as évhez képest valameny-
nyi tagállamban nőtt a GDP-ben mért állam-
adósság mértéke. Így is vannak jellegzetesen 
alacsony államadóssággal bíró tagok, valamint 
jellegzetesen és tendenciózusan magas állam-
adósságúak. A 11 tagország közül 2011-ben 
négy olyan van, ahol az államadósság mérté-
ke meghaladja a GDP száz százalékát. Ezek a 
következők: Olaszország, Írország, Görögor-
szág és Portugália. (1991-ben, a Maastrichti 
Szerződés tervezetének tárgyalásakor három 
olyan állam volt, ahol a GDP száz százalékát 
meghaladó államadósság alakult ki. Ezek a kö-
vetkezők voltak: Belgium, Olaszország, Gö-
rögország.) 2011-ben Olaszország és Görög-
ország államadóssága benne maradt a száz 
százalék fölötti körben. Nyilvánvaló, hogy ez 
a fajta mutató mindkét esetben az egész köz-
pénzügyi rendszer működésének nem megfe-
lelő voltára utal.

A 2011-ben megfogalmazódott hatos jog-
szabálycsomag és az azt követő szabályozá-
sok hangsúlyozottan az államadósságra irá-
nyultak. A jogállamiság mindenhatóságának 
reményében a különböző jogszabálycsoma-
gokban közvetlenül az államadósság maastri-
chti konvergenciakritériumban megfogalmazott 
mértékének rögzítése szerepel a tagországok 
alapdokumentumaiban, nemzeti alkotmánya-
iban. A probléma csak az, hogy ez a jogálla-
misági mindenhatóság nem mindenhol jelenti 

GDP Folyó hiány Államadósság

Németország
    2008
    2009
    2010
    2011

0,7
-4,7
3,6
3,0

-0,1
-3,2
-4,3
-1,0

66,7
74,4
83,0
81,2

Franciaország
    2008
    2009
    2010
    2011

0,1
-2,5
1,4
1,7

-3,3
-7,5
-7,1
-5,2

68,2
79,2
82,3
85,8

Hollandia
    2008
    2009
    2010
    2011

1,9
-3,9
1,6
1,0

0,5
-5,6
-5,1
-4,7

58,5
60,8
62,9
65,2

Finnország
    2008
    2009
    2010
    2011

1,0
-8,1
3,7
2,7

4,3
-2,5
-2,5
-0,5

33,9
43,5
48,4
48,6

Ausztria
    2008
    2009
    2010
    2011

1,9
-3,8
2,3
2,7

-0,9
-4,1
-4,5
-2,6

63,8
69,5
71,9
72,2

Belgium
    2008
    2009
    2010
    2011

0,8
-2,7
2,3
1,8

-1,0
-5,6
-3,8
-3,7

89,3
95,8
96,0
98,0

Olaszország
    2008
    2009
    2010
    2011

-1,3
-5,1
1,8
0,5

-2,7
-5,4
-4,6
-3,9

105,7
116,0
118,6
120,1

Írország
    2008
    2009
    2010
    2011

-3,7
-7,6
-0,4
1,4

-7,3
-14,0
-31,2
-13,1

44,2
65,1
92,5

108,2

Görögország
    2008
    2009
    2010
    2011

2,0
-2,0
-3,5
-6,9

-9,8
-15,6
-10,3
-9,1

113,0
129,4
145,0
165,3

Spanyolország
    2008
    2009
    2010
    2011

0,9
-3,7
-0,1
0,4

-4,5
-11,2
-9,3
-8,5

40,2
53,9
61,2
68,5

Portugália
    2008
    2009
    2010
    2011

0,0
-2,6
1,4

-1,7

-3,6
-10,2
-9,8
-4,2

71,6
83,1
93,3

107,8

1. táblázat. A GMU-tagországok néhány mak-
ro    adata (a GDP az előző év %-ában, a folyó 
hiány és az államadósság a GDP %-ában)

Forrás: Folyó hiány, államadósság = Eurostat 
(online data codes: tsieb080 and tsieb090)
GDP = DB Globaler Ausblick 2009., 2010., 2012. október
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ugyanazt. Ha a fiskális kritériumokat a Stabi-
litási és Növekedési Egyezmény alapján vala-
mennyi GMU-tagországban betartották volna, 
a 2008-ban kitört pénzügyi válság hatása ke-
zelhetőbb lett volna. A legjobb példa erre Íror-
szág. Hiszen a bankmentés drasztikusan meg-
növelte a folyó hiányt és az államadósságot 
egyaránt, de rövid távon a folyó hiány látható 
módon elkezdett csökkenni. Ez pedig a töb-
bi adósságproblémákkal küzdő és támogatás-
ra szoruló tagállamra ilyen mértékben egyál-
talán nem jellemző.

Az, hogy a „romlás” mértékét tekintve a leg-
kirívóbb problémák Görögországban vannak, 
felvillantja a reményt, hogy a többi adósságfi-
nanszírozási gonddal küzdő országtól el lehet 
választani a görög problémát. Ez lenne a közel-
jövőre nézve az egyik igen optimista szcenárió.

Az azonban nagyon világosan kitűnik, hogy 
az északi és a déli GMU-tagok között növeked-
tek a különbségek 2008 és 2011 között. A 
baj csak az, hogy a mag és a periféria nem vá-

lasztható szét a régebbi elgondolások szerint. 
Probléma van a maghoz való tartozás szem-
pontjából Franciaország és Olaszország ese-
tében. Olyan mag nem tud működni, amelybe 
Németország van együtt Hollandiával, Finn-
országgal, Ausztriával és esetleg Írországgal. 
Tehát a fejlettségi heterogenitás problémája 
a válság során kiegészült a stabilitási kultúra 
meglétének vagy hiányának differenciáló ha-
tásával, és azzal is, hogy a globalizáció köve-
telte telephelyi előnyben megmutatkozó ver-
senyképesség kikényszerítésére ki hogyan és 
mikor reagált. Ezek a megkülönböztető ele-
mek nem teszik lehetővé, hogy az eurózónán 
belül gazdasági teljesítmény alapján többkö-
rössé váljon a mélyülés, mert a magba túl ke-
vés ország tartozna. 

A telephelyi versenyképesség országonkénti 
különbözőségét az egységnyi munkaerőköltség 
mutatójával lehet a legegyértelműbben meg-
mutatni (2. táblázat).

2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Németország 97,2 99,4 105,0 103,8 105,3 108,3

Franciaország 103,5 106,8 110,7 111,4 113,2 115,6

Hollandia 102,3 105,4 110,9 110,1 111,5 113,8

Finnország 100,9 107,7 117,3 115,4 117,5 120,2

Ausztria 102,2 106,1 111,3 111,1 112,3 115,9

Belgium 104,2 108,8 113,0 112,6 115,6 119,4

Olaszország 103,6 108,3 112,6 112,0 113,0 115,2

Írország    102,9 114,8 110,6 103,4 100,1 103,0

Görögország 101,4 106,6 113,2 113,1 111,0 100,2

Spanyolország    107,4 113,4 114,9 112,7 111,0 107,0

Portugália    102,1 105,6 109,0 107,3 106,6 103,1

2  A 2005-ös bázison a csökkenő adat vagy azt jelenti, hogy 2005-höz képest a termelékenység változásánál kevésbé nőtt 
a bér, vagy pedig azt jelenti, hogy változatlan termelékenység mellett csökkent a bér. A növekvő adat azt jelenti, hogy 
2005-höz képest a termelékenység növekedésénél jobban nőtt a bér, vagy azt, hogy változatlan termelékenység mel-
lett növekedett a bér. A válság körülményei között ezekben az években feltételezhető, hogy az adatot leginkább az egy-
ségnyi bérváltozás mozgatta.

2. táblázat. Az egységnyi munkaerőköltség alakulása a kiválasztott  
GMU-tagországokban2 (2005=100)

* előrejelzés Forrás: Eurostat (Code: tipslm20)
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A 2. táblázat adatai alapján a termelékeny-
ség átlagában változó munkabéradatok szem-
pontjából a legfegyelmezettebb adatsor Német-
országban alakult ki. A 2007-es és a 2008-as 
évben a mutató alatta marad a 2005-ös száz 
százaléknak. Ez azt valószínűsíti, hogy eb-
ben a két évben a német bérek csökkentek.  
2009–2012-ig pedig igen kis mértékben nö-
vekedtek.3 Ez egyetlen más országra sem jel-
lemző a bemutatottak közül. Figyelemre méltó 
az ír adat, mert az azonos bázishoz viszonyít-
va 2009 után kisebb lesz a mutató, tehát itt is 
bércsökkenés mutatkozik. Finnország, Auszt-
ria vagy Belgium esetében a mutatók évről évre 
bérnövekedésről tanúskodnak. Érdekesek azok 
az országok, ahol a bércsökkenés az időszak 
végén kezdődik el. Ilyen ország Görögország, 
Spanyolország és Portugália is, bár a portu-
gál egységnyi munkaerőköltség adatok egyet-
len évben sem haladják meg a 110 százalékot.

Az, hogy a német gazdaság sikeresebb volt 
mostanáig, azzal is összefügg, hogy a bérek a 
telephelyi költségek szempontjából kedvezően 
alakultak. Ezzel függ össze az is, hogy ez az a 
GMU-tagállam, ahol, ha csökkentett mérték-
ben is, de megmaradt a beruházási tevékeny-
ség. A fejlett kis országok gazdasági bővülése 
önmagában kedvezőbb képet mutat, s ennek 
tudható be a 2005-ös bázishoz viszonyított 
bérnövekedés. De ezeknél sem folyamatos az 
index emelkedése. Ha évről évre tekintjük, ak-
kor mindegyikben látunk egyik évről a másik-
ra csökkenő adatot. Franciaország esetében 
2007 és 2012 között az adat folyamatos nö-
vekedést mutat. Ez a trend a következő évek-
ben nagy valószínűséggel megtörik. Érdekes a 
görög mutató: 2007 és 2010 között folyama-
tos növekedés tapasztalható. A görög adósság 

piacról történő finanszírozása 2010-ben vált 
lehetetlenné. Az egységnyi munkaerőköltség 
mutatója 2010-től kezd csökkenni.

Azért is érdemes áttekinteni e mutató alap-
ján az egyes országok teljesítményét, mert 
így eloszlatható az a tévhit, hogy a közös va-
lutából elsősorban Németország profitált, s 
ezért nagyobb áldozat várható el tőle a vál-
ságfinanszírozásban. Németország egy év-
tizednyi reformfolyamat végére ért a válság 
kezdetére, és ezzel a világgazdaságban ver-
senyképes telephelyet tudott teremteni. Ezt 
kell elérnie a többi tagállamnak is. Ez pedig 
feltehetően a válság viszonyai között jóval ne-
hezebben valósítható meg. A strukturális re-
formokat az illikvid pénzpiac is kikényszeríti.  
„A válság még nincs leküzdve. De Görögor-
szág, Írország, Olaszország, Portugália és Spa-
nyolország államháztartásának elsődleges de-
ficitje 2009-ben a GDP 9,4 százaléka volt,  
2012-ben pedig a GDP 1,6 százalékára csök-
ken (a Deutsche Bank számításai szerint)”4.  

Mindezzel együtt azonban a reálgazdasági 
válság folytatódik, és ez önmagában a bércsök-
kenésen keresztüli életszínvonal-esést vetíti elő-
re mindazon tagországokban, ahol adósságfi-
nanszírozási problémák vannak.

3. A hatos jogszabálycsomag logikájáról

Attól a pillanattól kezdve, hogy Görögország 
államadóssága a piacról finanszírozhatatlanná 
vált, kétirányú változássorozat indult el első-
sorban a GMU belső szabályozásában.

Még a magyar elnökség alatt kezdődött el a 
Stabilitási és Növekedési Egyezményt átalakító 
új jogszabálycsomag kimunkálása. Ezek közé a 

3  Egy ilyen változás még a fegyelmezett Németországban sem sima ügy. Vita bontakozott ki arról, hogy az alacsony bér 
után alacsony lesz a nyugdíj is, ami növeli az öregkori szegénységet. Üzleti szempontból úgy érvelnek, hogy még min-
dig a lakosság felét teszi ki a középréteg, és az alacsony bér az alacsony képzettség következménye. Bergmann, Knut:  
Kein Klassenkampf, bitte. IWD, 2012. 39. 3. p.

4  Kleinere EWU-Länder: Anzeichen für „Lastenausgleich” mit den Peripherieländern. DB Globaler Ausblick, 2012.  
oktober, 51. p.
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szabályok közé beiktattak olyan jellegű kötele-
zettségeket is, amelyek a Maastrichti Szerző-
dés logikájában még egyáltalán nem szerepel-
tek. A gazdasági egyensúlytalanság mutatói, 
különösen azután, hogy elfogadásra került a 
scoreboard tíz mutatója, a reálgazdasági tel-
jesítményt is mérik. Talán az ennek a válság-
nak az egyik legfőbb tanulsága, hogy a gazda-
sági növekedés fenntarthatósága szükséges a 
fenntartható közpénzügyi stabilitáshoz. Ez a 
reálgazdasági fenntarthatóság pedig a nemzet-
közi kapcsolatokba ágyazott nemzetgazdasági 
reálteljesítmény eredményességét is feltételezi.

A hatos jogszabálycsomag így szinte az egész 
gazdaságpolitika EU-szintű, sajátos koordiná-
cióját célozta meg. Ennek visszatükröződése 
a „gazdasági kormányzás” megfogalmazás.  
A jó nemzeti tervezést segítendő, az Európai 
Bizottság tavasszal és ősszel világgazdasági elő-
rejelzést készít. Ez alapozza meg a tagállamok 
tervezési munkáját. A konvergencia- és stabi-
litási programok mellett minden ország, min-
den évben a gazdasági egyensúlytalanság le-
építéséről is készít tervet. Ez a folyamat nem 
egyszerűen a szupranacionális irányítás erősö-
dését eredményezi, hanem sokkal inkább egy 
olyan feltételezést takar, miszerint az Európai 
Bizottság rendelkezik azzal a „tudással”, amely 
egyrészt jelentősen javítja a tervezhetőséget. 
Másrészt pedig országspecifikusan javasla-
tok készítésével teszi a Bizottságot alkalmas-
sá olyan ajánlások elkészítésére, amelyek se-
gíthetik valamennyi EU-tagállamot a gazdasági 
egyensúlytalanság felszámolásában.

Ez a folyamat már 2011-ben elindult, 2012 
januárjára pedig törvényerőre emelkedett a 
hatos jogszabálycsomag. Az majd hosszabb 
távon derül ki, hogy az EU egészében meny-
nyire sikerül leépíteni a gazdasági egyensúly-
talanságot. Ha sikerülne, akkor az idő mú-
lásával valamennyi EU-tagország gazdasága 
teljesen versenyképes lenne a globális világ-
gazdaságban.

Ez olyan cél, amelynek az elérésére töreked-
ni kell, és közelíteni lehet hozzá egyre jobban 
anélkül, hogy bármikor is elérhetnénk.

Az SNE átalakítása több új szabály megfo-
galmazásán keresztül történt. Erre azért volt 
szükség, mert bár az államadósságról külön 
maastrichti konvergenciakritérium rendelke-
zett, magában az SNE-ben a folyó hiányra 
összpontosítottak. Ez azt a logikát követte, 
miszerint az államadósság a szufficites költ-
ségvetés révén csökken, egyáltalán, az állam-
adósság elfogadható szinten tartása a szigorú 
államháztartási politika következménye. A ha-
tos csomagban az államadósság mérséklése ön-
magában előírt követelmény. Külön jogszabály 
rendelkezik arról, hogy évről évre megadott 
mértékben csökkenteni kell a GDP-ben mért 
államadósságot. Ha ezt a szabályt egy tagor-
szág megszegi, büntethetővé válik. Az állam-
adósság ilyen nevesített figyelemmel kísérése 
nyilvánvalóan a válság okozta adósságfinanszí-
rozási problémák eredménye. De ettől még az 
államadósság folyamatos zsugorítása ebben a 
pénzügyi válság alapú folyamatban korántsem 
biztos, hogy egyáltalán megvalósítható, s így 
kikényszeríthető lesz.

Az államadósság mértéke a bemutatott  
11 GMU-tagország mindegyikében nőtt 2008 
és 2011 között, és sokban a GDP 60 száza-
lékát előíró referenciaérték fölé. Tehát az ál-
lamadósság csökkentésére vonatkozó ratifikált 
jogszabály a gyakorlatban nem is kerülhetett 
alkalmazásra. Magában a jogszabályban nincs 
rendelkezés arról, hogy a válság körülményei 
között nem büntethető a tagország, ha köve-
ti a Bizottság ajánlásait. Ezek az ajánlások a 
folyó hiány leépítésére és a gazdasági egyen-
súlytalanság megszüntetésére irányulnak. Így 
visszajutunk oda, hogy a folyó hiányt illetően 
lehet rövid idő alatt jelentősebb javulást elérni.

Az SNE teljesen működésképtelen volt a te-
kintetben, hogy a folyó hiány alapján elindí-
tott túlzottdeficit-eljárás keretében bármelyik 
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tagországot a paktumban lehetővé tett mó-
don megbüntessék. Ezt orvosolandó, a hatos 
csomagban bevezették az ún. fordított szava-
zást. Mindezzel együtt 2012 végéig egyetlen 
GMU-, vagy EU-tagállamot sem büntettek meg.

Tehát a fordított szavazás kvázi automa-
tizmusa a büntethetőséget illetően eddig nem 
változtatott azon, hogy a válság körülményei 
között a GMU-n belül számos tagországban 
romló fiskális teljesítmény nem lett büntet-
ve.5 Így a hatos jogszabálycsomagnak a fiská-
lis fegyelem megteremtésére vonatkozó ren-
delkezéseit mintha fölülírta volna a válság. Ez 
is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a GMU-n be-
lül egy sajátos kézi vezérlés alakuljon ki. Azon 
GMU-tagországok esetében, amelyek közös 
pénzügyi alapokból támogatásra szorulnak, a 
trojka gyakorolja a felügyeletet. Mégpedig úgy, 
hogy az éppen aktuális időarányos finanszíro-
zási összeget csak akkor kapja meg az érin-
tett ország, ha az államháztartási konszolidá-
ciót időarányosan végrehajtotta. (Kivétel ez 
alól Görögország.) Ezt a helyzetet csak bizo-
nyos mértékben legitimálta az, hogy az Euró-
pai Bizottság közzétette véleményét, misze-
rint az államháztartási stabilizáció elemzése 
és vizsgálata a gazdasági kormányzás körül-
ményei között csak a közös pénzügyi alapok-
ból támogatást nem kapott GMU- és EU-tag-
államokra vonatkozik.

A gazdasági egyensúlytalanság a GMU-tagok 
esetében a bizottsági javaslatok figyelmen kí-
vül hagyásakor a fordított szavazás segítsé-
gével pénzbüntetéssel sújtható. Ugyan maga 
a rendszer még nagyon rövid ideje működik, 
és maga a scoreboard mutatói is változhatnak 
még, de semmiféle büntetésre nem került sor. 
(A reálgazdasági válság mélyülésével az egyen-

súlytalanság leépítésének folyamatában az iga-
zi nehézségek csak most kezdődnek. Ugyan-
is olyan országok esetében kell elindulniuk az 
életszínvonal bizonyos fokú romlását is okozó 
strukturális reformoknak, ahol a politikai elit 
ezeket a technikákat eddig nem alkalmazta. 
Ilyen ország például Franciaország. De Olasz-
országban is csak Mario Monti kormányzása 
alatt kezdődött meg ez a folyamat.)

Talán azért is, mert a hatos csomaghoz már 
annak megvitatási folyamata alatt sem lehe-
tett bombabiztosan azt a reményt fűzni, hogy 
a legitim választásokon győzött nemzeti kor-
mányok elvégzik a szükséges fiskális konszo-
lidációt, jöhettek az újabb szabályok. A kérdé-
sek kérdésévé vált, hogy ebben a helyzetben 
szükséges-e, és ha igen, megvan-e a lehető-
ség a gazdasági mélyülésre, azaz a szuprana-
cionális fejlődésre.

Egy korábbi, kellően át nem gondolt nemzeti 
költségvetési gazdaságpolitika növekvő nega-
tív hatásait gazdasági mélyüléssel lehet-e csök-
kenteni?! A válság súlyosbodásával a felelőt-
len gazdaságpolitikát folytató országok mind 
a gazdasági mélyülést támogatják abban a re-
ményben, hogy adósságfinanszírozásuk köny-
nyebbé, azaz olcsóbbá válik. Ez az igény más-
képpen megfogalmazva se többet, se kevesebbet 
nem jelent, mint azt, hogy a mélyüléssel ezek 
a tagállamok hitelességet – részben piaci hi-
telességet – szeretnének importálni azokból a 
tagországokból, ahol a korábbi közpénzügyi 
fegyelem a válságban meghozta a gyümölcsét. 

Miközben ez az igény sok formában, sok fó-
rumon egyre hangosabban megfogalmazódott, 
a szabályozás is változott, s ezt az adósság pi-
acról történő finanszírozásának egyre több or-
szág számára lehetetlenné válása kísérte. Így a 

5  A 2008-ban kitört világgazdasági válság kezdete óta a közös joganyag őreként a Bizottság több esetben nem tudta érvényesí-
teni még a belső piacra vonatkozó versenysemlegességi szabályokat sem. Ekkor – az első bankmentések idején – alakult ki az 
a gyakorlat, hogy a tagországnak az intézkedéssel párhuzamosan tájékoztatást kell küldenie a válságkezelés módjáról a Bizott-
ságnak. Tehát az intézkedés helyett jobbára elég volt a tájékoztatás is. Az elmélyülő válságban az államadósságra, a folyó hiány 
alakulására és a gazdasági egyensúlytalanság leépítésére vonatkozóan a Bizottság ugyan többet tehet, mint a nemzeti cselekvés 
megismerése. De a szabály teljesítését elérni feltehetően nem tudja. Így a teljesítés határidejének kitolása lehet a megoldás.  
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forrásteremtés és a szigorú szabályozás egy-
más mellett zajlott. 

A hatos jogszabálycsomagban kialakított el-
lenőrzési, javaslattevési és büntethetőségi mód-
szerek végül is nem bizonyultak elégségesnek. 
Az azonban változatlanul probléma marad, hogy 
miközben újabb és újabb szabályok születtek 
és születnek, magát a hatos jogszabálycsoma-
got a válság körülményei között egyre korlá-
tozottabban lehet alkalmazni. Nem azért ala-
kult ez így, mert ennek bármilyen jogi akadálya 
lenne, hanem azért, mert a válság folyamata 
olyan új helyzeteket teremt, hogy rövid távon 
– rossz esetben: belátható időn belül – a sta-
bil közpénzügyek nem teremthetők meg. Erre 
2008 és 2012 között több euróövezeti tagál-
lam például szolgálhat. Annak nyílt beismerése, 
hogy ez így van, egyáltalán nem történt meg. 
Ha elhúzódó lesz az adósságválság, akkor ez 
a dilemma kiéleződhet. Mindaddig, ameddig 
a szabályozás nem válik „válságkonformmá”, 
fennáll a valószínűsége annak, hogy a szabá-
lyozásban a közösségi jogalkotással szemben 
megnő az államköziség jelentősége.

Az ún. Euró Plusz Paktum kormányközi jel-
leggel ugyan, de a hatos jogszabálycsomaggal 
egy időben lett elfogadva. Hat új szabályt tar-
talmaz, s a hatos jogszabálycsomaghoz csatol-
ták francia-német kezdeményezésre. Ezek az új 
szabályok annak kapcsán fogalmazódtak meg, 
hogy saját ingatlanpiaci buborékának kipukka-
dása után Írország kénytelen volt megmenteni 
három nagy bankját. Ennek az lett a következ-
ménye, hogy az ír folyó hiány a GDP 30 száza-
lékát meghaladó mértékben hirtelen megnőtt. 
Ennek következtében Írország pénzügyi segít-
séget kért az addigra már felállt Európai Pénz-
ügyi Stabilitási Eszközből (European Financial 
Stability Facility, EFSF). Ez a kérelem felszínre 
hozta az ír tőkevonzó adópolitika kárvallottjai-
nak a támogatásért cserébe adómódosítást kö-
vetelő törekvéseit. E vita nyomán alakult ki az 
Euró Plusz Paktum. A hat szabály a következő: 

az inflációkövető bérindexálás megszüntetése; 
a diplomák és egyéb szakképesítések kölcsönös 
elfogadása; a társasági adóalap harmonizálása; 
az öregedő társadalmakban a nyugdíjkorhatár 
megfelelő változtatása és ennek harmonizálá-
sa; adósságkorlát rögzítése az Alkotmányban; 
a bankok befizetéseiből nemzeti pénzügyi alap 
létrehozása, ugyanezen bankok szükség ese-
tén történő megsegítése érdekében.

Eredetileg a társasági adó harmonizálása 
szerepelt a szövegben. Azonban ebben annyi-
ra nem értettek egyet az Európai Tanács tagjai, 
hogy végül az adóharmonizálás helyébe az adó-
alap harmonizálása került. A 2011-ben meg-
fogalmazott szabályok némelyike erősen utal 
a 2012 nyarán már jól látható nagy problémá-
ra. Nevezetesen arra, hogy a 2009-ben óriási 
erővel megjelent és orvosolt mérgezettpapír-
kérdéssel nem ér véget a bankmentés prob-
lémája. Ezért az érdekeltek által összeadott 
pénzügyi alapok nagy hasznot hajthattak vol-
na mostanában, hiszen a spanyol ingatlanbu-
borék kipukkadása után mintegy 100 milliárd 
euró nagyságban (vagy az idő múlásával még 
nagyobb mértékben) van szükség bankmen-
tésre. Igen figyelemreméltó a szabályok kö-
zött a nyugdíjkorhatár harmonizált változtatá-
sát célul tűző. Európa elöregedése folyamatos 
szabályozási kényszer elé fogja állítani az unió 
döntéshozóit, és a tagországok közötti ellen-
tétek kiéleződésére is számítani kell. Ez abból 
fakadhat, hogy a gazdagabb öregedő EU-tag-
államok nagy valószínűséggel igyekeznek el-
csábítani a fiatal diplomásokat más országok-
ból. Erre utal az is, hogy az Euró Plusz Paktum 
szabályai között szerepel a diplomák elismeré-
sének megkönnyítése.

A 27 tagállam közül négy nem fogadta el 
a paktumot: az Egyesült Királyság, Svédor-
szág, Csehország és Magyarország. Azt, hogy 
a négy kimaradó ország milyen meggondo-
lásból nem csatlakozott a megállapodáshoz, 
nem igazán lehet tudni. Azt azonban feltéte-
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lezni lehet, hogy a társasági adóval kapcsola-
tos bármilyen közvetlen harmonizációs lépést 
a tagországok egy része nem támogatja. Az 
adóharmonizáció ugyanakkor – ha nem is tel-
jes mértékben – a mélyülő integráció egyik lo-
gikus következménye kell legyen.6

Az adósságválság kiéleződésével a közpénz-
ügyi szigor erősítését szánták a piaci hiszté-
ria megfékezésének eszközéül. Ez elsősorban 
német kezdeményezés volt, de a hollandok, a 
finnek és az osztrákok teljes támogatását is él-
vezte. Ennek a célkitűzésnek lett a következ-
ménye 2011 utolsó EU-csúcsán az ún. fiskális 
paktum kialakítása, amely 2012 októberében 
életbe is lépett. A fiskális paktumban még szi-
gorúbb szabályok vonatkoznak az államház-
tartási hiányra. Bevezetik az ún. strukturális 
hiány fogalmát. Ez azt jelenti, hogy a ciklikus 
hatások kiküszöbölése utáni államháztartási 
hiány nem haladhatja meg a GDP 0,5 százalé-
kát, azaz az államháztartásnak szinte egyen-
súlyban kell lennie. Azoknak az országoknak, 
amelyek elfogadják a fiskális paktumot, egy 
éven belül bele kell foglalniuk az alaptörvényük-
be ezt a szabályt. Ha ez elmarad, az Európai 
Bíróság akár a GDP 0,1 százalékának megfe-
lelő pénzbírságot is kiszabhat. (Csak Csehor-
szág és az Egyesült Királyság zárkózott el a 
megállapodástól. Magyarország azután csatla-
kozott, amikor biztosítékot kapott arra, hogy 
a strukturális deficit nagyságának szabálya a 
büntethetőség megléte mellett csak az euró-
övezetbe való belépés után vonatkozhat ránk.)

A fiskális paktum szellemisége jól mutatja, 
hogy végül is a folyó hiány alakításával lehet 
igazán megteremteni a közpénzügyi fegyel-
met. A paktum kormányközi megállapodás-
sal jött létre, tehát a strukturális deficit meg-
felelő alakulását a nemzeti kormányoknak és 
a nemzeti parlamenteknek kell biztosítaniuk. 

Az egyezmény szerint a szezonális ingadozá-
soktól megtisztított bevételeknek és kiadások-
nak szinte egyensúlyban kell lenniük. Olyan ál-
lamháztartási kultúrának kell kialakulnia, ahol 
a bevételeknek rendre elegendőknek kell len-
niük a kiadások finanszírozására. 

Az eurózóna létrejöttekor az USA államház-
tartása már néhány éve szufficittel zárult. Ez 
adta az alapot arra, hogy a Bizottság két alka-
lommal egy hároméves időszakot jelölt meg, 
amely alatt az eurózóna tagországaiban vagy 
nullszaldós, vagy szufficites államháztartásnak 
kell kialakulnia. Nem ez történt, de az USA-
ban sem. Mindenesetre a fiskális paktumban 
valami hasonló nyert megfogalmazást. Ezt a 
célt nem a Bizottság tartatja be, hanem a tag-
országnak a saját jogállamisága alapján, saját 
felelősségére kell fenntarthatóan biztosítania 
a teljesülését. 

A jelenlegi válság hozzájárul ahhoz, hogy a 
tagállamok politikai elitjei törekedjenek egy 
ilyen államháztartás fenntartható módon való 
létrehozására. A nemzetközi hitelszűke a sta-
bilitási kultúra kialakulásának határozottan 
kedvez, ugyanakkor a GDP alakulása időnként 
szinte ellehetetleníti a feladat megvalósítását. 
Néhány ország esetében ez a stabilizáció olyan 
kötéltánchoz hasonlít, ahol állandóan attól kell 
félni, hogy elszakad a kötél.

A közeljövőben kell kiderülnie annak, hogy 
mennyire sikerül a nemzeti költségvetéseket 
fenntarthatóan a strukturális deficitcélnak meg-
felelően alakítani. A fiskális paktumban megje-
lölt célkitűzés szigorúbb egyensúlyt céloz meg, 
mint amilyen a hatos csomagban szerepel. Az 
a jövőben dől el, hogy az államháztartás fenn-
tartható stabilitását közösségi vagy/és állam-
közi módszerekkel lehet-e elérni. Az eurózó-
na történetének első tíz éve mindkét módszer 
sikertelenségét mutatta. Bár a sikeres refor-

6  A direkt adók harmonizálása az egységes belső piac programjában is szerepelt. Ez volt az a jogszabálycso-
mag, amelyet az egyébként sikeres belsőpiac-építésben semmilyen mértékben nem tudtak megvalósítani. Az Eu-
rópai Tanács tagjai már akkor is féltek attól, hogy elindulhat egy koordinálatlan adóverseny, amelyet azután sa-
ját profitérdeke mentén kihasznál a tőke. Az ír támogatáskérés apropóján ez a rendezetlenség köszönt vissza.  
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mokat végrehajtó tagállamok az ún. lisszaboni 
együttműködés keretében szabadon átadhat-
ták tapasztalataikat a többi országnak, e ta-
pasztalatok nagy többsége mégsem terjedt el.

A fiskális paktummal a közös joganyag fö-
lé egy olyan kormányközi „becsületkódex” ke-
rült, amely a nemzeti politikai elit jogállamisá-
gon keresztüli felelősségét erősíti meg. Sajnos 
egyáltalán nem biztos, hogy ha egyszer túljut 
a világ ezen az illikvid nemzetközi pénzpiac-
cal együtt járó válságon, akkor piaci kényszer 
nélkül működni fog ez a felelősség.

4. A nem piacról történő  
adósságfinanszírozás formái  
és kihívásai, 2010–2012

2010 elején Görögország politikai vezetése szá-
mára lett nyilvánvalóvá, hogy a lejáró adósság 
piaci finanszírozása lehetetlenné vált. Azt, hogy 
ez az eurózóna többi tagállamától anyagi áldo-
zatot fog követelni, ezeknek az országoknak a 
politikai vezetői nehezen értették meg, és még 
nehezebben fogadták el. Ehhez több hónapra 
volt szükség. Így a görög adósságfinanszíro-
zás forrásigénye tetemesen megnőtt. Mielőtt 
elindultak nyári szabadságra az unió politikai 
vezetői, egyfelől összehoztak Görögországnak 
egy 110 milliárd eurós pénzügyi alapot, másfe-
lől pedig őszre felállt az ideiglenes jellegű EFSF. 

A 110 milliárd euró három elemből tevődött 
össze. Egyrészt (és ez a legnagyobb) a GMU-
tagországok saját adóbevételeikből juttattak 
forrást, másrészt az IMF az összeg 25 száza-
lékát rendelkezésre bocsátotta, harmadrészt 
pedig az EU közös költségvetéséből is rendel-
kezésre bocsátottak egy részt. Az IMF részvé-
tele egyben azt is jelentette, hogy ez a támo-
gatás készenléti hitel jellegű, azaz a hitelben 
részesülő ország államháztartási konszolidá-
ciót ígér, az IMF pedig negyedévenként ellen-
őrzi a konszolidáció végrehajtását. Így a 110 

milliárd elköltésének ellenőrzése az IMF jog-
anyagának érvényesítésével történt meg még 
akkor is, ha az ellenőrzést végző testületben 
uniós politikusok is részt vettek. (Az egész ed-
digi szabályozási dömping nem irányult arra, 
hogy egyes GMU-tagországok más GMU-tagok 
államháztartásának alakulásába közvetlen be-
leszólási lehetőséget kapjanak.)

Azt, hogy egy GMU-tagállam nemzeti költség-
vetéséből egy másik monetáris unióbeli ország 
adósságfinanszírozásához transzferált át forrá-
sokat, semmiféle uniós jog nem támasztotta alá, 
sőt, egyes tagországok nemzeti joganyaga kife-
jezetten tiltotta ezt. A német alkotmánybíróság 
ezen precedens után olyan ellenőrzést fogadott 
el, amely szerint a mindenkori német kancellár-
nak, mielőtt az Európai Tanácsban az országra 
vonatkozóan pénzügyi kötelezettséget vállalna, 
meg kell szereznie a német parlament jóváha-
gyását. A szlovák kormány nem járult hozzá a 
110 milliárd eurós alap létrehozásához, azzal 
az indokkal, hogy Szlovákia lakossága jóval ala-
csonyabb életszínvonalon él, mint Görögorszá-
gé. Arra sem volt politikai eszköz, hogy az Iveta 
Radičová vezette szlovák kormányt jogi eszkö-
zökkel eltérítsék ettől a döntéstől. 

Mindezen problémák fényében egyáltalán 
nem volt véletlen, hogy a nyári szabadságok 
előtt létrehoztak egy olyan ügynökséget, amely-
nek a pénzpiacról kellett olcsó pénzt szerez-
nie, amit így olcsóbban továbbadhat az adós-
ságfinanszírozás egyéb lehetőségeit elvesztett 
GMU-tagországoknak. Azt, hogy az EFSF-nek 
sikerüljön olcsó pénzhez jutnia, annak kellett 
biztosítania, hogy valamennyi GMU-tagország 
garanciát vállalt rá. A garanciavállalók közül a 
hitelminősítők öt országnak adtak AAA-beso-
rolást. Az EFSF 440–450 milliárd euró nagy-
ságrendben gyűjtött össze forrást. Abban is 
egyetértés alakult ki az IMF-fel, hogy az EFSF-
ből nyújtandó támogatást minden esetben 25 
százaléknyi mértékben kiegészíti a Nemzet-
közi Valutaalap. 

EU Tukor 13-01.indd   14 2013.01.21.   10:46:25



AZ EURÓZÓNA ADÓSSÁGVÁLSÁGÁNAK SZABÁLYOZÁSA ÉS NYITOTT KÉRDÉSEI 15

2011-ben eszkalálódott az adósságproblé-
ma. Ebben az évben három GMU-tagország 
kért és kapott támogatást: Írország 85 mil-
liárd eurót, Portugália 78 milliárd eurót, és 
egy második mentőcsomagként, Görögország  
130 milliárd eurót. 

Ezt a folyamatot látva egyáltalán nem meg-
lepő, hogy az Európai Tanács szerette volna 
elérni, hogy az EFSF pénzügyi tűzfallá váljon, 
és 2000 milliárd, vagy legalább 1000 milliárd 
euró legyen készenlétben, ha gyorsan szük-
ség van rá. Sajnos az adósságválság mélyülé-
sével párhuzamosan az EFSF feltőkésítésének 
piaci lehetőségei is beszűkültek. Több kísér-
letben megpróbáltak kínai forrásokat szerez-
ni számára, ehelyett ezek a források végül az 
IMF-ben landoltak. 

Ezért volt szükség arra, hogy a tulajdonkép-
pen ideiglenesnek tekinthető intézmény helyett, 
illetve átmenetileg mellette, egy állandót hoz-
zanak létre. Ez az Európai Stabilitási Mecha-
nizmus (European Stability Mechanism, ESM).  

Tekintettel arra, hogy az EFSF tőkéjét nem 
lehetett négy számjegyűvé tenni, az a döntés 
született, hogy a két pénzügyi intézmény egy 
ideig párhuzamosan létezzen. Így a két keret 
együtt eléri az 1000 milliárd eurót. (Ahhoz, 
hogy az ESM létrejöhessen, az Európai Uni-
óról szóló szerződés 136. cikkelyét módosí-
tani kellett. A megváltoztatott harmadik be-
kezdés így szól: „Azon tagállamok, amelyek 
hivatalos pénzneme az euró, feltétlenül szük-
séges esetben működésbe hozható stabilizáci-
ós mechanizmust hozhatnak létre az euróöve-
zet egésze pénzügyi stabilitásának megőrzése 
érdekében. A mechanizmus keretében igényelt 
pénzügyi segítségnyújtásra szigorú feltételek 
fognak vonatkozni.”)

Ebben a folyamatban nagyon világosan kide-
rül, hogy az eurózóna adósságválságához szük-
séges források megteremtése egyre nehezebb, 
miközben egyre több pénzre van szükség. Az 
is jól látszik, hogy a piac elvárásai egyértelmű-

en abba az irányba hatnak, hogy a GMU-tag-
országok egymás közti transzfer segítségével 
oldják meg az adósságfinanszírozási problémát. 
Ez az az igény, amelynek Németország folya-
matosan, keményen és egyértelműen mindmá-
ig ellenáll. Több alkalommal felmerült, hogy az 
államadósságok finanszírozása a piacról meg-
oldható lenne úgy, ha egy közös eurókötvényt 
bocsátanának ki az eurózónában. Az ötlet azon 
bukott meg, hogy Németország és még né-
hány fejlett és stabilitási kultúrával rendelke-
ző GMU-tagállam politikai elitje úgy látta: egy 
ilyen kötvény a bajba jutott tagországok poli-
tikusait felmentené a kényelmetlen stabilizá-
ciós feladatok végrehajtása alól.

Az ún. kettes jogszabálycsomag tartalmá-
ban az Európai Parlament már egyetértett, 
tanácsi elfogadásra azonban még nem került 
sor. Feltételezhető, hogy minden olyan témát, 
ahol bármilyen formában pénzügyi transzfer 
történik tagországok között, csak kormány-
közi szerződésben lehet majd jogerőre emelni. 

A német parlament 2012 októberében, egy 
időben fogadta el a fiskális paktumot és az ESM-
et. Az EFSF és az ESM így egy ideig párhuza-
mosan működik. Így lehetett elérni, hogy a két 
pénzintézetben együttesen hozzávetőleg 1000 
milliárd euró álljon rendelkezésre. 

Az ESM létrejötte előtt, 2012 júniusában, az 
EU-csúcson a spanyol miniszterelnök felvetet-
te, hogy a kereskedelmi bankok megmentését 
szolgáló pénzösszegeknek nem lenne szabad 
növelniük az érintett tagország folyó hiányát és 
államadósságát. (A nemzeti államháztartásból 
történt bankmentés terheinek csökkentése ér-
dekében fordult Írország az EFSF-hez, majd az 
onnan kapott támogatás megnövelte az állam-
adósságot. Ezt akarta elkerülni a folyamatosan 
piaci finanszírozású államadóssággal bíró Spa-
nyolország.) Az a dilemma merült fel ennek a 
kérésnek a következtében, hogy vajon ki fogja 
ellenőrizni a bankoknak juttatott források fel-
használását, ha ezek a pénzintézetek közvet-
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lenül szerezhetnek majd forrást az ESM-ből. 
Végül is ez a dilemma úgy látszik megoldód-
ni, hogy az ESM-ből közvetlenül bankot addig 
nem lehet finanszírozni, amíg nem áll fel a kö-
zös bankfelügyelet.

A probléma azonban jelen van, és valami-
lyen megoldást találni kell. A pénzpiacok szin-
te már szokásosan mindent túlreagálnak, ami 
olyan mértékben megemeli a viszontbiztosítás 
(CDS) költségét, hogy az érintett GMU-tagor-
szágok egyre drágábban tudják a piacról finan-
szírozni a lejáró adósságot. 

A dráguló adósságfinanszírozás növeli annak 
a valószínűségét, hogy az érintett államok vé-
gül is egy idő után képtelenek lesznek a piacról 
finanszírozni, és a közösen létrehozott forrá-
sokat akarják majd igénybe venni. Az EFSF-
ből négy kis ország részesült támogatásban. 
2012-ben Olaszország és Spanyolország ke-
rült nehéz helyzetbe. Ha ez a két ország egy-
szerre fordulna a pénzügyi alapokhoz, kevés 
lenne a rendelkezésre álló forrás. 

Így a GMU-ban mindmáig elkerülhetőnek 
bizonyult tagországi államcsőd veszélye erő-
södhetne. Ez vezetett egy olyan megoldáshoz, 
amelyre nyugodtan lehet azt mondani, hogy a 
döntéshozók átugrottak saját árnyékukon. Az, 
hogy ebben a válságkezelésben a jegybankok 
szerepe megnő, nem vitatható. A Fed nyitot-
ta meg azt a sort, amely a monetáris hatóság 
szokatlan eszközökkel történő válságkezelésé-
re szolgálhat például. A Fed már többször is 
a monetáris lazítás eszközéhez folyamodott, 
több alkalommal juttatott forrásokat az USA 
bankrendszerébe. (Ezért nevezték el a Fed el-
nökét helikopter embernek.)

Az Európai Központi Bank (EKB) alapszabá-
lyát a Maastrichti Szerződés tartalmazza. Ez az 
alapszabály a német jegybank, a Bundesbank 
szabályozásának alapelveit tükrözi, amelyek a 
fiskális és a monetáris hatóságot és tevékeny-

séget törvényileg és gyakorlatilag is szétvá-
lasztják. Történik ez azért, hogy a jegybank 
az egész gazdaságpolitikával szemben is sza-
bad kezet kapjon a rábízott nemzeti valuta ér-
tékállandóságának megvédésére. Tehát, ha a 
jegybank feladata az infláció megfékezése, ak-
kor a német gazdaságfilozófia szerint függet-
lennek kell lennie a pénzügyminisztériumtól és 
az egész fiskális politikától. Ebből a felfogásból 
kiindulva a jegybank nem vehet állampapírt.

Ez volt annak a vitának a tárgya, amely az 
EKB kuratóriumában éles ellentéteket hozott 
felszínre a német szakemberek és a többiek kö-
zött.7 A jelenlegi válság egy évtizednyi olcsó hi-
telkihelyezés nyomán kialakult összeomlás kö-
vetkezménye. Mint ilyen, a bankrendszerre, a 
nemzetközi pénzpiacok működésére és a jegy-
bankok szerepére is nagy hatással van. Új sze-
repkörök kialakulása zajlik.

2012 őszén a Spiegel értesülése szerint ma-
ga a német kancellár járult hozzá ahhoz, hogy 
Mario Draghi sajtótájékoztatón jelentse be, az 
EKB korlátlanul vásárol a másodlagos piacon 
GMU-tagországból származó állampapírt. En-
nek azonban az a feltétele, hogy ezt az érintett 
tagország kérje. Ha kéri, akkor megtörténik 
a vásárlás, de csak akkor, ha a Bizottság sta-
bilizációs ajánlásait az adott ország elfogadja, 
és ellenőrzötten hajtja végre. Tehát az állam-
papír-vásárlás stabilizálhatja a piaci finanszí-
rozás fenntarthatóságát, de ennek az az ára, 
hogy az érintett tagország kezdje meg, vagy 
folytassa az államháztartás stabilizálását, ami 
egyébként szintén segíti a piaci finanszírozás 
elfogadható áron történő fennmaradását. Mos-
tanáig ilyen állampapír-vásárlásra nem került 
sor, mert egyetlen tagország sem kérte.

Az EKB elnökének bejelentése önmagában 
elegendő volt ahhoz, hogy az érintett tagor-
szágok állampapír-értékesítésekor elkezdjen 
csökkenni a CDS-felár. A piacok pozitívan fo-

7   Ez a vita végül is a német kuratóriumi tag, Jürgen Stark kilépésével végződött. A nemzetközi hírű szakember máskép-
pen vélekedett a válság körülményei közötti jegybanki szerepről.
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gadták ezt a lehetőséget, ami a normalizáló-
dás irányába hatott.

A görög adósságválság kirobbanása óta az 
Európai Tanács szabályozási tevékenységében 
szinte versenyt fut a piacokkal, s a versenyfu-
tásban a piac hajtja az unió szabályozását. Eb-
ben a „rabló-pandúr játékban” mindenki meg-
szólalt, akinek bármilyen köze volt vagy van a 
pénzpiachoz, vagy az unióhoz. Általában vagy a 
radikális (egészen a politikai unióig tartó) mé-
lyülést javasolták, vagy az eurózóna erodáló-
dását, sőt szétesését vizionálták. Attól függő-
en, hogy milyen nemzetközi figyelmet kapott 
egy-egy ilyen megnyilvánulás, a piacok azon-
nal különböző mértékű hisztériával reagáltak. 

Az EKB elnökének bejelentése magán az 
adósságfinanszírozási piacon átmeneti nyugal-
mat hozott. 2012 nyarán, a júniusi EU-csúcson 
közösségi intézmények vezetői által jegyzett, 
évtizedes előretekintésű mélyülési anyagot ad-
tak át a csúcs résztvevőinek. Ez is a piaci hisz-
téria megfékezését hivatott szolgálni, hiszen a 
jövőre, sőt esetenként a közeljövőre fogalma-
zódtak meg benne mélyülési szcenáriók. Eb-
ből kellene előbb-utóbb egy átgondolt – mert 
megvalósítható – másik javaslatnak kialakulnia.

Mindebből mostanáig az ESM létrejötte tör-
tént meg, és a monetáris lazításra vonatkozó 
EKB-ajánlat hangzott el. Ha a további tervek 
valóra váltása esetleg gellert kap, a piac meg-
nyugtatására ez a két eszköz akkor is műkö-
dőképes marad. 

Az, hogy az EKB állampapírt vásárol, és cse-
rébe jó pénzt ad, olyan pénztömeg-növekedést 
eredményezhet, aminek inflatorikus hatása lehet. 
A német közgazdasági iskola tanítása ezért tiltja 
a monetáris hatóság fiskális támogatását. 2008 
és 2012 között az eurózónán belül alacsony volt 
mind a fogyasztói, mind a termelői árak infláció-
ja, tehát ebben a válságidőszakban nem alakult ki 
stagfláció, ami a korábbi válságokat jellemezte.

De az eddigi alacsony inflációból nem követ-
kezik, hogy a továbbiakban sem lesz gond az 

áremelkedés mértékével. Abban a mértékben, 
ahogy az EKB valóban állampapírt fog vásárol-
ni, teremtődik meg a majdani infláció réme. 
Nem véletlen tehát, hogy a korlátlan állampa-
pír-vásárlás bejelentésekor a jegybankelnök azt 
is megígérte, hogy az állampapír-vásárlás mér-
tékében sterilizálni fogja a piacot. Amíg nem ke-
rül sor állampapír-vásárlásra, addig azt a prob-
lémát sem kell górcső alá venni, hogy valóban 
tud-e az EKB ennek megfelelően sterilizálni. 

Elsősorban a német sajtóban többször fel-
merül, hogy mindenképpen el kell kerülni az 
eurózóna transzferunióvá és/vagy inflációs uni-
óvá válását. A transzferunió ellen mostanáig 
meglehetősen sikeresen küzdött a német kan-
cellár, a harmonizált fogyasztóiár-index pedig 
alacsony, mint ahogy a jegybanki alapkamat is.

Nehéz megmondani, hogy ebben a tartósan 
kereslethiányos válságban mikor következhet 
be egy olyan fordulat, amely végül is inflációt 
gerjeszt majd. Válság idején nem szokatlan a 
jövőt illető szorongás. Azt, hogy éppen mitől 
alakul ki a szorongás, sok minden befolyásol-
ja. Jelen esetben a régóta érvényes, és az adott 
országban gazdasági sikert hozó gazdaságfilo-
zófia tételeinek megsértése az oka. 

A spanyol és az olasz államadósság finanszí-
rozásának mindenkori biztosítása feltehetően 
új és új feladatokat hoz az adósságmenedzse-
lés számára. Talán lehet reménykedni abban, 
hogy minden esetben találnak valamilyen, a 
gyakorlatban alkalmazható és egyben gyor-
san is alkalmazható megoldást. Mario Draghi 
bejelentése bármikor tényleges piaci és piacot 
befolyásoló tevékenységgé válhat.

Nem múló probléma a görög adósságfinan-
szírozás. A már kifizetett és jóváhagyott, a fo-
lyamatos adósságfinanszírozást biztosító össze-
gek együttes értéke 340 milliárd euró. Ebből 
140 milliárd eurónyi forrásban 25 százalékkal 
részt vesz a Nemzetközi Valutaalap. A görög 
gazdasági teljesítmény, a lakosság tűrőképes-
sége és az ország politikai stabilitásának kér-
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dőjelei együttesen felvetik a kételyt: valaha is 
képes lesz-e Görögország arra, hogy vissza-
fizesse ezeket a százmilliárdokat. Az IMF ve-
zetője számára presztízskérdés, hogy minden 
IMF-hitelben részesített ország visszafizesse a 
pénzt a Nemzetközi Valutaalapnak. Eddig nem 
volt arra precedens, hogy ez ne történt volna 
meg. Görögország lenne az első, amelyik nem 
fizeti vissza az IMF-nek a tőle kapott hitelt.8 

A Nemzetközi Valutaalapon belül folyama-
tosan nő az ázsiai országok súlya. Kitüntetet-
ten ezek közé tartozik Kína. (Az EFSF vezető-
je, Klaus Regling felkereste Pekingben a kínai 
vezetőket azzal a kéréssel, hogy fektessenek 
be az EFSF-be. A kínai források végül nem az 
európai mentőalapba áramlottak, hanem az 
IMF-be. Ennek eredményeként a kínai befo-
lyás is megnőtt a nemzetközi szervezetben.)  

A novemberi EU-csúcson Görögország meg-
kapta az engedélyt a 130 milliárd euró értékben 
meghatározott hitelcsomag aktuális részének 
folyósítására. Az államháztartási konszolidációra 
az ország plusz két évet kap, a kétévi halasz-
tás 15–20 milliárd euró pótlólagos támogatást 
igényel. Ezt a forrást az ESM-ből bocsátanák 
rendelkezésre. Ennek fejében 2014 végéig a 
görög kormánynak 13,5 milliárd eurós meg-
takarítást kell elérnie. Az adósságfinanszíro-
zásban részt vevők készek meghosszabbíta-
ni a görögöknek nyújtott hitelek futamidejét, 
és a hitelek kamatait is hajlandók csökkenteni. 

Az, hogy az államháztartási konszolidációt ke-
resztül tudja-e vinni a görög kormány, minden 
konszolidációs lépés esetében most és a jövőben 
is kérdéses lesz. Ha most győz a görögök eltö-
kélt szándéka, hogy az euró maradjon a pén-
zük, akkor a kormánynak sikerül keresztülvin-
nie ezt a megszorító csomagot a parlamenten, 
és két év alatt átültetni a gyakorlatba. Ha min-
den újabb hitelrészlet odaadása előtt a megszo-

rításokat ellenző, heves lakossági tiltakozások-
ra kerül sor, akkor egyáltalán nem biztos, hogy 
Görögország el tudja kerülni az államcsődöt. Ez-
zel a sok száz milliárddal és a megszorítások-
kal együtt 2020 helyett már most is 2022-re 
remélik, hogy az államadósság a GDP 120 szá-
zaléka lesz. (Éppen a duplája a maastrichti kon-
vergenciakritérium szerinti 60 százaléknak!)

Ez a görög probléma is felhívja a figyelmet 
arra, hogy bármilyen szigorú is a közösségi jog-
anyag, bizonyos esetekben (ahol talán a legna-
gyobb szükség lenne erre) alkalmazhatatlan az 
államadósság, illetve a folyó hiány menedzse-
lésére. Amíg az eurózónán belül drágán finan-
szírozott, évtizednyi túlzottdeficit-eljárásokat 
kellene fenntartani, addig maga a szabályozás 
sem válhat a betarthatóság reményét felvil-
lantó hitelességűvé. Tehát a görög tragédiá-
val nemcsak az a nagy probléma, hogy az ál-
landó „borulás” veszélyét hordozza, hanem az 
is, hogy az összes többi adósságproblémával 
küzdő ország számára a fellazítás lehetőségé-
nek rossz példájává válhat.

A görög helyzet megoldatlansága bármikor 
kiélezheti az EU és az IMF viszonyát, ez pedig 
a finanszírozási források egynegyedének el-
vesztését vonhatja maga után. Az Európai Ta-
nács tagjai a görög válságmenedzselés tapasz-
talatai alapján 2010 óta egészen mostanáig 
nem fogadják el, hogy egy eurózónába tarto-
zó tagállamban államcsőd következhet be. Gö-
rögország esetében a reálgazdasági mutatók 
alakulása az idő múlásával növeli az államcsőd 
veszélyét, legalább egy évtizedig.

Mindezért talán nem ártana olyan vészfor-
gatókönyveket is kialakítani, amelyek az eset-
leges államcsőd esetére is adnak valamiféle 
működőképes uniós választ. Nagyon drága az 
államcsődtől való megmentés, ráadásul ez a 
megmentési folyamat komoly reálgazdasági 

8  Christine Lagarde azzal a kéréssel fordult a német kancellár asszonyhoz, hogy a görög adósságból a tagországok is ír-
janak le részt, ahogy a bankok tették ezt. Talán így válik lehetővé, hogy Görögország visszafizesse az IMF-től kapott 
forrást. A német kancellár ezt a megoldást elutasította.
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visszaeséssel párosul. Az a megközelítés, hogy 
a fiskális rendbetétel végül is a nemzeti kormá-
nyok feladata, Görögország esetében praktiku-
san már nem igaz. Viszont az sem igaz, hogy 
az államcsőd elkerülését finanszírozók a közös 
joganyag alapján rendelkeznek bármilyen belső 
rendbetételi lehetőséggel. A transzferunió elke-
rülésének masszív igénye megakadályozza azt 
is, hogy ez a beavatkozás legitimmé válhasson. 

Mivel a görög államadósság finanszírozható-
vá tételének folyamatában évtizedes időtávra 
kell számítani, jó lenne, ha bármilyen helyzet-
re lenne közösségi joganyag. Ha a kézi vezér-
lés eszközeivel rövid távon el is lehet kerülni az 
államcsődöt, a kezelhetetlen helyzet kialakulása 
hosszabb távon egyáltalán nem kizárható. Ha 
ez bekövetkezne, a jelenleg rendelkezésre álló 
közös szabályozás az EU-ból való kilépést le-
hetővé tenné, de az eurózónából való kiválást 
és az EU-ban való egyidejű bennmaradást nem.

Az adósságfinanszírozás szabályozása egy jövő-
beli optimális időszak elérésétől tudna működni, a 
pénzügyi források évtizednyi adósságfinanszíro-
zásra feltehetően szűkösen sem lesznek elegen-
dők. A szabályozásnak az évtizeden túlnyúló sza-
bálytalanság kezelésére is koncentrálnia kellene.

5. A gazdasági mélyülés víziói

Mindazok a problémák, amelyekkel az EU-
nak 2010 óta szembesülnie kellett, bizonyos 
fajta politikai erodálódást is maguk után von-
tak. Bizonytalan lett az integrációs jövő. Er-
re kerestek gyógyírt azok az európai politiku-
sok, akik egy évtizednyi időszakra felvázolták 
a politikai unió felé mutató gazdasági mélyü-
lést az eurózónán belül. 

2012 júniusában Herman Van Rompuy át-
adott egy tervezetet az integráció mélyítésé-
nek szakaszairól. Ezek a lépések a következők: 

• egységes pénzügyi keret (bankunió);
• egységes költségvetési keret;
• egységes gazdasági keret;
•  demokratikus legitimitás és elszámoltat-

hatóság (politikai unió).
A bankunió annyiban haladja meg a közös 
bankfelügyeletet, hogy közössé válik a betét-
biztosítás és a bankszanálás is. Jelenleg még 
dolgoznak a közös bankfelügyelet kialakítá-
sán is. Ez pedig még nem a bankunió.9 A kö-
zös bankfelügyelet létrehozatala azért merült 
fel, mert a spanyol miniszterelnök szeretné 
elválasztani az államadósságot és a pénzinté-
zetek finanszírozását. A spanyol bankok saját 
ingatlanbuborékuk kipukkadása miatt kerül-
tek nehéz helyzetbe. Bármilyen közös for-
rásból finanszírozott pénzfelhasználást ellen-
őrizni kell. Ha az ESM-ből a bankok forrást 
igényelhetnének és kapnának, ez az ellenőr-
zés hiányozna. 

A közös bankfelügyelet létrehozatala az eu-
rózónán belül sem egyszerű. De ha figyelembe 
vesszük, hogy a bankok integrációja nem szű-
kül az eurózónára, akkor ez a szabályozás még 
bonyolultabb kérdéseket vet fel. Ezek közül a 
legelső az, hogy mi történjen azokkal a pénz-
intézetekkel, amelyek az eurózónán belül el-
lenőrzött anyabankokból az eurózónán kívü-
li EU-tagországokban működő, ellenőrizetlen 
leánybankjaikból állnak. Az is egy nagyon ér-
dekes kérdés, hogy a közös bankfelügyeletnek 
hány bankot kell felügyelnie. 

Az már eldöntöttnek látszik, hogy a közös 
bankfelügyelet elkülönített egységként az EKB-
ban fog működni.10 (Az eredeti tervek a kö-

  9   Az ezzel a témával foglalkozó közbeszédben gyakran nem is említik a bankfelügyeletet, hanem csak a bankuniót. Je-
lenleg a közös bankfelügyelet létrehozatalán dolgoznak. Ezért ebben az anyagban a bankfelügyelet és a bankunió kér-
dése külön szerepel.  

10  A Larosière-riportban javasoltak szerint 2011-ben felállt az a három közös intézmény, amelyeknek az eurózónán belü-
li pénzpiac ellenőrzése a feladata. A bankok ellenőrzését végző intézmény elvégezte a stresszteszteket. Azokat a spa-
nyol bankokat, amelyekben ez a nagy hiány keletkezett 2012-ben, rendben lévőnek találták.
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zös bankfelügyelet és az ESM egyidejű létre-
hozatalát célozták.)

Az egységes költségvetési keret olyan elkü-
lönített pénzalap, amelyet az eurózóna tagor-
szágaiban végrehajtandó, esetenként fájdalmas 
strukturális reformok részbeni finanszírozásá-
ra is fel lehet használni. 

A következő hétéves keretköltségvetés vitája
2012 folyamán nem fejeződött be, 2013-ban 
további éles vitákra lehet számítani a nettó befi-
zető és haszonélvező országok kőzött. Ezért – 
minden ellenkező ígéret ellenére – tartani lehet 
attól, hogy az egységes költségvetési keret lét-
rehozatala miatt a következő hétéves EU-költ-
ségvetés forrásai zsugorodhatnak. Ez a pénzügyi 
alap még nem létezik, de elég nagy a valószínű-
sége annak, hogy létrejön. Egy ilyen alap meg-
teremtésének a logikája az, hogy egyfelől meg-
határozott, és így korlátozott is a támogatás. 
Másfelől pedig közösségi ellenőrzés érvényesül 
a pénzfelhasználásnál. Így a gazdasági kormány-
zás is erősödik. Ebből a pénzalapból hosszabb tá-
von ki lehetne alakítani egy kincstári funkcióval 
rendelkező, egységes pénzügyi intézményt, ami 
magába hordozza a közös pénzügyminisztérium 
későbbi kialakításának lehetőségét.

A tervezetben a rövid távú feladatok és az 
ezek elvégzésében rejlő perspektívák hosszabb 
távú megvalósítása egyaránt szerepel. A költ-
ségvetési unió keretében legalább rövid táv-
ra létrehoznának olyan pénzügyi eszközöket, 
amelyekkel az államadósság közös finanszí-
rozása lehetővé válik. Arról, hogy ez a koráb-
ban létrejött államadósságra is vonatkozhat-
na-e, nincs részletes állásfoglalás az anyagban.

Mindenesetre, ha az eurózónán belül a struk-
turális reformok növekedésveszteségéből fa-
kadó társadalmi feszültséget mérsékelni lehet 

közös forrásokból, akkor valóban a gyakorlat-
ban is megjelenik a többsebességes integráció.11 

Az egységes gazdasági keret az adóharmo-
nizáción és a munkaerő-piaci szabályozás egy-
ségesítésén át lényegében a belső piaci har-
monizációt meghaladó piaci összeépülést is 
eredményez. Méghozzá úgy, hogy az eurózó-
na tagországai számára közös szabályozás ré-
szévé, esetleg új közös politikákká is válhat-
nak ezek a területek. 

Természetesen messzire vezet az egységes 
költségvetési keret és az egységes gazdasági 
keret tartalmának végiggondolása. A mai ál-
lapotokat figyelve, még az első lépések sem 
történtek meg ebben az irányban. Ha felté-
telezzük, hogy az adósságválság lecsengésé-
ig egyben marad az eurózóna, akkor, és csak 
akkor tételezhető fel, hogy ez a négylépcsős 
mélyítési program akár szűkített tartalommal, 
de mégis megvalósul. 

A politikai unió a negyedik fokozat a föde-
rális Európa megvalósulásában. Angela Merkel 
már idézett november eleji beszédében az Eu-
rópai Parlamentben elkötelezte magát a föde-
rális irányú mélyülés mellett. Ekkor említette 
az adózás harmonizálásának szükségességét 
is. Az adóharmonizáció kérdései két területen 
ebben a válságban is felmerültek. Az egyik a 
társasági adó, illetve adóalap harmonizálása 
az Euró Pluszban. A másik egy új adó, neve-
zetesen a pénzügyi tranzakciós adó létrehoza-
tala. Az Európai Bizottság megítélése szerint 
a megerősített együttműködés keretében tíz 
EU-tagállamban bevezetésre kerülhet a pénz-
ügyi tranzakciós adó.12

Az, hogy a válságfinanszírozás okozta bi-
zonytalanság évtizednyi hosszúságú mélyülést 
kényszerített ki, mindenesetre bizonyítja a kö-

11  Angela Merkel november elején beszédet tartott az Európai Parlamentben. A Bruxinfo értesülése szerint a követke-
zőket mondta: „Tagadta...hogy ennek megteremtése szakadást kellene, hogy előidézzen az EU-tagállamok között. De 
maga is úgy vélte, hogy jelenleg „bizonyos kötelezettségeket nem minden ország tud bevállalni”, és ezzel az adottság-
gal célszerű inkább szembenézni. Az optimális persze az lenne, ha minden EU-ország egyúttal eurózóna tag is lenne – 
az euró megalkotásakor eleve ez is volt a cél, jegyezte meg – de mára kialakult egy ettől eltérő adottság, amit akkor 
viszont tudni kell ennek megfelelően kezelni – tette hozzá”. Bruxinfo, 2012. november 8. 10. p.  
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zös valuta fennmaradásához fűződő valós igé-
nyeket is. Az azonban, hogy a 17 tagú eurózó-
na gazdasági mélyülése került napirendre, azt 
támasztja alá, hogy jobb híján nem lehet más 
megkülönböztető elvet találni a mélyülésre. Az 
1. táblázatban ismertetett néhány gazdasági mu-
tató alapján azonban ez a fajta felosztás egyál-
talán nem indokolt. Az eurózónán belül vannak 
olyan országok, amelyek a fejlettségi heteroge-
nitás mértéke, vagy a stabilitási kultúra hiánya 
okán alkalmatlanok a gazdasági mélyülésben va-
ló részvételre, különösen a radikális mélyülést 
illetően. Nehéz megmagyarázni, hogy Szlovákia 
miért alkalmasabb a radikális gazdasági mélyü-
lésre, mint Dánia. A különbség mindössze any-
nyi, hogy a politikai elit szintjén az egyik ország 
késznek mutatkozik erre, a másik pedig nem. 

A fejlettségi heterogenitás azonban már az 
első tíz évben is felvetett olyan problémákat, 
amelyek hasonló fejlettségű országok integ-
rációjában nem merültek volna fel. Az Euró-
pai Központi Bank a harmonizált fogyasztói-
ár-index alapján folyamatosan alacsony szinten 
állapította meg a jegybanki alapkamatot. En-
nek az lett a következménye, hogy az eurózó-
na valamennyi kereskedelmi bankja ugyancsak 
olcsón adta a hitelt. Ez az olcsó hitel Spanyol-
országban és Írországban ingatlanpiaci tőzs-
debuborék kialakulásához vezetett. A közös 
pénzzel összekapcsolt országok csak egy jegy-
bank monetáris politikája alá tartozhatnak, így 
csak egyetlen jegybanki alapkamat alakulhat ki. 
Emiatt pedig a válság után is képződhet újabb 
ingatlanpiaci tőzsdebuborék.

Az ambiciózus „föderatív Európa” formáció 
azon a tíz éven belül, ameddig körülbelül el-
tart az adósságválság, biztosan nem jön létre. 
Ebben a tízéves időszakban ugyanakkor a gya-

korlatban felmerülő problémák kikényszeríte-
nek bizonyos integrációs lépéseket. Azt, hogy 
melyek lesznek ezek, ma még nemigen lehet 
megmondani. De az, hogy közvetlen módon 
nem vezetnek az eurózónára alapuló födera-
tív Európa felé, az feltételezhető.

Az adósságválság kezelését folyamatosan és 
nagymértékben meghatározzák a piaci fejlemé-
nyek. A piaci hisztéria megfékezésére született 
egy olyan uniós szabály, amely példaértékű le-
hetne a továbbiakra nézve is. A piacról történő 
adósságfinanszírozást jelentősen drágítani tudja, 
ha a viszontbiztosítás (CDS) megdrágul. Ezzel 
önmagában még nem lenne semmi baj. A prob-
léma ott kezdődik, hogy mint pénzügyi eszköz-
zel, a CDS-sel is lehet kereskedni. A CDS-papír 
piaci értéke az állampapír CDS-felárához igazo-
dik. Ha egy ország adósságfinanszírozását ille-
tően történik valami (például, ha a három nagy 
hitelminősítő közül valamelyik, vagy mindegyik 
leminősíti az adósságot), és ezt kicsit túlreagálva 
megemelkedik a CDS-felár, akkor ez a CDS-pa-
pírok megléte miatt lavinát indíthat el. A CDS-
papírok létrejöttével saját spekulációt lehet kez-
deni, azaz a befektetők számára reálissá lehet 
tenni például csődveszélyt olyan esetekben, ami-
kor ennek a valós lehetősége egy korábbi idő-
szakhoz képest nem változott. 

Ahogy az adósságválság mélyült az eurózónán 
belül, ezek a CDS-papírok a hozzájuk fűződő 
spekuláción keresztül egyre nagyobb problé-
mát tudtak okozni. Még 2012 tavaszán, a bel-
ső piaci biztos kezdeményezésére betiltották 
az állampapíroktól független spekulatív CDS-
ek nyitását. Sőt 2012. november 1-jét olyan 
határidőnek jelölték meg, amikortól a befek-
tetőknek nem lehetnek fedezetlen CDS-üzle-
teik.13 Ezzel a szabályozással a piacról történő 

12   A megerősített együttműködés keretében megvalósítandó tranzakciós adó gyakorlati létrehozásához szükség van egy 
kétharmados többséggel meghozott tanácsi határozatra és az EP beleegyezésére. (Németország, Franciaország, Spanyol-
ország, Olaszország, Portugália, Ausztria, Belgium, Görögország, Szlovákia és Szlovénia fogadta el.) Bruxinfo, 2012.  
október 25. 6–7. p.   

13   Ezt úgy lehet elérni, hogy vagy eladják CDS-papírjaikat, vagy vesznek olyan állampapírt, amelyet a nála lévő CDS-pa-
pír fedez.
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adósságfinanszírozást áttekinthetőbbé tették.
A három nagy hitelminősítő sok problémát 

okozott az eurózóna adósságválságának eddi-
gi történetében. Többször felmerült, hogy lét-
re kellene hozni egy európai hitelminősítőt. A 
hitelminősítő megbízói díjaiból fedezi műkö-
dési költségeit. Az eurózónában is ehhez ha-
sonló módon működtetett hitelminősítőt kel-
lett volna létrehozni. Több szóbeli próbálkozás 
után sem történt semmi a gyakorlatban en-
nek érdekében.

A közös valuta sikeres működése a nemzet-
közileg integrált pénzpiacon, valamint az euró-
zóna sikeres érdekérvényesítése a nemzetközi 
fórumokon, feltételezi a gazdasági mélyülést. 
Ezért, ha ennek a válságnak egyszer vége lesz, 
a mélyülés továbbra is aktuális marad. A koráb-

biakban felvetett, a fejlettséggel és a stabilitási 
kultúrával összefüggő tagországi különbségek 
azonban a valódi mélyülés során nem söpör-
hetők a szőnyeg alá.

Így, nem vitatva a gazdasági mélyülés elke-
rülhetetlen szükségességét, nem valószínű, 
hogy 2020 táján annyi országot lehet a föde-
ratív Európa irányába folyamatos mélyülésen 
keresztül integrálni, ahány tagú az eurózó-
na, vagy ahány tagja lesz addigra az Európai 
Uniónak. A folyamatos mélyülés megerősített 
együttműködéssel és „sokkörösen” épülhet-
ne. Azt, hogy az eurózóna belülről többkö-
rös, semmiféle eddigi szabályozás nem tükrözi.  
A valóságban azonban a válság miatti kiéle-
zett helyzetben az eurózóna többkörös jelle-
ge még erősödött is.
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A kihívások kezelése és a gazdasági kormány-
zás reformjának első nagy hulláma megvaló-
sulni látszik, amennyiben a kettes csomagot 
elfogadják és a stabilitási szerződés hatályba 
lép. Ugyanakkor a 2012 júniusában a „quad-
riga”3 jelentéssel megkezdődött folyamat az 
integrált költségvetési keretrendszer és az in-
tegrált gazdaságpolitikai keretrendszer meg-
teremtésének középtávon újabb lendületet 

adhat, amennyiben megállapodás születik a 
Szerződés módosításáról. Az eddigi reformok 
során ugyanis, véleményünk szerint, elértünk 
a jelenlegi szerződéses keretek határait. Érde-
mes ezért a gazdasági kormányzás reformja 
kapcsán egy „pillanatfelvételt” készíteni és át-
tekinteni, hogy milyen kötelezettségek kelet-
keztek az egyes tagállamok számára. Ehhez 
pedig röviden ki kell térnünk a mostanra már 
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NÉMETH ANITA–TÓTH SZABOLCS1  

P i l lanatfe lvéte l  az európai  gazdasági 
kormányzás  reformjáról

Az európai adósságválság kirobbanása óta az Európai Unió működését meghatá-
rozó legmagasabb politikai szinteken szinte állandósult napirendi pontként szere-
pel a válság kezelése, a Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) működésének újra-
gondolása. A válság újra rámutatott azokra a mélyben megbúvó sajátosságokra, 
amelyek a monetáris unió kialakításának hajnalán megfogalmazott kritikák alap-
ját képezték: a Gazdasági és Monetáris Unió a Mundell-féle értelemben nem op-
timális valutaövezet. Mint ahogy Pisani-Ferry rámutatott, a problémák egy része 
már akkor is ismert volt, ugyanakkor a válság felszínre hozott olyan jelenségeket 
is, amelyekre a közgazdászok és döntéshozók korábban nem számítottak (Pisani-
Ferry 2012). A kihívások felszínre kerülésével lassan megmutatkozott azon kér-
dések köre, melyek tisztázása nélkül a GMU működése fenntarthatatlannak lát-
szik (Európai Bizottság 2012).
A kihívások szerteágazók, így a válaszok is azok. A piaci finanszírozástól elzárt tag-
államokat a „no bail-out” klauzula (az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 
– a továbbiakban: Szerződés – 125. cikke) miatt először kétoldalú, majd többol-
dalú hitelmechanizmusokon keresztül támogatják a tagállamok, melynek legutób-
bi formája a működését nemrég megkezdő Európai Stabilitási Mechanizmusban 
(ESM) véglegesedett. Az Európai Központi Bank (EKB) szerepe átértékelődött, 
ami a 2012 szeptemberében bejelentett, korlátlan másodlagos piaci kötvényvá-
sárlási programban csúcsosodott ki. Világossá vált, hogy a költségvetési fegye-
lemre összpontosítás mellett a növekedést megalapozó intézkedéseket is meg kell 
hozni, valamint elengedhetetlen a bankrendszer és a szuverének közötti ördögi 
kör feloldása. Ebben a cikkben elsősorban a gazdasági kormányzással kapcsola-
tos kérdéseket tekintjük át. A gazdasági kormányzás fogalmát – a hatos csomag 
logikájából fakadóan – szűkebben használjuk, kizárólag a gazdaságpolitikai koor-
dináció és felügyelet kapcsán. A fent említett intézkedéseket itt nem a gazdasági 
kormányzás, hanem tágabb értelemben a válságkezelés, valamint a Gazdasági és 
Monetáris Unió megújítása és újragondolása egészeként értékeljük. 

1  A szerzők a Külügyminisztérium EU Gazdaságpolitikai Főosztályának munkatársai. A cikkben foglaltak nem a Külügy-
minisztérium álláspontját tükrözik.

2  Benczes (2011) például tágabb értelmezésben használja a gazdasági kormányzás keretét, abba belefoglalva a finanszí-
rozás céljára felállított válságkezelő eszközrendszert is. 

3  Az Európai Tanács, az Európai Bizottság, az eurócsoport és az Európai Központi Bank elnöke.
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nyilvánvalóvá vált gyengeségekre. A Bizottság 
által 2012. november 28-án kiadott, „A mély 
és valódi Gazdasági és Monetáris Unió megte-
remtéséről” című vitaindító javaslat jó áttekin-
tést ad ezekről.4

A Maastrichti Szerződésben foglalt kritéri-
umrendszer betartatására létrehozott Stabili-
tási és Növekedési Egyezmény (SNE) képtelen 
volt ellátni feladatát a közkiadások fenntart-
hatóságának biztosítása terén. A Szerződés-
ben foglalt, a GDP 60 százalékának megfe-
lelő adósságplafon mérésére sem került sor. 
Ez a tagországok egy részében a „gazdasági 
jó időkben” is költségvetési expanzióhoz ve-
zetett, ezáltal pedig az államadósság növeke-
dett, előrevetítve a prociklikus költségvetési 
politika szükségszerűségét. 

Az Európai Unió Működéséről szóló Szerző-
dés 119. cikke (korábbi 4. cikk) értelmében a 
tagállamok szorosan összehangolják gazdaság-
politikájukat. Ezt az összehangolást a válságot 
megelőzően puha eszközök – nyomásgyakorlás 
és ajánlások – révén próbálták megvalósítani. 
A kialakított gyakorlat azonban nem volt alkal-
mas a tagállamok közötti, fokozatos növekvő 
versenyképességbeli különbségek kezelésére. 

A pénzügyi piacokon a csődkockázat beára-
zásával arra ösztönzik az országokat, hogy 
hosszú távon fenntartható költségvetési poli-
tikát folytassanak. Az euró megjelenésével és 
az arra az időszakra jellemző globális likvidi-
tásbőséggel megvalósult a kamatfelárak kon-
vergenciája, amely csökkentette ennek a pia-
ci fegyelmezőerőnek a hatékonyságát, és nem 
ösztönzött a szükséges strukturális lépések 
megtételére sem. 

A válság rámutatott továbbá, hogy a kö-
zös valuta elfedte a mélyben megbúvó, kóros 
makrogazdasági folyamatokat, sőt egyenesen 
kiváltotta azokat. A kamatok konvergenciája 
például nem az egyensúlyi alkalmazkodást se-
gítette elő, hanem eszközár-buborékok kiala-

kulásához vezetett (mint például Írország vagy 
Spanyolország esetében) (Nowotny és társai 
2010). A buborékok kipukkanása által oko-
zott veszteségek a pénzügyi rendszerben, va-
lamint a reálgazdasági sokk terhei pedig végső 
soron a költségvetést taszították fenntartha-
tatlan pályára. 

Az előbbiekben vázolt kihívásokra a szerep-
lők egymásra épülő válaszokat adtak. Mint is-
meretes, a folyamat a Herman Van Rompuy, 
az Európai Tanács elnöke által vezetett ma-
gas szintű munkacsoport (Task Force) felál-
lításával, illetve az európai pénzügyi rendszer 
reformjával vette kezdetét, és azóta is tart a 
következő célok mentén:

•  a költségvetési fegyelem és a fiskális fenn-
tarthatóság megteremtése, a költségveté-
si szabályozás hatékonyságának fokozása;

•  a gazdasági kormányzás során megvaló-
sított felügyeleti tevékenység horizontális 
kiterjesztése a makrogazdasági egyensúly-
talanságok területére; valamint 

•  a tagállami kompetenciába tartozó gaz-
daságpolitikai döntések koordinációjának 
erősítése. 

A gazdasági kormányzás további lényeges újítá-
sa, hogy a szerteágazó felügyeleti tevékenysége-
ket az európai szemeszter ernyője alatt egysé-
ges szerkezetbe fogja. Fontos elem az is, hogy 
ugyan a túlzotthiány-eljárás során korábban is 
volt lehetőség az ajánlásokat nem teljesítő tag-
államok megbüntetésére, a reform keretében 
növelték a felügyeleti tevékenység kikénysze-
ríthetőségét és automatizmusát. 

A könnyebb áttekinthetőség érdekében az 
elmúlt két év során a gazdasági kormányzás 
erősítésének irányába tett lépéseket az 1. táb-
lázatban mutatjuk be időrendben, feltüntet-
ve az egyes elemek megjelenésének, elfoga-
dásának, illetve hatálybalépésének időpontját.

A vázolt logika mentén haladva az látha-
tó, hogy a költségvetési fegyelem megerősí-

4  További hasznos elemzést a válság okairól: Darvas (2012) és Pisani-Ferry (2012).

EU Tukor 13-01.indd   25 2013.01.21.   10:46:26



26 EURÓPAI TÜKÖR 2012/2 • TÉL 

tését célozza a hatos csomag három eleme (a 
Stabilitási és Növekedési Egyezményt megre-
formáló két rendelet, valamint a tagállamok 
költségvetési keretrendszerének minőségi ja-
vítását célzó irányelv), a stabilitási szerződés 
részeként elfogadott költségvetési paktum 
(Fiscal Compact) és a kettes jogszabálycso-
mag egyik rendelettervezete az euróövezet 
tagállamainak megerősített monitoringjá-
ról. A felügyeleti tevékenység kiterjesztése 
a makrogazdasági egyensúlytalanságokra a 
hatos jogszabálycsomag egyik rendeletében 

valósul meg. A gazdaságpolitikai koordináció 
kiterjesztését és elmélyítését az Euró Plusz 
Paktum és a stabilitási szerződés vonatko-
zó része (IV. cím, Gazdaságpolitikai koordi-
náció és konvergencia) célozza. A kettes jog-
szabálycsomag rendelettervezete a pénzügyi 
stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségek-
kel küzdő euróövezeti tagállamok gazdasá-
gi és költségvetési felügyeletének megerősí-
téséről mind a költségvetési felügyelet, mind 
pedig a gazdaságpolitikai intézkedések koor-
dinálása kapcsán tartalmaz rendelkezéseket. 

Megjelenés Elfogadás/Aláírás Hatálybalépés

Európai 
szemeszter

2010. június 17.  
EiT-következtetések;

2010. június 30. COM-javaslat

2010. szeptember 7.
Ecofin; a 2010. szeptember 

16-i EiT megerősítette

jogi: 2011. januártól; 
operatív hatálybalépés: 2011. 

december 13. (a 6pack részeként)

Hatos csomag5 
(„6pack”)

2010. szeptember 29.
COM

2011. október 4.
Ecofin

2011. december 13.

Euró Plusz 
Paktum

2011. január
DE-FR-kezdeményezés

2011. március 24–25.
EiT

2011. március 25.

Stabilitási 
szerződés6

2011. december 8–9.
EiT

2012. március 1–2.
EiT

2013. január 1.7

Kettes csomag 
(„2pack”)8

2011. november 23.
COM

várhatóan 2012 végéig9

Forrás: a szerzők

1. táblázat. A gazdasági kormányzás reformja érdekében meghozott intézkedések 

5   Az európai gazdasági kormányzás megerősítéséről szóló hat jogszabály: 1. A Stabilitási és Növekedési Egyezmény meg-
előző ágát módosító rendelet (1175/2011/EU); 2. A Stabilitási és Növekedési Egyezmény korrekciós ágát módosító ren-
delet (1177/2011/EU); 3. Rendelet a költségvetési felügyelet euróövezetbeli eredményes érvényesítéséről (1173/2011/
EU); 4. Irányelv a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről (2011/85/EU); 5. Rendelet a 
makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséről és kiigazításáról (1176/2011/EU); 6. Rendelet az euróövezetben jelent-
kező túlzott makrogazdasági egyensúlyhiány korrekciójára irányuló jogérvényesítési intézkedésekről (1174/2011/EU).

6  Szerződés a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról. A stabilitási szerződés a gaz-
dasági kormányzás szempontjából három fontos elemet foglal magában: egy költségvetési paktumot (fiscal compact, 
III. cím), a gazdaságpolitikai koordinációról és konvergenciáról szóló rendelkezéseket (IV. cím), valamint az euróövezet 
kormányzásának hatékonyabbá tételét (V. cím) célzó lépéseket. 

7  A stabilitási szerződés akkor lép 2013. január 1-jén hatályba, ha 12 euróövezeti tagállam addig ratifikációt megerősí-
tő okiratát letétbe helyezi. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a ratifikációs kritérium teljesítését követő hónap 
első napján lép hatályba. 

8  A gazdasági kormányzás megerősítését célzó második jogszabálycsomag: 1. Rendelettervezet az előzetes költségvetési 
tervek monitoringjára és értékelésére, valamint az euróövezeti tagállamok túlzott hiánya megszüntetésének biztosítá-
sára vonatkozó közös rendelkezésekről (2011/0386 (COD); 2. Rendelettervezet a súlyos finanszírozási nehézségekkel 
küzdő euróövezeti tagállamok erőteljesebb gazdasági és költségvetési felügyeletéről (2011/0385(COD).

9  A 2012. október 18–19-i Európai Tanács-ülésén az állam- és kormányfők felszólították a jogalkotó feleket, hogy a jog-
szabálycsomag tárgyalását 2012-ig fejezzék be. 
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A gazdasági kormányzás reformjának egyik 
legfőbb jellegzetessége, hogy annak elemei 
nem mindig a szerződéses kereteken belül 
jöttek létre. Csak a hatos jogszabálycsomag 
és a kettes csomag elemei klasszikus másod-
lagos uniós jogszabályok. Ezzel szemben az 
európai szemeszter az Európai Tanács 2010. 
júniusi ülésén elfogadott következtetésekben 
jelent meg, majd a hatos jogszabálycsomag 
tárgyalásai során az Európai Parlament nyo-
mására került – leginkább alapelvek szintjén 
– a Stabilitási és Növekedési Egyezmény meg-
előző ágának megerősítéséről szóló rendelet-
be. Az Euró Plusz Paktum német-francia kö-
zös kezdeményezésként az Európai Tanács 
2011. március 11-i ülésének következteté-
seiben jelent meg. Ez nem meglepő, hiszen 
a paktum olyan területeket fed le, amelyek 
nemzeti hatáskörbe tartoznak. Hasonló mó-
don, az Európai Tanács 2011. december 8–9-
i ülésén az Egyesült Királyság ellenállása mi-
att nyilvánvalóvá vált, hogy a költségvetési 
fegyelem megerősítésének és a gazdaságpoli-
tikai koordinációnak újabb lendületet adni kí-
vánó elképzelések uniós jogi aktussal nem va-
lósíthatók meg, a Szerződés egyhangúságot 
igénylő módosítására pedig nincs mód. A to-
vábblépésre ezért a tagállamok többsége által 
kötött kormányközi megállapodás adott lehe-
tőséget, amely tartalmazta azt a kitételt, hogy 
az abban foglaltakat (tehát nem magát a kor-
mányközi szerződést) a hatálybalépést köve-
tő öt éven belül az acquis részévé kell tenni.

A gazdasági kormányzás újragondolása és 
átalakítása során hozott intézkedések nem 
egységesen keletkeztetnek kötelezettségeket 
a tagállamok számára. Az áttekintés során al-
kalmazott megközelítés értelmében a felügye-

10   A stabilitási szerződést az Egyedült Királyságon és Csehországon kívül minden tagállam aláírta. A szerződés rendelke-
zéseit annak hatálybalépését követően alkalmazni kell az euróövezet tagállamai tekintetében. A stabilitási szerződés 14. 
cikkének (5) bekezdése a nem euróövezeti tagállamoknak is lehetővé teszi, hogy a költségvetési paktum (III. cím) és a 
gazdaságpolitikai koordináció (IV. cím) részben foglalt rendelkezéseket már korábban kötelezőnek ismerjék el. Mivel 
eddig erre nem került sor, a cikk abból indul ki, hogy a stabilitási szerződés rendelkezései az EU17-re vonatkoznak. 

11  Túlzotthiány-eljárás alatt álló tagállamok 2012. szeptember 6-án. 
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2. táblázat. A tagállamok csoportosítása a 
gazdasági kormányzás egyes elemei alapján10

EU Tukor 13-01.indd   27 2013.01.21.   10:46:26



28 EURÓPAI TÜKÖR 2012/2 • TÉL 

leti tevékenységek a tagállamokat két fő ten-
gely mentén választják el:

•  az euróövezeti tagállamokra (a továb-
biakban: EU17) és az eurót még nem 
használó tagállamokra, mivel a gazdasá-
gi kormányzási reform számos eleme ki-
zárólagosan az előbbi tagállamcsoportra 
alkalmazható;

•  a Stabilitási és Növekedési Egyezmény ki-
igazító ágában lévő, túlzotthiány-eljárás 
alatt álló tagállamokra és az SNE meg-
előző ágában lévő tagállamokra, hiszen 
az első csoport fő célja a költségvetési fe-
gyelem biztosítása, utóbbié pedig a költ-
ségvetési pozíció fenntartható pályájának 
visszaállítása.

További fragmentációhoz vezet az a tény, hogy 
bizonyos tagállamok egyes kezdeményezések-
hez (amelyeket nem másodlagos jogszabályként 
fogadtak el, hanem az állam- és kormányfők 
döntései alapján) nem csatlakoztak. A 2. táb-
lázat nyújt áttekintést arról, hogy a tagállamok 
a gazdasági kormányzási reformelemek közül 
melyekben vesznek részt. Feltünteti továbbá a 
túlzotthiány-eljárás alatt álló országokat, mivel 
ez pótlólagos kötelezettségeket ró ezen tagál-
lami kormányokra. 

 A következőkben azt kívánjuk bemutatni, 
hogy a tagállamoknak (tagállamcsoportoknak) 
milyen kötelezettségeket kell teljesíteniük. Az 
említett hármas célrendszer mentén haladva 
a vizsgálat nem jogszabályonként, hanem az 
adott területet érintő szabályozások szerint 
csoportosítva történik. Mivel az áttekintés a 
tagállamok kötelezettségeinek szempontjából 
folyik, a felügyeleti mechanizmusok részletes 
leírásától itt eltekintünk.

A költségvetési politika szabályozására vo-
natkozó intézkedések a Stabilitási és Növeke-
dési Egyezmény megelőző és kiigazító ágának 
analógiájára csoportosíthatók, melynek alapján 

a célrendszer kettős. Egyrészt a referenciaérté-
keken12 belüli költségvetési pozíciók esetén is 
a fegyelem biztosítása azért, hogy az aniticik-
likus költségvetési politika folytatásával meg-
felelő fiskális mozgástér álljon rendelkezésre a 
gazdasági sokkok kezelésére, másrészt pedig a 
normális pályáról már letért költségvetési pozí-
ciók újra fenntartható pályára történő állítása. 
Ezen fő célok mentén a reform elemei továb-
bi részcélok szerint csoportosíthatók. Elsőként 
tekintsük át a költségvetési fegyelem biztosí-
tását célzó szabályozási területeket. 

1. A költségvetési fegyelem biztosítása

1.1. A középtávú költségvetési  
célkitűzés és annak szabályozása  
Már a Stabilitási és Növekedési Egyezmény 
„eredeti”, 1997-es változata is tartalmazta, 
hogy a tagállamoknak ki kell tűzniük maguk 
elé egy olyan középtávú költségvetési célt, 
amely alapján az éves költségvetést tervezhe-
tik. Azáltal, hogy ez a célkitűzés a strukturális 
hiányra vonatkozik, megfelelő mozgástér áll-
hat rendelkezésre a gazdaság ciklikusságából 
fakadó deficit kezelésére. A bevezetett refor-
mok eredményeképp a középtávú célkitűzés  
(Medium Term Objective, MTO) szerepe meg-
erősödött, azonban a tagállamok középtávú 
célkitűzései eltérőek. Az euróövezetben részt 
nem vevő országok saját maguk határozzák 
meg a középtávú célkitűzésüket, emiatt rájuk 
nem vonatkozik egységes követelményrend-
szer. Az euróövezet tagállamai számára azon-
ban a stabilitási szerződés szabja meg az el-
érendő célkitűzéseket. A Szerződésben foglalt 
költségvetési paktum egyik fő vívmánya a költ-
ségvetési egyensúlyi szabály, amely kimond-
ja, hogy az euróövezeti tagok államháztartási 
egyenlegének egyensúlyban kell lennie, vagy 

12   A Szerződéshez csatolt 12. jegyzőkönyv állapítja meg a túlzotthiány-eljárás szabályozásának alapjául szolgáló referenciaér-
tékeket. Ezek alapján az államadósság nem haladhatja meg a GDP 60%-át, az államháztartási hiány pedig a GDP 3%-át.
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többletet kell mutatnia. Ennek biztosítása ér-
dekében a strukturális hiányra vonatkozó cél-
kitűzés legfeljebb a GDP 0,5 százaléka lehet. 
A 60 százalék alatti GDP-arányos államadós-
sággal bírók számára a szabályozás megen-
gedőbb (a GDP legfeljebb 1 százaléka), mivel 
ezen országok nagyobb mozgástérrel rendel-
keznek az államadósság tekintetében. 

A tagállamok az ismertetett célkitűzéshez 
próbálják meg közelíteni az évenkénti struk-
turális hiányukat. Az évente elért javulás olyan 
korrekciós pályát rajzol fel, amelynek a vég-
pontjában a középtávú célkitűzés áll. A sta-
bilitási szerződés értelmében a korrekciós 
pályát az euróövezeti országok az Európai 
Bizottság javaslatai alapján dolgozzák ki.13 
Ilyen kitétel az eurózóna tagjaira vonatko-
zóan nincs. Az SNE megelőző ágának sza-
bályozása ugyanakkor minden tagállam ese-
tében megszabja a középtávú célkitűzéshez 
történő közelítés minimálisan elvárt nagy-
ságát, vagyis strukturális hiányukat évente 
legalább a GDP 0,5 százalékával szükséges 
csökkenteni az MTO-hoz. 

A középtávú célkitűzést és az ahhoz veze-
tő korrekciós pályát az EU17-tagállamoknak a 
stabilitási programjaikban, az euróövezeten kí-
vülieknek pedig a konvergenciaprogramjaikban 
kell szerepeltetniük, melyeket legkésőbb min-
den év április 30-ig kell benyújtaniuk. 

A szabályozás itt azonban nem ér véget. A 
Szerződés alapján már korábban is lehetősége 
nyílt a Bizottságnak arra, hogy figyelmeztes-
se a korrekciós pályáról jelentős letérő tagál-
lamokat, majd a Tanács szakpolitikai ajánláso-
kat fogadjon el az érintett országnak címezve. 
A stabilitási szerződés költségvetési paktuma 
ugyanakkor továbbmegy ennél. Minden euró-
övezeti tagállamnak ki kell alakítania egy olyan 
korrekciós mechanizmust, amely automatiku-
san lép életbe abban az esetben, ha az adott 

ország jelentősen letér a tervezett közelítési 
pályáról. Ennek a mechanizmusnak – amelyet 
a Bizottság elvei alapján kell kidolgozni – téte-
lesen kell tartalmaznia az automatikusan élet-
be lépő intézkedések jellegét, nagyságrendjét 
és időkeretét. Azért, hogy e szabályozás kötő-
ereje létrejöjjön, a stabilitási szerződést aláíró 
euróövezeti tagállamok vállalták, hogy a kö-
zéptávú célkitűzéseiket és az automatikus kor-
rekciós mechanizmust lehetőség szerint alkot-
mányos szinten rögzítik. 

A fenti szabályok hatékony kikényszerítésé-
nek érdekében a reform büntetési tételeket is 
bevezetett. Amennyiben valamely euróöveze-
ti tagállam nem tartja be a rendelkezéseket, 
akkor a Bizottság vagy a tagállamok az Euró-
pai Bírósághoz fordulhatnak, ami a GDP 0,1 
százalékát kitevő pénzügyi szankció kiszabá-
sát vonhatja maga után. Az SNE megelőző ágá-
ban a költségvetési politika megfontolt kiala-
kításától való jelentős eltérés kamatozó letét 
(a GDP 0,2 százaléka) elhelyezésének kötele-
zettségével jár. 

1.2. A kiadásnövekedési szabály

A költségvetési fegyelem biztosítása érdeké-
ben a megreformált SNE megelőző ága kor-
látok közé szorítja a költségvetési kiadások 
növekedését is, és bevezet egy úgynevezett 
kiadási szabályt, amely kettős megközelítést 
tartalmaz aszerint, hogy egy tagállam elérte-
e már az előző pontban bemutatott középtá-
vú célkitűzését vagy sem. Amennyiben elérte, 
akkor az éves kiadásnövekedés nem lépheti túl 
a potenciális GDP-növekedés alapján kiszámí-
tott középtávú referenciaértéket. Ha azonban 
a tagállam még nem érte el középtávú célkitű-
zését, akkor a kiadások növekedési ütemének 
kisebbnek kell lennie az imént említett refe-
renciaértéknél. Ebben az esetben a bevételek 

13   A cikk megjelenésekor rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság várhatóan 2013 tavaszán tesz javaslatokat 
a célkitűzéshez való közelítésre vonatkozóan. 
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diszkrecionális csökkentését ellensúlyozni szük-
séges vagy a kiadások megfelelő mértékű növe-
lésével, vagy más bevételi tételek növelésével.

 

1.3. Költségvetési ütemterv  
és monitoring

A kettes csomag egyik eleme egy rendeletter-
vezet, amely az előzetes költségvetési tervek 
monitoringjára és értékelésére, valamint az eu-
róövezeti tagállamok túlzott hiánya megszün-
tetésének biztosítására vonatkozó rendelkezé-
seket tartalmaz. Ez további lényeges elemekkel 
egészítené ki az SNE megelőző ágában már ki-
alakított szabályozást és az európai szemeszter 
lebonyolítását. Az euróövezet tagállamai lehe-
tőleg minden év április közepéig, de legkésőbb 
április végéig (a stabilitási programok beadá-
si határidejével összhangban) közzéteszik kö-
zéptávú költségvetési terveiket, amelyeknek 
legalább azon információkat tartalmazniuk 
kell majd, amelyeket a stabilitási programban 
is szerepeltetni kell. Ezt követően, minden év-
ben legkésőbb október 15-ig közzétennék az 
EU17-ek következő évre vonatkozó költség-
vetés-tervezetét és az államháztartás összes 
egyéb alszektorára vonatkozó költségvetés-
tervezeteik fő paramétereit, majd ezeket be-
nyújtanák a Bizottságnak és az eurócsoportnak. 
Ezeket a terveket a Bizottság a lehető legha-
marabb, de legkésőbb november 30-ig véle-
ményezné. Ezt követően az euróövezet tagál-
lamainak minden évben legkésőbb december 
31-ig el kell fogadniuk a következő évi költ-
ségvetést. Tekintve, hogy a rendelettervezet 
kizárólag az euróövezet tagállamaira vonat-
kozik, az eurózónán kívüli országok tekinte-
tében ezek a kötelezettségek nem állnak fenn.

 

1.4. A költségvetési keretrendszer minősége 
A költségvetési fegyelem biztosításához elen-
gedhetetlen a tagállami költségvetési keret-

rendszerek minőségének javítása, ezért ez a 
gazdasági kormányzás reformjának egyik fon-
tos további célja. A minden tagállamra vonat-
kozó költségvetésikeretrendszer-követelmé-
nyek tekintetben érdemi előrelépés a hatos 
csomag részeként elfogadott egyik irányelv. 
Ezeket a szabályokat a tagállamoknak 2013 
végéig kell átültetniük a nemzeti költségvetési 
szabályozásukba. Az euróövezet tagállamaira 
pedig további kötelezettségeket róhat a ket-
tes csomag költségvetési monitoringról szóló 
rendelettervezete. 

Az irányelv minden tagállam számára előírja, 
hogy a költségvetési adatokat időben, rendsze-
resen hozzáférhetővé kell tenniük, valamint a 
költségvetési tervezésüknek reális makrogaz-
dasági és költségvetési előrejelzésen kell ala-
pulnia. Az így kapott értékeket pedig össze kell 
hasonlítani a legfrissebb bizottsági előrejelzé-
sekkel is. Az euróövezet tagállamaira vonat-
kozóan a kettes csomag rendelettervezetében 
foglalt további fontos kritérium lenne a füg-
getlen makrogazdasági előrejelzések használa-
ta. Az irányelv kitér arra, hogy a költségvetési 
tervezésnek a legvalószínűbb makrogazdasá-
gi és költségvetési forgatókönyvön kell alapul-
nia, valamint meg kell határozni, hogy mely 
intézmény felelős az előrejelzések elkészíté-
séért. További előírás a számszerű költségve-
tési szabályok életbeléptetése. A tagállamok-
nak hiteles középtávú – legalább hároméves 
– költségvetési keretrendszert kell kidolgoz-
niuk, amely alapul szolgál éves költségvetésük 
kidolgozáshoz. A többéves tervezésnek ki kell 
terjednie minden alszektorra, továbbá világo-
san meg kell határozni a tagállami hatóságok 
költségvetési felelősségi körét.

Mint említettük, a kettes csomag költségve-
tési monitoringról szóló rendelettervezete túl-
mutat az irányelv rendelkezésein. Az euróöve-
zet tagállamainak fel kellene állítaniuk olyan 
független vagy működési autonómiával ren-
delkező nemzeti költségvetési szervet, amely 
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figyelemmel kíséri a számszerű költségvetési 
szabályok betartását.

 
2. A költségvetési pozíciók  
fenntarthatóságának biztosítása

A Szerződés 12. jegyzőkönyve tartalmazza 
azokat a referenciaértékeket, amelyekhez vi-
szonyítják a tagállamok költségvetési helyzetét 
túlzotthiány-eljárás esetén. (Ezek a referencia-
értékek egyben a maastrichti kritériumok ré-
szét is képezik a 13. jegyzőkönyv alapján.) En-
nek értelmében a tagállami államadósság nem 
haladhatja meg a GDP 60 százalékát, az ál-
lamháztartási hiány pedig a GDP 3 százalékát. 

Az előző pontokban áttekintettük azt a sza-
bályrendszert, amelyet akkor kell alkalmazni, 
amikor egy tagállam még nem lépte túl a refe-
renciaértékeket. Most azt a szabályozást vizs-
gáljuk, amelynek célja, hogy a tagállamokban 
minél gyorsabban és hatékonyabban kénysze-
rítsék ki a költségvetési pozíció normalizálását 
a referenciaértékek túllépése esetén.

2.1. A túlzott hiány kiküszöbölését célzó  
szabályozás 
A Szerződés 126. cikke tételesen tartalmazza 
azokat a lépéseket, amelyeket túlzott hiány ki-
alakulását követően meg kell tenni. A részlet-
szabályokat pedig a megreformált Stabilitási 
és Növekedési Egyezmény kiigazító ága fog-
lalja magában. A gazdasági kormányzás re-
formjának két eleme, a stabilitási szerződés 
és a kettes csomag költségvetési monitoring-
ról szóló rendelkezései azonban az euróöve-
zet tagállamai számára további kötelezettsé-
geket állapítanak meg. 

Amennyiben a Bizottság javaslata alapján 
a Tanács megállapítja, hogy túlzott hiány áll 
fenn az adott tagállamban, akkor – a Bizott-
ság ajánlása alapján – ajánlásokat is elfogad, 

amelyekkel határidőt állapít meg a túlzott hi-
ány megszüntetésére. Ekkor legfeljebb hat 
hónap áll az adott tagállam rendelkezésé-
re az eredményes intézkedések meghozata-
lára. A tagállamnak a Tanács által kiszabott 
határidőn belül meg kell szüntetnie a túlzott 
hiányt úgy, hogy évente legalább a GDP 0,5 
százalékát kitevő mértékben javítja az egy-
szeri intézkedésektől megtisztított, cikliku-
san kiigazított hiányt. Az érintett tagállam-
nak kötelezettsége jelentést tenni a Tanács és 
a Bizottság részére. 

A stabilitási szerződés és a kettes csomag 
költségvetési monitoringról szóló rendelet-
tervezete is rendelkezik arról, hogy a túlzott 
hiány megállapítását követően az érintett eu-
róövezeti tagállamnak gazdasági partnerségi 
programot kell készítenie, amelyben ismerte-
ti a túlzott hiány tényleges tartós megszünte-
tésének biztosításához szükséges strukturális 
reformokat. Ezt a gazdasági partnerségi prog-
ramot az ajánlások nyomán hozott intézkedé-
sekről szóló jelentéssel együtt kell benyújtani. 

A kettes csomag monitoring rendeletter-
vezetének értelmében, ha egy euróövezeti 
tagállam költségvetési hiánya túlzott mérté-
kűvé válik, a tagállam köteles költségvetése 
végrehajtásáról már év közben átfogó érté-
kelést készíteni, amely kiterjed az államház-
tartásra és alszektoraira is. Ezen értékelés 
eredményét is bele kell foglalni a túlzott hi-
ány megszüntetése érdekében hozott intéz-
kedésekről szóló jelentésbe.

Az euróövezeti tagállamok számára továb-
bi előírás a túlzotthiány-eljárásban, hogy az 
érintett tagállamnak, a Tanács ajánlását kö-
vetően, hathavonta jelentést kell készítenie 
adott évi költségvetése végrehajtásáról, az 
államháztartás és annak alszektorai tekin-
tetében. Ennek ki kell térnie a kiadási és a 
bevételi oldalon hozott diszkrecionális in-
tézkedések költségvetési hatására, az állam-
háztartási kiadásokkal és bevételekkel kap-
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csolatos célokra, valamint tájékoztatást kell 
adnia a már elfogadott intézkedésekről és a 
célok megvalósítására tervezett további in-
tézkedések jellegéről.

A hatékony kikényszerítés érdekében a ha-
tos csomag a már meglévő büntetési tétele-
ket erősítette meg. Ha már korábban kama-
tozó letétet kellett a tagállamnak elhelyezni 
az SNE megelőző ágában, akkor az átalakul 
nem kamatozó letétté, ha a túlzott hiány 
fennállásáról szóló határozat születik. A le-
tét bírsággá alakulna át, ha az érintett or-
szág folytatólagosan nem teljesíti a túlzott 
hiány kiigazítására irányuló ajánlást, és nem 
tesz eleget a hiány megszüntetésére vonat-
kozó felszólításnak

2.2. Adósságcsökkentési szabály

A gazdasági kormányzás reformja során a tag-
államok kísérletet tettek az addig „elhanya-
golt” 60 százalékos adósságkritérium való-
di betartatására is. Ennek érdekében a hatos 
jogszabálycsomag bevezette a számszerű adós-
ságcsökkentési szabályt, amelyet az állam- és 
kormányfők a stabilitási szerződés aláírásá-
val ismét megerősítettek. Eszerint amennyi-
ben egy tagállam GDP-arányos államadóssá-
ga a 60 százalékos referenciaérték felett van, 
akkor azt évente legalább a túlzott adósságál-
lomány (a tényleges adósságszint és a 60 szá-
zalék különbsége) legalább egy huszad részé-
vel kell csökkenteni.

3. Makrogazdasági felügyelet
 

Mint említettük, a gazdasági kormányzás re-
formjának fontos célkitűzése, hogy a felügye-
leti tevékenységet horizontálisan kitágítsa a 
költségvetési folyamatokon túl a makrogaz-
dasági folyamatokra is Ennek hátterében az 
áll, hogy néhány uniós tagállam nem korábbi 

költségvetési fegyelmezetlensége, hanem a 
magánszektorban kialakult egyensúlytalan-
ságok miatt került bajba a válság elmélyü-
lésekor. Írország és Spanyolország példája 
mutatja, hogy költségvetési többlet és ala-
csony államadósság mellett már a válságot 
megelőzően jelentkeztek olyan egyensúly-
talanságok (pl. ingatlanpiaci árbuborékok, 
kockázatossá váló banki hitelportfóliók, ko-
moly fizetésimérleg-hiányok), melyek miatt 
e két tagállam rendkívül sérülékennyé vált. 
Sérülékenységük pedig kockázatot jelentett 
mind a Gazdasági és Monetáris Unió, mind 
a teljes EU gazdaságának megfelelő műkö-
désére és pénzügyi stabilitására. Így tehát a 
jövőbeni hasonló helyzetek kialakulásának 
megakadályozása érdekében indokolttá vált 
a tagállamok gazdaságpolitikai felügyeletét 
a költségvetési fegyelem megteremtésén túl-
menően kiterjeszteni a makrogazdasági fel-
ügyeletre is. A szilárd költségvetési politika 
és a kockázatos makrogazdasági egyensúly-
talanságok időben történő feltárása és kiiga-
zítása együttes feltétele a fenntartható gaz-
dasági növekedés és a munkahelyteremtés 
helyreállításának.

A továbbfejlesztett gazdaságirányítási keret-
rendszer ezen pillérének jogi keretét a 2011. 
december 13-án hatályba lépett, ún. hatos 
jogszabálycsomag makrogazdasági egyen-
súlyhiányok megelőzéséről és kiigazításá-
ról szóló rendelete adja meg. A szabályozás 
többlépcsős folyamatának első lépésében az 
Európai Bizottság évente figyelmeztető me-
chanizmusról (alert mechanism) szóló jelen-
tést készít, melyben értékeli a tagállamokat 
tizenegy makrogazdasági és pénzügyi indiká-
torból álló eredménytábla (scoreboard) alap-
ján. Az eredménytábla lehetővé teszi mind a 
rövid távon kialakuló makrogazdasági egyen-
súlyhiányok, mind a strukturális és hosszú tá-
vú tendenciák nyomán mutatkozó egyensúly-
hiányok korai észlelését.
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A Bizottság az értékelésre támaszkodva a koc-
kázatnak kitett tagállamok esetében mélyre-
ható felülvizsgálatot (in-depth analysis) indít-
hat a háttérben álló problémák feltárására. Az 
eljárás preventív ága lehetővé teszi a Bizott-
ság és a Tanács számára, hogy már a korai 
szakaszban, az egyensúlyhiány túlzottá válá-
sa előtt fogadjon el ajánlásokat. Azon tagálla-
mok tekintetében, amelyek egyensúlyhiánya 
súlyos, vagy éppen a Gazdasági és Monetá-
ris Unió működését veszélyezteti, a korrekci-

ós ág alkalmazandó, amely túlzott egyensúly-
talansági eljárást von maga után (excessive  
imbalance procedure, EIP).

Az EIP a túlzotthiány-eljárás mintájára beve-
zetett új elem a gazdaságirányításban. Az érin-
tett tagállamnak kiigazító intézkedési tervet 
kell kidolgoznia. A terv elfogadását követően 
a Tanács ajánlásokat ad ki az érintett tagállam-
nak, melyben meghatározza a konkrét kiigazí-
tó intézkedéseket és azok meghozatalának ha-
táridejét. Ha valamelyik euróövezeti tagállam 

Az eredménytábla makrogazdasági és pénzügyi indikátorai

Külső egyensúlytalanságok azonosítására:
1.  Folyó fizetési mérleg 3 éves átlaga (a GDP %-ában): Forgalmi szemléletű statisztika, 

melynek két alapvető része van: a kereskedelmi mérleg (termékek és szolgáltatások 
exportja-importja) és a befektetésekből származó jövedelmek egyenlege.

2.  Nettó nemzetközi befektetési pozíció (a GDP %-ában): Állományszemléletű statisz-
tika, egy adott ország és a rezidensei által külföldön birtokolt eszközök és a külföld 
által az országban birtokolt eszközök állományának különbsége.

3.  Reál effektív árfolyam (%, 3 éves változás): A mérőszám változása megmutatja a ha-
zai gazdaság ár-versenyképességének módosulását a legfontosabb kereskedelmi part-
nerországok gazdaságaival szemben, emelkedése a hazai gazdaság nemzetközi ver-
senyképességének növekedését jelzi.

4.  Exportpiaci részesedés (%, 5 éves változás): A mutató azt jelzi hogyan alakul egy tag-
állam részesedése a globális külkereskedelemből.

5.  Nominális fajlagos munkaerőköltség (%, 3 éves változás): Az egy kibocsátási egység-
re jutó átlagos munkaerőköltséget jelző mutató.

Belső egyensúlytalanságok azonosítására:
6. Inflációtól megtisztított ingatlanárak változása.
7.  Magánszektor felé irányuló hiteláramlás (a GDP %-ában): A nem pénzügyi vállalko-

zások, háztartások, nonprofit szervezetek és nem kormányzati szervezetek hitelál-
lományának alakulása.

8.  Magánszektor adósságállománya (a GDP %-ában): A nem pénzügyi vállalkozások, 
háztartások, nonprofit szervezetek és nem kormányzati szervezetek által felhalmo-
zott adósságállomány.

9. Államadósság (a GDP %-ában)
10. Munkanélküliségi ráta (%, 3 éves átlag)
11. Pénzügyi szektor passzívái (%, az előző év azonos időszakához képest)

EU Tukor 13-01.indd   33 2013.01.21.   10:46:26



34 EURÓPAI TÜKÖR 2012/2 • TÉL 

több ízben nem tesz eleget a túlzott egyensúly-
talansági eljárás keretében kibocsátott tanácsi 
ajánlásoknak, szankciókkal sújtható. Azaz ka-
matozó letét elhelyezésére kötelezhető, ameny-
nyiben nem hajtotta végre a kiigazító intézke-
dési tervet és az ajánlásokat. Ha a benyújtott 
kiigazítás terv nem megfelelő, vagy egy eljá-
ráson belül kétszer állapítják meg a nem tel-
jesítést, a tagállamnak évente kell pénzbírsá-
got fizetnie. A kamatozó letét vagy pénzbírság 
mértéke legfeljebb az érintett tagállam előző 
évi GDP-jének 0,1 százaléka lehet.

A makrogazdasági egyensúlytalanságokat vizs-
gáló eljárás még csak alig több mint egy éve mű-
ködik, így eddig csupán egy teljes vizsgálati ciklus 
futott le, szankciókat pedig eddig senkivel szem-
ben sem alkalmaztak, holott a Bizottság megál-
lapításai alapján nyilvánvaló, hogy a tagállamok 
kétharmadában komolyabb egyensúlyhiányok 
kialakulására utaló tendenciák tapasztalhatók.

Még életbe sem lépett a hatos jogszabálycso-
mag, amikor az Európai Bizottság 2011 no-
vemberében indokoltnak látta az euróövezet 
felügyeletét még tovább erősíteni, ezért be-
terjesztette az ún. kettes csomagot. A csomag 
eddig nem említett másik rendelete elfogadá-
sa esetén jogilag szabályozott formába önti a 
pénzpiaci feszültségeket tapasztaló vagy pénz-
ügyi támogatásban részesülő euróövezeti tag-
államok (e cikk írásakor Görögország, Írország 
és Portugália ilyen tagállam) makrogazdasági 
felügyeletének eddig is alkalmazott gyakorla-
tát. A Bizottság nemcsak akkor vonhat meg-
erősített felügyelet alá egy euróövezeti tagál-
lamot, ha az pénzügyi támogatásban részesül, 
hanem akkor is, ha olyan súlyos pénzügyi ne-
hézségekkel küzd, mely fenyegetheti az euró-
övezet stabilitását. A megerősített felügyelet 
alatt álló tagállamnak az európai felügyeleti ha-
tóságok rendelkezésére kell bocsátania pénz-
ügyi adatait, stresszteszteket és érzékenysé-
gi vizsgálatokat kell végeznie és vállalnia kell, 
hogy bankszektora feletti felügyeleti kapacitá-

sát értékeljék. A pénzügyi támogatást igény-
lő tagállamnak az EKB, az IMF és a Bizottság 
közreműködésével el kell készítenie makro-
gazdasági kiigazítási programjának tervezetét, 
amelynek célja, hogy a tagállam újból képes le-
gyen teljes mértékben a pénzügyi piacokról fe-
dezni finanszírozási igényeit. A makrogazdasá-
gi kiigazítási program tervezetében figyelembe 
kell venni az érintett tagállamnak címzett ha-
tályos ajánlásokat.

4. Gazdaságpolitikai koordináció
 

A jogalkotók a gazdasági kormányzás elmúlt 
két évben lezajlott reformfolyamata során, a 
költségvetési és makrogazdasági felügyele-
ti eljárások szigorítása mellett nem feledkez-
tek meg a kizárólagosan nemzeti hatáskörbe 
tartozó területekről és ezek koordinációjáról 
sem, hiszen például a nyugdíj- és a szociális 
rendszerek összehangolása, vagy az adópo-
litikák koordinációja mind-mind olyan kérdé-
sek, amelyek fontos szerepet játszanak a tag-
államok versenyképességének javításában és 
a fenntartható növekedés megteremtésében. 
Azonban e területeken a konvergencia fokozá-
sa érzékeny politikai kérdés, mivel a jogalkotás 
itt nemzeti kompetencia. Így mindeddig nem 
született az EU tagállamait egységesen érintő, 
jogilag kötelező szabályozás.

A tagállami kompetencia az oka, hogy az ál-
lam- és kormányfők által 2011 márciusában 
elfogadott, az új gazdasági kormányzás kere-
tét képező Euró Plusz Paktum csak kormány-
közi szerződés formáját ölthette. Gyengeségén 
mindez azonban nem változtat, azaz a csatla-
kozott 23 tagállam mindössze önkéntes jel-
leggel vállal politikai kötelezettségeket négy 
fő területen: a versenyképesség előmozdítása, 
a foglalkoztatás ösztönzése, az államháztartás 
fenntarthatóságának fokozása és a pénzügyi 
stabilitás megerősítése érdekében. A kimaradó 
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négy tagállam (köztük e cikk írásakor Magyar-
ország is) bármikor szabadon csatlakozhat a 
paktumhoz, ha úgy kívánja, ám Magyarország 
esetében erre nem sok esély látszik, hiszen a 
paktum az adóharmonizáció kérdésére is kitér.

A paktum kötelezettségvállalásai megjelen-
nek az európai szemeszter részét képező – a 
hatos csomag alapján készülő – nemzeti re-
formprogramokban és a stabilitási, illetve kon-
vergenciaprogramokban, így közvetve a rendes 
felügyeleti keret alá tartoznak. Kikényszerít-
hetőségüket azonban nem szabályozza a pak-
tum, így ha a tagállamok nem tartják be válla-
lásaikat, ezt szankcionálni jelenleg nem lehet. 

A már korábban is említett stabilitási vagy 
konvergenciaprogramok tartalmazzák a tag-
államok rendezett államháztartásra vonatko-
zó terveit, a nemzeti reformprogramok pedig 
a fenntartható gazdasági növekedést megcélzó 
reformokra irányuló elképzeléseiket.

Ezeket a programokat az európai szemesz-
ter keretében kell a tagállamoknak minden év 
áprilisában benyújtaniuk. A szemeszter tehát 
a gazdaságpolitikai koordináció évente ismét-
lődő ciklusa, amely az Európai Bizottság éves 
növekedési jelentésével veszi kezdetét. A cik-
lus következő állomásaként a Bizottság min-
den év tavaszán részletesen elemzi a benyújtott 
programokat, és a következő 12–18 hónapra 
ajánlásokat fogalmaz meg minden egyes tag-
állam számára. Végül a Tanács, majd az Euró-
pai Tanács által az év közepén jóváhagyott kö-
telező ajánlások ösztönzik a tagállamokat az 
Európa 2020 stratégia keretében vállalt köte-
lező nemzeti célszámaik elérésére. Az ajánlá-
sok elősegítik továbbá a tagállamok stabil mak-
rogazdasági pályához való közelítését, elérése 
esetében annak fenntarthatóságát. Az Európa 
2020 célkitűzéseinek elérése mellett a szemesz-
ter fő célja a gazdasági felügyeleti mechaniz-
musok egységes szerkezetbe foglalása és az 
egyes tervezési, végrehajtási munkafolyama-
tok időrendjének meghatározása mind az Eu-

rópai Unió intézményei, mind pedig a tagálla-
mok tekintetében.

A gazdaságpolitikai koordinációról egy szűk 
fejezet erejéig rendelkezik továbbá a stabilitá-
si szerződés is, amely az Egyesült Királyság és 
a Cseh Köztársaság kimaradása miatt szintén 
nem tömörít minden EU-tagállamot. A szerző-
dést aláírók a gazdaságpolitikai koordináció ér-
dekében az Euró Plusz Paktum céljait erősítik 
meg, valamint biztosítják az általuk bevezet-
ni tervezett minden jelentős gazdaságpolitikai 
reform előzetes megvitatását. A vitába részt 
vesznek a tagállamok és az Európai Unió in-
tézményei is. E szerződés és a kettes jogsza-
bálycsomag is rendelkezik arról, hogy az eu-
róövezeti tagállamoknak előzetesen be kell 
jelenteniük állampapír-kibocsátási terveiket 
a Bizottságnak és a Tanácsnak az állampapír-
kibocsátásuk tervezésének jobb koordináció-
ja érdekében.

5. Záró gondolatok

A felvázolt helyzet értékelése még mindenkép-
pen korai, hiszen csak hosszabb időszak mű-
ködési tapasztalatai alapján tudunk következ-
tetéseket levonni. A hatos csomagban például 
szerepel, hogy a jogszabályokban foglaltakat 
a Bizottság a hatálybalépést követően először 
2014-ben, majd ötévente értékeli, és erről je-
lentést készít. A finomhangolás viszont fontos, 
különösen azon szabályozás esetén, amelynek 
kidolgozása még várat magára (milyen legyen 
például az automatikus korrekciós mechaniz-
mus). De például az európai szemeszter mű-
ködési tapasztalataiból is látszik, hogy növelni 
kell az országspecifikus ajánlások legitimációját 
és javítani átültetésüket, ami a 2013 első fél-
évében esedékes ír soros elnökség egyik fon-
tos prioritása is. 

A gazdasági kormányzás reformjának kö-
zéptávon új lendületet adhat a valódi Gazdasá-
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gi és Monetáris Unió létrehozását célzó, 2012 
júniusában elindított folyamat, amely immáron 
rendszerszintű megközelítést tartalmazva pró-
bál választ keresni a nyilvánvaló kihívásokra.  
A „quadriga” által készített jelentés négy épí-
tőkockát (building block) határoz meg a valódi 
Gazdasági és Monetáris Unió eléréséhez, amely 
az integrált gazdaságpolitikai és költségvetési 
keretrendszeren túl a bankunió megteremté-
sét is taglalja, valamint horizontális elemként 
a demokratikus legitimáció és elszámoltatha-
tóság megerősítését is tartalmazza. A cselek-
vés szükséges új iránya a Bizottság vitaindító 
terve (blueprint) szerint a költségvetések eu-
rópai felügyeletének további erősítése, vala-
mint az adósságteher csökkentése adósság-
visszavásárlási alap (redemption fund) és a 
rövid lejáratú közös adósságfinanszírozás meg-
teremtése eurójegyek (Eurobill) formájában.  
A Bizottság rövid távon kidolgozná a „kon-
vergencia és versenyképességi eszköz”  
(Convergence and Competitiveness Instrument, 
CCI) koncepcióját, amely pénzügyileg támo-
gatná a strukturális reformok végrehajtására 
önmagukat külön szerződésben kötelező tag-
államok gazdaságátalakítási programjait. A 
Bizottság szerint elengedhetetlen, hogy az el-
mélyített gazdaságpolitikai koordináció az eu-
róövezet tagállamainak adó-, illetve foglalkoz-
tatáspolitikájára is vonatkozzon. Hosszú távon 
pedig sor kerülhetne egy központi költségve-
tés és a Bizottság keretrendszerében műkö-
dő EU-kincstár (EU Treasury) létrehozására. 

A GMU újragondolásának folyamatában te-
hát nagyjából körvonalazódik a végcél. A fényt 
az alagút végén a Robert Mundell által vázolt 
„optimális valutaövezet” kritériumainak való 
megfelelés jelentheti, hiszen világosan látszik, 
hogy az euróövezet jelenleg még szinte egyálta-
lán nem felel meg az optimális valutaövezetek-
kel szemben támasztott feltételeknek. A tag-
államok gazdasági ciklusai ugyanis lényegesen 
eltérnek egymástól, az euróövezet egyes tag-

államai között a gazdasági növekedés tekinte-
tében óriási különbségek tapasztalhatók. A té-
nyezőpiacok (főleg a munkaerő- és részben a 
szolgáltatáspiac) nem rugalmasak, és nem áll-
nak rendelkezésre olyan mértékű uniós szintű 
költségvetési transzferek, amelyek segítnének 
a néhány tagállamban esetlegesen jelentke-
ző gazdasági zavarok kezelésében. (Lőrincné 
2001) A többéves költségvetési keretrendszer 
az uniós GNI 1 százalékát kitevő éves nagysá-
gával eltörpül még a kis újraelosztási aránnyal 
rendelkező országok költségvetései mellett is. 

A folyamat ugyanakkor számos sajátosságot 
hordoz magában. Nyilvánvaló, hogy az euró-
övezet stabilitásának megteremtése és a peri-
féria stabilizálása minden tagállam érdeke. A 
folyamat az euróövezeti tagállamokra koncent-
rál, ugyanakkor a nem-euróövezeti tagokra is 
jelentős hatással van, hiszen – két ország kivé-
telével – mindenkinek a csatlakozási szerződé- 
sében vállalt kötelezettsége, hogy az eurót a 
feltételek teljesítése esetén bevezeti. Ugyanak-
kor látható, hogy az explicit, a Szerződésben 
szereplő kritériumok mellett egyre-másra szü-
letnek meg az implicit feltételek, amelyek az 
euróövezeten belüli mindennapokból fakadnak. 
Mint ahogy ezt bemutattuk, a gazdasági kor-
mányzás reformja már eddig is számos olyan 
megoldást szült, amely alapján az euróövezet 
tagállamaira pótlólagos kötelezettségek hárul-
nak. Ez a folyamat a jövőben felerősödni lát-
szik, ezért a nem-euróövezeti tagállamok jo-
gos igénye, hogy ne épüljön átjárhatatlan fal 
a két országcsoport közé. 

A gazdasági kormányzás reformja tehát túl-
lépett a Szerződés jelenlegi keretein. Továbblé-
pésre már csak a Szerződés módosításával nyí-
lik lehetőség. Ez azonban időigényes folyamat, 
amelyhez nemcsak az összes tagállam egyhan-
gú döntése szükséges, hanem az Európai Par-
lament bevonása is. A Szerződés módosításának 
korábban tapasztalt nehézségei miatt a tagálla-
mok a gazdasági kormányzás új lépéseit igye-

EU Tukor 13-01.indd   36 2013.01.21.   10:46:26



PILLANATFELVÉTEL AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KORMÁNYZÁS REFORMJÁRÓL 37

keztek a szerződéses kereteken belül megten-
ni, ami pedig így nem volt lehetséges, azt egyéb 
nemzetközi jogi eszközök segítségével létrehoz-
ni. Az egységes gazdasági kormányzás iránti 

igény, illetve a Gazdasági és Monetáris Unió új-
ragondolása ugyanakkor mindenképpen szük-
ségessé teszi a Szerződés módosítását és a fenti 
intézkedések egységes szerkezetbe foglalását. 
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1. A német állami költségvetés  
és az adósságállomány menedzselése

A német gazdaságpolitika prioritásaként sze-
replő mágikus háromszög; az ún. erhardi cé-
lok 1. az infláció alacsonyan tartását, 2. a le-
hető legmagasabb arányú foglalkoztatást, 3. 
a külgazdasági egyensúlyt, illetve többlet el-
érését tartalmazta. Ehhez kapcsolták később 
(1967-ben), az NSZK első mini recessziójának 
idején negyedikként a növekedés célját, érzékel-
ve, hogy azt is kiemelten kell kezelni. Így jött 
létre a mágikus négyszög. A jelenlegi stabili-
zációs kényszerek közepette a mágikus négy-
szög szerepe újra egyre inkább előtérbe kerül.

A német monetáris és fiskális politika klasszi-
kus fő célkitűzése, iránytűje, hogy stabilitással 
lehet eljutni a tartós, fenntartható növekedés-
hez. A monetáris politikában az infláció alacso-
nyan tartása az alapvető cél, míg a fiskális poli-
tikában az államháztartás hiányának kordában 
tartását célozták meg. A francia pénzügyi po-

litika a növekedésösztönzésből indul ki, arra 
számítva, hogy a tartós növekedés révén le-
het biztosítani a stabilitást is. 

Az euró 1999. évi bevezetése után hamar 
kiderült, hogy a költségvetési hiányok és az 
államadósság kezelése a vártnál nehezebb, az 
alacsony euróhitel-kamatok azonban sokáig 
elfedték a problémát, mert a deficitek finan-
szírozhatónak tűntek. A válságban kiderült az 
is, hogy az öt maastrichti kritérium korántsem 
elegendő, mert nem fedi le a pénzügyi stabili-
tás követelményeit. Nem szerepel közöttük az 
országok fizetési mérlegének hiánya, holott az 
kulcsfontosságú, mivel a belső és a külső defi-
citproblémák összefüggnek. 

Az európai uniós Stabilitási és Növekedé-
si Egyezmény hazai részeként kidolgozták és 
többször aktualizálták a Németországi Stabi-
litási és Növekedési Paktumot.2  E paktum fő 
kiadási célterületei: 

• a közületi beruházások támogatása;
• a  gazdaság hitelellátásának biztosítása;

39

KŐRÖSI ISTVÁN–SOMAI MIKLÓS1 

Németország és  Franciaország belső  
és  EU-szintű adósságmenedzselés i  pol i t ikái

Németország és Franciaország a Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) két legna-
gyobb gazdasága, így gazdasági fejlődésük, gazdaságpolitikájuk döntően kihat az 
EU, a GMU és a partnerországok fejlődésére. E cikk írásakor, a 2012. decembe-
ri EU-csúcs előtt, érdemes megvizsgálni Németország és Franciaország stratégi-
áját, szerepét az adósságkezelésben két fő dimenzióban: 1. Miként menedzselik 
a belső költségvetési hiányt és adósságállományt? 2. Milyen szerepet játszanak 
az EU pénzügyi problémáinak kezelésében? 2012-ben 50 éves a német-francia 
tengely, amely évtizedeken át kezdeményező, meghatározó szerepet játszott az 
EU-integráció fejlődésében. Jelenleg a válságproblémák, a pénzügyi egyensúlyhi-
ányok kezelése, valamint a deficitcsökkentésre és stabilizációra alapozott új nö-
vekedésösztönzés feladatai egyszerre vannak napirenden. A tanulmányban a né-
met és a francia költségvetési és adósságállomány-menedzselési stratégiákat és 
politikákat elemezzük. A két út sokban eltérő, de közös vonásokat is hordoz, és 
számos tanulsággal szolgál.

1   A tanulmány szerzői Dr. Kőrösi István CSc és Dr. Somai Miklós PhD, az MTA KRTK Világgazdasági Intézet tudományos 
főmunkatársai. A Németországról szóló rész szerzője Kőrösi István, Franciaországé Somai Miklós.

2  http://ideas.repec.org/a/zbw/wirtdi/42514.html és http://econstor.eu/bitstream/10419/42514/1/484674668.pdf
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• a foglalkoztatás és a képzés ösztönzése;
• az adók és a járulékok csökkentése; 
•  a kiegyensúlyozott, tartós pénzügypoliti-

ka biztosítása.
A pénzpiaci konszolidációt szolgálja a pénz-
piaci stabilizációs törvény (Finanzmarktsta-
bilisierungsgesetz).3  Emellett kidolgozták és 
elfogadták az adóterhek csökkentését, a tár-
sadalombiztosítási járulékok stabilizálását és 
a családtámogatásba történő beruházások in-
tézkedési csomagját (Massnahmenpaket zur 
Senkung der steuerlichen Belastung, Stabilisi-
erung der Sozialversicherungsabgaben und für 
Investitionen in Familien). 15 pontos progra-
mot dolgoztak ki „a foglalkoztatás biztosítá-
sára a növekedés ösztönzése révén”. Ennek 
keretében 30 milliárd eurós tehercsökkentést 
valósítottak meg. Az Újjáépítési Hitelintézet  
(Kreditanstalt für Wiederaufbau) 20 milliárd 
eurót fordított beruházásösztönzésre, és az in-
gázóknak nyújtott támogatást növelték. 

Németországban a pénzpiaci válságproblémák 
kezelésére ún. pénzpiaci stabilizálási különala-
pot (Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung)4  
hoztak létre. Ez a következőket tartalmazza:

•  az értékelési és a mérlegkészítési szabá-
lyozás módosítása;

• pénzpiaci stabilizálási alap működtetése;
•  a szövetségi állami refinanszírozás garan-

ciarendszere;
•  a pénzintézetek feltőkésítésének lehető-

ségei, az állami kontroll és garanciaszabá-
lyozás rendszere;

•  a kockázatos követelések átvállalásának 
módjai, aktívák megszerzése (vétele) révén;

• a pénzpiaci alapok likviditásának biztosítása;
•  a pénzpiaci felügyelet működésének javítása;
•  betétbiztosítás (megtakarítási és befekte-

tési garanciák);

•  a tartományok részesedése a pénzpiaci in-
tézetekben (tőke-hozzájárulással).

A stabilizálási különalap (SoFFin) 400 milli-
árd eurós garanciakeretet biztosít. Pénzpiaci 
stabilizációra 100 milliárd eurót szánnak. Ál-
lami refinanszírozásra külön 400 milliárd eu-
ró áll rendelkezésre. 80 milliárd euró szolgál-
ja az állami rizikóátvállalás és szükség esetén 
a pénzintézeti rekapitalizáció céljait. A köz- és 
magánberuházások előmozdítására 50 milliárd 
eurós keretet határoztak meg. Az Újjáépítési 
Hitelintézet 20 milliárd euróval serkentette a 
vállalatok likviditását. Kommunális beruházási 
programokat indítottak be. A gyorsított leírási 
feltételek javítják a gép- és berendezés-beruhá-
zások feltételeit. A strukturálisan gyenge régi-
ók megsegítésére növelték a regionális gazda-
sági struktúrafejlesztési programok kiadásait. 

A Németországi Stabilitási és Növekedé-
si Paktum alapján készített programban ki-
emelkedő jelentőséget tulajdonítanak a képzési 
és az infrastrukturális fejlesztési programok-
nak. A bankügyek területén megerősítették a 
bankszolgáltatások felügyeletét ellátó szövet-
ségi hivatalt (Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht).5  A tőkejövedelmek adózá-
sát egyszerűsítették.  

A stabilizációs politikát Németország kez-
dettől fogva fejlesztéspolitikaként, struktúra-
politikaként, exportpolitikaként szerette volna 
megvalósítani. Egyértelműen megállapítható, 
hogy e fő célt mindmáig nem sikerült elérni. 
Ez azért probléma, mert erre akarták építe-
ni az államháztartás konszolidációját a bevé-
teli oldalon, több adóbevételt remélve a né-
met vállalatoktól. 

A német bankok helyzete összességében 
stabil, de ezt azzal érték el, hogy leányban-
ki kihelyezéseiket óvatosan kezelték, új, friss 

3  A törvényt 2008. okt. 17-én fogadták el. Tartalma: http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_
BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*[@attr_id=%27bgbl108s1982.pdf%27]

4  A SoFFin tevékenységére vonatkozóan lásd: http://www.fmsa.de/en/soffin/
5  Jelenleg érvényben lévő módosított változat 2011. dec. 6. (BGBI  I.S. 2481). 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/findag/gesamt.pdf
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tőkét a válságban nem, vagy csak igen óvato-
san transzferáltak külföldre. Több tartományi 
bank (Landesbank) mutatott ki veszteséget. 
A német pénzügyi intézkedések között szere-
pelt, hogy a Bad Bank-törvény alapján a vesz-
teséges bankok írják le deficitjüket. A SoFFin 
2009-ben teljesen állami tulajdonba vette a 
Hypo Real Estate Holdingot. 

Az állam nettó eladósodásának korlátozását 
törvénybe iktatták, plafonját 2011-től rögzí-
tették. Az adórendszer további reformjának 
alapelvéül tűzték ki a teljesítménynövekedés 
és a gazdasági alanyok (egyének és vállala-
tok) boldogulásának ösztönzését. A straté-
giában szerepelt a családbarát adózás erősí-
tése, a gyermekgondozási segély felemelése. 
Az adóalapból leírható összeget eltartott sze-
mélyenként mintegy 1000 euróval, több mint 
7000 euróra növelték. A stratégiai célok kö-
zött szerepel a társadalombiztosítás reform-
ja, a működőképesség, a megfelelő szintű el-
látás és a finanszírozhatóság szempontjainak 
együttes figyelembevételével. E téren a számí-
tások tovább folynak, és a pénzügyi konszoli-
dáció megvalósíthatóságának kereteit elemzik 
(a járulékbefizetések és -kifizetések egyensú-
lya szempontjából).

2011-től a német költségvetést konszolidá-
ciós pályára állították és ún. adósságféket épí-
tettek be. 2012-ben a német költségvetés be-
vételeit 312,7 milliárd euróban rögzítették, a 
kiadások összege 306,2 milliárd euró. A 2011. 
évben 1 százalékra lefaragott költségvetési hi-
ány 2012 végére 0,5 százalék alá csökken, és 
2013-ban a 2012. októberi előrejelzések sze-
rint kiegyenlített német költségvetés várható, 
amire 1970 óta nem volt példa.6

A német költségvetési bevételek révén 2008-
ban a GDP 44,8 százalékát, 2012-ben 45,1 szá-
zalékát központosították. A bevételek között a 
legnagyobb tételt az adók jelentik; 2008-ban 

23,3 százalékkal szerepeltek, arányuk 2011-ig 
0,2 százalékponttal csökkent, 2012-ben és 
várhatóan 2013-ban is 23,4 százalékot tesz 
ki. A járulékokból (egészségbiztosítás és nyug-
díj) származó bevételek 2008-ban a GDP 16,5 
százalékát érték el, 2012-ben 11,1 százalék-
ra rúgnak. Az elmúlt években a foglalkozta-
tás és a vállalatok rentabilitásának növelése ér-
dekében járulékkulcsokat csökkentettek, ezek 
az intézkedések beváltak, és megnőtt a járu-
lékbefizetések aránya és abszolút összege is. 

A német költségvetési kiadásokban a foglal-
koztatási és szociális kiadások képezik a leg-
nagyobb tételt; 126,5 milliárd euróval, azaz 
41,3 százalékkal szerepelnek. A második leg-
nagyobb kiadást viszont a szövetségi állam 
adósságterhei jelentik, a törlesztés+kamatokra 
38,3 milliárd eurót kell fordítani, ami a költ-
ségvetés 12,5 százaléka. Ennek az aránynak 
a terhét jól érzékelteti, hogy egészségügyre a 
költségvetés 4,7 százalékát fordítják, oktatás-
ra, képzésre és kutatásra 4 százalékot, család-
támogatásra 2,2 százalékot. A közlekedés, az 
építésügy és a kommunális fejlesztés együtte-
sen 8,5 százalékkal szerepel a kiadásokban. 
A 2012-es költségvetési kiadások megvalósí-
tásához a szövetségi állam 26,1 milliárd euró 
új hitelt vett fel (1 milliárd euróval keveseb-
bet, mint a kormánytervezetben szerepelt). A 
Merkel-kormány céljai közé tartozik, hogy a 
pénzügyi konszolidációt folytassa, és a jogilag 
lehetséges hitelfelvételi lehetőségeket se me-
rítse ki. A 2014–2016-os időszakban el kíván-
ják érni, hogy a német államháztartás struktu-
rális deficitje legfeljebb 0,35 százalék legyen, 
ami 10 milliárd eurónál kisebb hiányt jelent. 

Az államadósság a német újraegyesítés finan-
szírozási terhei nyomán megnőtt, így Német-
ország sem tudta betartani az általa is javasolt  
60 százalék/GDP arányt. Az újraegyesítés finan-
szírozása évente 180–200 milliárd német már-

6   A német szövetségi költségvetés tartalmát lásd:  
http://www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2012/pdf/haushaltsgesetz.pdf
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kába került, majd euróban számítva évi mintegy 
90 milliárdba. 2008-ban a német államadós-
ság a bruttó hazai termék 66,7 százalékát tet-
te ki. 2009-ben és 2010-ben, a válságban, a 
német államháztartás mérlege növekvő defi-
citet mutatott (-3,2 és -4,3 százalékot). Emi-
att és a 2009-ben visszaeső GDP, valamint a 
megnőtt finanszírozási terhek nyomán az ál-
lamadósság 2010-re 83 százalékra ugrott. 

Az adósságállomány/GDP-arány 2010-ben 
tetőzött 83 százalékkal, 2011-ben 81,2 szá-
zalékot tett ki, 2012 végére 82,2 százalék vár-
ható (lásd az 1. táblázatot). 

2013–2014-ben, ha sikerül a kiegyenlített 
(vagy közel kiegyenlített) költségvetési pozíci-
ót elérni, akkor ez a ráta 80 százalék alá csök-
kenhet, és a német adósságmenedzselésben el-
tökélt szándék, hogy a folyamatosan csökkenő 
tendenciát biztosítsák. 

Az államadósság a szövetségi államot, a tar-
tományokat és a községeket egyaránt terheli. 
A központi államadósság 2011 végén 1282,3 
milliárd eurót tett ki, a tartományoké 617,9 
milliárd eurót, a községeké pedig 129,9 mil-
liárdot. Így összesen a közszféra adósságállo-

mánya 2030 milliárd euró volt. Ez azt jelenti, 
hogy az egy főre jutó szövetségi államadósság 
15 676 euró, a tartományoké 7563 euró, a 
községeké 1558 euró. Így minden német ál-
lampolgár közel 25 ezer eurónyi (24 817 eu-
ró) közadósságot visel. Ez a nyomasztó teher 
és kedvezőtlen állapot 2008 és 2010 között 
vált drámaivá, amikor az államadósság/GDP-
arány közel 17 százalékkal nőtt meg két év 
alatt, amiben a GDP visszaesése, a lejáró hitelek 
visszafizetése és az új hitelfelvételek egyaránt 
szerepet játszottak. A jövő kilátásai az állam-
adósság alakulása szempontjából az elkövetke-
ző időszakban a következő tényezőktől függ-
nek: a GDP növekedése, a felhasználásban a 
törlesztések teljesítése új hitelfelvételek nél-
kül, a nemzetközi kamatszínvonal alakulása, 
a hozzáadott érték növekedése a német gaz-
daságban, valamint, hogy a nemzetközi pénz-
piac konszolidációja vagy ehelyett a helyzet 
romlása következik be. 

Mitől függ az adósságmenedzselés sikere 
Németországban? A pénzügyi helyzet tartós 
konszolidálása, az adósságmenedzselés sike-
re számos gazdasági tényező együttes hatá-

1. táblázat. A német államháztartási mérleg alakulása 2008 és 2013 között (a bruttó hazai 
termék százalékában)

2008 2009 2010 2011 2012* 2013*

Kiadások 44,1 48,1 47,9 45,7 45,3 44,8

Bevételek 44,0 44,9 43,6 44,7 45,1 44,8

 ebből:
adók 23,3 23,2 22,3 23,0 23,4 23,4

     járulékok 16,5 17,3 16,9 16,9 17,1 17,0

egyéb bevé-
telek

3,8 4,2 4,1 4,7 4,6 4,5

EU-források 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2

Államháztartás 
mérlege -0,1 -3,2 -4,3 -1,0 -0,3 0,0

Államadósság/
GDP

66,7 74,4 83,0 81,2 82,2 80,7

* 2012. októberi előrejelzések                    
Forrás: Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Bundeshaushalt 2012
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sától és a gazdaságpolitika konzisztenciájától 
függ. Újra előtérbe kerül a mágikus négyszög 
tényezőit egyszerre kezelő policy-mix kialakí-
tása. Jó gazdasági növekedés mellett megnő 
a gazdaságpolitika manőverező képessége, a 
GDP-növekedés közvetlenül kihat a költség-
vetési hiány és az adósságállomány/GDP-rá-
ta alakulására. 

A 2011-es kedvező, 3 százalékos német 
GDP-növekedési ütem nemzetközi viszonylat-
ban is jó volt, 2012-ben azonban éves szinten 
is igen lelassult a bővülés, 0,5–0,7 százalék-
ra, és a 2013-ra szóló GDP-növekedési prog-
nózist a német és a nemzetközi előrejelzések 
sorra lefelé módosítják (1,7 százalékos növe-
kedés helyett csak kb. 1 százalékot jeleznek 
előre). A növekedés oldaláról egyelőre érde-
mi pozitív impulzus nem várható. Az infláci-
ós ráta 2010–2011-ben 1 százalék alatti volt, 
2012-ben 1,6 százalék, 2013-ra 1,8 száza-
lékot jeleznek előre. Az alacsony német inflá-
ciós ráta várhatóan a következő években is a 
stabilitás kulcstényezője marad. 2013-ban az 
export mintegy 5, az import közel 6 százalé-
kos erősödésére számítanak, ami 2012-höz 
képest jelentős élénkülést jelent. Az import 
bővülése a külföldi szállítók lehetőségeit javít-
ja a német piacon, de ebből elsősorban a kí-
nai és a délkelet-ázsiai exportőrök profitálnak. 
Németország fizetési mérlegének többlete to-
vábbra is óriási marad, jóllehet a 185 milliárd 
eurós aktívum némileg csökkenhet az import 
gyorsabb növekedésével. A folyamatosan te-
temes fizetésimérleg-aktívum a német pénz-
ügyi stabilizáció fontos eleme, az államadós-
ság leépítésének bőséges forrása. A pénzügyi 
konszolidáció szempontjából kedvező, hogy 
EU-országok között az egyik legjobb foglal-
kozatási rátával rendelkezik: 2012-ben 76,3 
százalékos a foglalkoztatási ráta, s ez 2013-
ban még kedvezőbben alakulhat. A munkanél-
küliségi ráta 2010 óta folyamatosan csökke-
nő tendenciát mutat, 2012-ben 5,5 százalékot 

tesz ki. A munkanélküliség leszorításával Né-
metországban több tízmilliárd eurós nagyság-
rendben szabadulnak fel összegek a továb-
bi pénzügyi stabilizációra. A munkanélküliek 
száma tartósan 3 millió fő alatt marad. Meg-
jegyzendő az a fontos tény, hogy a munka-
nélküliség visszaszorítását nagyobb részben a 
munka újraelosztásával, a részmunkaidős fog-
lalkoztatás kiterjesztésével és a távmunka-le-
hetőségek szélesebb körűvé tételével érték el. 
Az egy főre jutó reálbér-növekedése a megál-
lapodások szerint lassú, 2011-ben 4,9, 2012-
ben 0,5 százalék. Hosszabb időtávban Német-
ország nemzetközi versenyképességét javítja, 
hogy a termelékenység növekedése gyorsabb 
volt, mint a termelési költségek, köztük a bé-
rek emelkedése. A termelés kibocsátása egyre 
rentábilisabbá vált, a fajlagos reálbérköltségek 
a vállalatok szempontjából kedvezően alakul-
tak, 2010-ben csökkentek, 2011-ben mini-
málisan, 0,6 százalékkal nőttek, 2013-ra új-
ra csökkenést jeleznek előre. 2011–2012-ben 
Németország külkereskedelmi cserearányai ja-
vultak, 2013-ra, további kismértékű javulást 
jeleznek előre (lásd a 2. táblázatot). 

A német gazdasági fejlődésnek csak azokat 
a fő komponenseit érintettük, amelyek a pénz-
ügyi helyzet javítása, a fiskális konszolidáció 
szempontjából fontosak. A bemutatott adatok 
többsége alapján a német reálgazdasági fejlő-
dés biztos alapot nyújt a költségvetés stabilizá-
ciójára és az államadósság megfelelő kezelésére. 
Egyúttal levonható az a tanulság is, hogy tartós 
pénzügyi konszolidáció megteremtése és fenn-
tartása csak a reálgazdaság kedvező fejlődésé-
nek bázisán hajtható végre. A német államház-
tartási mérleg alakulásának adatai azt is jelzik, 
hogy azt a stabilizáció szolgálatába állították. 

A német államháztartás kiegyensúlyozottsá-
gának megteremtése biztosítottnak látszik, de 
emellett nem marad további erőforrás az EU-
befizetések és az EU-tagországok támogatá-
sának növelésére. 
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A német adósságmenedzselést az államháztar-
tási tervezetekben 2016-ig konzisztensen ki-
számolták, kérdéses azonban, hogy a tervezés 
alapjául szolgáló előfeltételek teljesülnek-e. Ha 
igen, akkor a német államháztartás struktu-
rális deficitje 0,35 százalék/GDP-re csökken, 
ami önként vállalt sokkal kedvezőbb érték a 
fiskális paktumban rögzített 0,5 százalék/GDP 
aránynál. Az euróövezet egészére vonatkozó-
an így is igen nehéznek kell minősíteni az em-
lített 0,5 százalékos strukturális deficitcél be-
tartását, a mediterrán tagországok esetében 
pedig egyesen betarthatatlan. 

Az államadósság/GDP-arány leszorítása az 
éves költségvetés rendbetételénél hosszabb 
távú és sokáig sok áldozatot igénylő feladat. 
A maastrichti kritériumok között szereplő 3. 
követelmény erre vonatkozik, és az összes 

adósság/éves GDP viszonylatában 60 százalé-
kos küszöbértéket enged meg. Jelenleg 17 EU-
tagállam lépi túl ezt a mértéket, köztük Német-
ország, Franciaország és Nagy-Britannia is. Ez 
az egyetlen maastrichti kritérium, amelynek a 
betartását úgy definiálták, hogy teljesítettnek 
tekinthető akkor is, ha egy EU-tagországban 
az arány meghaladja ugyan a 60 százalékot, 
de az államadósság csökkentésének tartós, lé-
nyeges, folyamatos trendjét tudja biztosítani. 
Az egy főre jutó államadósság nagysága terén 
Franciaország, Németország és Nagy-Britan-
nia viszonylag gyengén teljesít, azaz magas az 
egy főre jutó államadósság. Az erre vonatkozó 
adatokat lásd a 3. és 4. táblázatban. 

A német államháztartási helyzetet és politi-
kát azért elemeztük, hogy bemutassuk az EU 
legnagyobb finanszírozójának belső lehetősé-

2. táblázat. Németország fő makrogazdasági és pénzügyi adatai 2008 és 2013 között (éves 
változás, százalék)

2008 2009 2010 2011 2012* 2013*

GDP 1,1 -5,1 3,7 3,0 0,7 1,7

Inflációs ráta 0,8 1,2 0,6 0,8 1,6 1,8

Bruttó állótőke-beruházások 1,7 -11,4 5,5 6,4 2,1 4,7

Magánfogyasztás 0,6 -0,1 0,6 1,5 0,9 1,2

Közületi felhasználás 3,1 3,3 1,7 1,4 1,2 1,4

Export 2,7 -13,6 13,7 8,2 2,9 5,0

Import 3,3 -9,2 11,7 7,4 3,8 6,0

Bruttó tőkefelhalmozás/GDP 19,4 16,5 17,3 18,0 18,0 18,4

Tőkeintenzitás növekedése 0,1 0,4 0,3 -0,2 0,1 1,0

Munkatermelékenység növ. -0,1 -5,2 3,2 1,6 -0,4 1,3

Foglalkoztatási ráta 73,9 74,3 74,8 75,7 76,3 76,5

Munkanélküliségi ráta 7,5 7,8 7,1 5,9 5,5 5,3

Reálbérek/fő növekedése 0,4 0,0 0,1 0,9 0,5 1,1

Fajlagos reálbérköltség vált. 1,5 4,2 -1,7 0,6 1,4 -0,4

Cserearányok változása -1,5 3,8 -2,0 2,4 0,8 0,3

* előrejelzések                      
Forrás: Eurostat, Statistical Annex of European Economy, Brussels 2012 alapján

EU Tukor 13-01.indd   44 2013.01.21.   10:46:27



NÉMETORSZÁG ÉS FRANCIAORSZÁG ADÓSSÁGMENEDZSELÉSE 45

3. táblázat. Az EU-tagországok  
államadóssága a GDP-hez viszonyítva,  
2011 végén (%)

4. táblázat. Az egy főre jutó  
államadósság az EU-tagországokban,  
2011 végén (euró/fő)

Görögország 165,3

Olaszország 120,1

Írország 108,2

Portugália 107,8

Belgium 98,0

EU-17 87,2

Franciaország 85,8

Nagy-Britannia 85,7

EU-27 82,5

Németország 81,2

Magyarország 80,6

Ausztria 72,2

Málta 72,0

Ciprus 71,6

Spanyolország 68,5

Hollandia 65,2

Lengyelország 56,3

Finnország 48,6

Szlovénia 47,6

Dánia 46,5

Szlovákia 43,3

Lettország 42,6

Csehország 41,2

Litvánia 38,5

Svédország 38,4

Románia 33,3

Luxemburg 18,2

Bulgária 16,3

Észtország 6,0

Írország 37 775

Belgium 33 030

Görögország 31 443

Olaszország 31 293

Franciaország 26 400

Ausztria 25 868

Németország 25 547

Nagy-Britannia 24 786

EU-17 24 748

Hollandia 23 566

EU-27 20 741

Dánia 20 100

Portugália 17 325

Finnország 17 307

Svédország 15 892

Spanyolország 15 924

Ciprus 15 812

Luxemburg 15 212

Málta 11 016

Szlovénia 8 270

Magyarország 7224

Csehország 5772

Szlovákia 5503

Lengyelország 5044

Lettország 3865

Litvánia 3645

Románia 2083

Bulgária 838

Észtország 720

Forrás: Eurostat, Staatsverschuldung in der EU
http://www.haushaltssteuerung.de/staatsverschuldung-europa-ranking.html
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geit és korlátait. Ebből a helyzetből az adódik, 
hogy a német költségvetési és adósságkezelési 
célok megvalósítása lényegében teljesen leköti 
Németország pénzügyi erejét. A teljesítéshez 
a német államháztartás bevételi és kiadási ol-
dalának tételeit egyaránt tartani kell, így nem 
marad pótlólagos német pénzügyi erőforrás 
az EU-integráció finanszírozásának növelésé-
re. Németország minden valószínűség szerint 
fenntartja legfőbb finanszírozói szerepét az ed-
digi nagyságrendben, de a támogatások bőví-
tésére nincs további mozgástér, amellyel az EU 
fejlődése, belső finanszírozása és a nemzetközi 
kapcsolatrendszer szempontjából – mint alap-
vető ténnyel – feltétlenül számolni kell.

2. Németország szerepe az európai 
adósságmenedzselésben

Németország az európai adósságkezelésben 
kulcsszereplő. Az EU-ban játszott legnagyobb 
finanszírozói szerepe a brüsszeli költségvetés-
hez való hozzájárulásban eltörpül a különböző 
támogatási programokban való részvétele, a 
pénzügyi mentőcsomagokhoz, hitelnyújtáshoz 
és garanciavállaláshoz történő hozzájárulásához 
képest. Az EU költségvetéséhez való nettó be-
fizetői hozzájárulása 2011-ben 12,14 milliárd 
euró volt. A Németországból az EU-költségve-
tésbe történő befizetések 23,77 milliárd eu-
rót tettek ki, az EU-ból Németországba érke-
ző transzferek 11,83 milliárdra rúgtak. Ebből 
az igazgatási kiadásokat levonva (193,4 millió 
euró) a német befizetési többlet több mint 12 
milliárd eurónyi hozzájárulást jelent.7 

A következőkben áttekintjük az EU legfonto-
sabb pénzügyi stabilizálási alapjait és az azokkal 
kapcsolatos német koncepciókat és szerepvál-

lalást. Ezek 100 milliárd eurón felüli nagyság-
rendje jól érzékelteti, hogy a német pénzügyi 
szerepvállalás kiemelkedő méretű és jelentő-
ségű. A német belföldi pénzügyek elemzésé-
ből kiderült, hogy Németország pénzügyi erejét 
a belső stabilizáció leköti, így nem pótlólagos 
pénzt kíván pumpálni a közös projektumokba, 
hanem elsősorban saját stabilitási koncepció-
ját, stratégiáját, politikáját és eszközrendsze-
rét kívánja partnereivel elfogadtatni. 

Az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszközt (EFSF 
– European Financial Stability Facility)8 2010 
júniusában német-francia közös koncepció nyo-
mán hozták létre. Az EFSF létrehozásához Né-
metországban egy ún. stabilizációs mechanizmus 
törvényt (Stabilisierungsmechanismusgesetz) 
kellett elfogadni, amely ellen tudósok, mene-
dzserek és egy politikus is keresetet nyújtot-
tak be a német Alkotmánybírósághoz, abból a 
célból, hogy az EU ne válhasson „garancia- és 
transzferközösséggé”. Az Alkotmánybíróság 
úgy döntött, hogy a garanciavállalás mérete 
nem lépte túl azt a határt, amelynek nyomán 
a Szövetségi Gyűlésnek az államháztartással 
kapcsolatos döntési jogköre csorbult volna. 
Ugyanakkor leszögezte, hogy minden további 
mentőcsomaghoz a Szövetségi Gyűlés költség-
vetési bizottságának hozzájárulása szükséges. 

Az EFSF a tőkepiacon vehet fel hiteleket, 
amelyekre az euróövezeti tagországok kvótájuk 
arányában garanciát vállalnak. A tagországok 
kvótája 50 százalékban a népesség számával, 
50 százalékban GDP-jükkel arányos. Német-
ország részesedése 28 százalék, ami 123,2 
milliárd eurót jelent. Feltétlenül szükséges 
helyzetben a Szövetségi Gyűlés költségvetési 
bizottságának jóváhagyásával a Németország 
által garantált összeg 20 százalékkal növelhe-
tő, 148 milliárd euróra. A német-francia ja-

7   http://ec.europa.eu/budget/figures/2012/2012_de.cfm Az Eurostat által külön kimutatott nettó befizetési pozíció en-
nél kisebb (kb. 10 milliárd euró), aminek az a magyarázata, hogy a nemzetállami befizetések egy részét az EU-költség-
vetés saját bevételi forrásként tartja nyilván.

8  http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm
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vaslat nyomán elfogadott konstrukció szerint 
a felvett hitelekre nem csak teljes összeggel, 
hanem 120 százalékosan garanciát nyújtanak. 
Ez azt jelenti, hogy a résztvevők kvótájuk fe-
lett szükség esetén még 20 százalékos több-
letgaranciát vállalnak. Ennek a túlbiztosított 
konstrukciónak köszönhetően a nemzetközi 
hitelminősítőktől az EFSF a legjobb, AAA mi-
nősítést kapta. A müncheni Ifo gazdaságkutató 
intézet számításai szerint Görögország csőd-
je Németország számára 82 milliárd eurós te-
hertételt jelentene, ha egyúttal rögtön az eu-
rózónából is kilép. Ha az utóbbi nem történik 
meg, mivel jogilag nem automatikus, akkor 
még nagyobb, 89 milliárd eurós német vesz-
teség keletkezne.9 

A Német Szövetségi Bank (Deutsche Bun-
desbank) 2011 szeptemberében hivatalos ál-
lásfoglalást tett közzé arról, hogy az EFSF 
eszköztárának kibővítése további nagy lépés a 
közösségi felelősség kiterjesztése felé és a tő-
kepiaci fegyelem csökkentése irányába, anél-
kül, hogy cserébe a nemzeti pénzügyi politikák 
fölötti ellenőrzési és befolyásolási lehetőséget 
érezhetően megerősítették volna. 

A 2011–2012-es pénzügyi stabilizálási kon-
cepciók a Stabilitási és Növekedési Egyezmény 
konkretizálására és megvalósításának hatéko-
nyabb biztosítására irányulnak. Ez a paktum 
előirányozta, hogy középtávon kiegyensúlyo-
zott államháztartást kell elérni, és megerősítet-
te, hogy éves szinten be kell tartani a Maast-
richti Szerződésben rögzített célokat, köztük 
azt, miszerint az államháztartási deficit ará-
nya nem haladhatja meg az éves GDP 3 szá-
zalékát. A paktumban szerepelt azonban egy 
kivétel: súlyos, mélyreható recesszió esetében 
ideiglenesen át lehet lépni ezt a küszöböt.10 

Az elmúlt években már az EU-tagállamok túl-
nyomó többsége ellen indult túlzottdeficit-el-
járás (EDP – Excessive deficit procedure). Je-
lenleg (2012 novemberében) 21 ország ellen 
folyik ilyen. Köztük volt, illetve van Német-
ország, Hollandia és Franciaország is. 2011 
márciusában német-francia kezdeményezés-
re megállapodás született a túlzottdeficit-eljá-
rás szigorításáról, amely szerint a büntetőel-
járást a határ túllépése esetén automatikusan 
elindítják, és az Ecofinnak indokolnia kell, ha 
nem vezeti be azt. Az eljárás megszüntetésé-
ről is a Tanács dönt az adott ország összesí-
tett pénzügyi helyzetének megvizsgálása és 
mérlegelése után, ami problematikus, mert 
szubjektív megítélésre, illetve időhúzásra ad 
alkalmat. A túlzottdeficit-eljárás akkor feje-
ződik be, ha az Ecofin úgy ítéli meg, hogy  
„a túlzott deficitet az érintett országok kikü-
szöbölték”. Német és francia kritikák gyakran 
hangsúlyozzák, hogy az Ecofinban azok dön-
tenek, akik maguk is felelősek a helyzetért. 
Chirac, korábbi francia elnök a 3 százalékos 
deficitküszöb helyett 4 százalékot javasolt  
a pénzügyi mozgástér tágítására, a növeke-
dés érdekében. Alliot-Marie, korábbi francia 
védelmi miniszter pedig azt javasolta, hogy 
indokolt esetben egyes beruházási és védel-
mi kiadások ne számítsanak bele a deficitbe.11  
A német pénzügyminisztérium véleménye sze-
rint biztosítani kell, hogy a költségvetési fe-
gyelmet ne csak megköveteljék, hanem meg 
is valósítsák. 

A hatos csomagot (Sixpack) Németország ki-
emelten szorgalmazta, és az EU döntés-előké-
szítő szakértői (köztük nagy számban és akti-
vitással a németek) konkrét mutatórendszert 
állítottak össze a mérhetőség érdekében.12  

  9  http://www.sueddeutsche.de/geld/rettungsschirm-fuer-den-euro-tickende-zeitbombe-1.1080370 és az IFO Intézet szá-
mításai alapján:  http://www.cesifo-group.de/de/ifoHome/policy/Haftungspegel.html

10  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés, 124. és 126. cikkely
11  http://www.courrierdesmaires.fr/actualite/europe-des-aides-regionales-suspendues-au-respect-du-pacte-de-stabili-

te-29140.html
12  www.euractiv.de/finanzen-und-wachstum/artikel/six-pack-reform
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Tanulságos áttekinteni a jelzőtabellaként ösz-
szeállított tíz mutatót:13

•  A fizetési mérleg szaldója a mindenkori 
utolsó 3 évben a GDP +6 és -4 százaléka 
között legyen.

•  A GDP-hez viszonyítva az országok net-
tó külföldi vagyoni pozíciója legfeljebb 35 
százalékkal változhat évente.

•  Az exportpiaci részesedés 5 év alatt leg-
feljebb a GDP 6 százalékával csökkenhet.

•  A nominális fajlagos bérköltségek 3 év alatt 
legfeljebb 9 százalékkal növekedhetnek az 
euróövezeten belüli, és 12 százalékkal az 
azon kívüli országokkal szemben. 

•  A reál effektív-árfolyam meghatározása (a 
harmonizált fogyasztóiár-index alapján), 
35 országgal szemben kiszámítva törté-
nik, s annak változása +/- 5 százalék le-
het az euróövezeten belül, és +/- 11 szá-
zalék azon kívül.

•  A magánszektor adósságállománya legfel-
jebb a GDP 160 százaléka legyen.

•  A magánszektor hiteláramlását a GDP  
15 százalékára kell korlátozni. A magán-
szektorba beleszámítják a nonprofit tár-
saságokat, szervezeteket is. Az említett 
küszöb a kötelezettségek állománya ér-
tékének változására vonatkozik. 

•  Az ingatlanárak éves változása legfeljebb 
6 százalékkal lehet magasabb, mint az 
Eurostat magánfogyasztói árindexének 
változása.

•  Az összes államadósság mindig az éves GDP 
legfeljebb 60 százaléka legyen (megismét-
lik a 3. maastrichti kritériumot). 

•  3 év átlagában a munkanélküliségi ráta 
legfeljebb 10 százalék legyen.14

Az Euró Plusz Paktum a versenyképesség nö-
velésére irányuló csomag, amely kiegészíti 

az európai szemesztert és a hatos csomagot. 
Élesek a viták az egyezménnyel kapcsolat-

ban az országokon belül is. Németországban 
a Német Szakszervezeti Szövetség (DGB –  
Deutscher Gewerkschaftsbund) a szerződést 
„a gazdasági ésszerűtlenség és a szociális ri-
degség paktumának” nevezte. A kritika tárgy-
szerű megfogalmazásait idézzük. Rámutatnak 
arra, hogy „a pénzpiacok gyors és hatékony 
szabályozása, a spekuláció leküzdése és az 
adóparadicsomok kiszárítása nélkül” nem le-
het megoldani a helyzetet. „A válsággal küz-
dő országoknak növekedési és nem restrikci-
ós stratégiára van szükségük.” „A pénzpiacok 
megzabolázása, gazdasági prosperitás és igaz- 
ságos teherkiegyenlítés nélkül egyik válság a 
másikat követi.” A DGB azért is bírálja a  pak-
tumot, mert a „termelékenységnövelésen ala-
puló bérpolitika” leple alatt a munkavállalók 
kárára beavatkozik tarifapartnerek autonómiá-
jába és a kialakult bérképzési alkufolyamatok-
ba. Sérelmezik az inflációt kiegyenlítő béreme-
lési gyakorlat feladását célzó törekvéseket is.  
A különböző bírálatokat mérlegre téve látha-
tó, hogy Németországban is az érdekütközé-
sekben súlyos kérdésként merül fel, hogy „ki 
fizesse a válságkezelés terheit”. Az adósság-
menedzselésben is alapvetően eltérő a meg-
közelítés a „stabilitással a növekedésért” és a 
„növekedéssel a stabilitásért” irányzatok hívei 
között. Az előbbit e kérdésben is elsősorban 
a németek, az utóbbit a franciák képviselik.

Az Európai Fiskális Paktum (EFP – European 
Fiscal Pact)16 teljes hivatalos neve és célja szerint 
„Szerződés a gazdasági és monetáris unióbeli 
stabilitásról, koordinációról és kormányzásról”. 

A fiskális paktum által megcélzott útnak a 
szerződés tartalma szerint egy majdani fiská-
lis unióhoz kellene elvezetnie, de ettől a GMU 

13  www.eds-destatis-de/de/press,14.02.2012
14  www.europarl.europa.eu/news/de/hedlines/content20110429FCS18371/html
15  www.dgb.de/themen/++co++d104762e-61f6-11e0-4d9c-00188b4dc422
16  Részletes elemzését lásd Karsten Herzmann tanulmányában, ZJS 2/2012:http://www.zjs-online.com/dat/ 

artikel/2012_2_538.pdf
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a belátható időben messze van. A fiskális uni-
óban a résztvevő országok kormányai közö-
sen döntenének a nemzeti költségvetésekről, 
ezáltal az adókról és más befizetésekről is. A 
költségvetési döntések, az adópolitika eddig és 
jelenleg is nemzeti hatáskörben van, és min-
den országban, Németországban és Franciaor-
szágban is a szuverenitás fontos és érzékeny 
területét képezik.17 Az adópolitikák mindenütt 
a versenyképesség alakításának lényeges ele-
mei, az adóügyi ösztönzésről a belátható idő-
ben egyetlen érintett ország sem tud és kíván 
lemondani. A szociális ellátórendszerek és a 
munkaerő-piaci helyzetek, feltételrendszerek 
nagyon különbözők az euróövezeten belül és 
kívül egyaránt. Ezekre az eltérő helyzetekre 
közös gazdaságpolitikát alkalmazni nem lehet-
séges, nem is célszerű. A neves németorszá-
gi EU-szakértő, Di Fabio véleménye: „Ha már 
egy büszke jog(követő) államban, mint (ami-
lyen) Németország, az adósságféket csak szép 
időben lehet betartani, akkor honnan vesszük 
a bizalmat, hogy ez a jövőben más EU-orszá-
gokban is működik”.18 

Az Európai Központi Bank (EKB) elkezdte 
a veszélyeztetett euróövezeti országok állam-
kötvényeinek megvásárlását. Ezzel gyökeresen 
szakított azzal a korábbi, saját statútumában 
rögzített alapszabállyal, hogy nem vásárolhat 
a tagországok államkötvényeiből. Az EKB sta-
tútuma pontosan az ilyen kötvények közvetlen 
vásárlását tiltotta meg. Az új helyzetet azzal le-
gitimálták, hogy az államkötvények vétele most 
sem a kibocsátó országtól közvetlenül történik, 
hanem közvetítéssel, az ún. másodlagos köt-
vénypiacon (outright monetary transactions). 

Az Európai Stabilitási Mechanizmussal (ESM 
– European Stability Mechanism) kapcsolatos 
legfontosabb német tényszerű kritikák a követ-
kezőkben foglalhatók össze. Az ESM-mel kap-
csolatos alkotmánybírósági kereset benyújtói 

azzal érveltek, hogy a Szövetségi Gyűlés költ-
ségvetési jogkörét csorbítja, hogy az ESM ke-
retében Németország kompetenciákat ad le egy 
közvetlen választással nem legitimált szerve-
zetnek. Az ESM-szerződésben nincs szabályoz-
va a kilépési lehetőség, így az csak a nemzet-
közi jog általános szabályai szerint mondható 
fel, azaz csak akkor, ha a feltételek összessé-
gükben megváltoznak. A pénzügyi és költség-
vetés-alkotási szuverenitás egy részének fel-
adására kerül sor minden országban, amely az 
ESM-ből támogatást kap. Ezek az államok kö-
telesek makrogazdasági, alkalmazkodási prog-
ramot készíteni, jóváhagyatni és betartani, és 
gazdaságpolitikájuk külső ellenőrzés alá kerül 
(ESM-szerződés 13. cikkely). A hitelezők sor-
rendjével kapcsolatban azt rögzítették, hogy 
a Nemzetközi Valutaalap (IMF) az ESM előtt 
szerepel követeléseivel. Az ESM jegyzett tőké-
je 700 milliárd euró, de ezt korlátlanul emelni 
lehet (lásd az 5. táblázatot). 

A ESM-ben a német képviselőnek meg kell 
szavaznia a tőkeemelést, de nincs kötve a Szö-
vetségi Gyűlés határozatához. Németország 
számára különösen problematikus az ESM-
szerződés 25. cikkelye, amely szerint, ha egy 
ország befizetőként kiesik, mert maga is se-
gítségre szorul, akkor a kieső ország részese-
dését az ESM-ben részt vevő többi országnak 
kell átvennie és a hiányzó tőkét befizetnie, il-
letve garantálnia. 

A magánhitelezők kárviselési kötelezett-
ségét az ESM nem szabályozza megfelelően, 
amit a Német Adófizetők Szövetsége hangsú-
lyozottan bírál. 

Az ESM hitelkeretének volumene nem elegen-
dő, ha a nagyméretű gazdaságok bajba kerülnek. 
A hitelnyújtással kapcsolatban súlyos probléma, 
hogy nincsenek kellően objektív, transzparens 
kritériumok a hitelnyújtás összegéről és elbírá-
lásáról. Az, hogy „mi elengedhetetlen az euró 

17  www.ec.europa.eu/economy-finance/economic-governance/index-en.htm
18  www.faz.net/aktuell/wirtschaft/recht-steuern/di-fabio
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valutaövezet stabilitásának biztosítására”, nem 
megfelelő alap az objektív döntéshozatalhoz. 
Így a szubjektív elbírálásnak tág tere nyílik. Az 
ESM-hitelek odaítéléséről hozott döntések nem 
megfellebbezhetők. A Német Szövetségi Szám-
vevőszék arra mutatott rá, hogy az ESM felett 

megfelelő jogokkal rendelkező közületi ellenőr-
ző szervet kell létrehozni, ami nem történt meg.  
A gazdasági kérdésekkel foglalkozó német Szak-
értői Tanács (Sachverstaendigenrat) szerint az 
ESM-ben lehetséges az államcsőd elodázása, ami 
tovább növelheti a hitelezők kárát. Az államadós-
sággal kapcsolatos válságok és a bankválságok 
kezelését külön kellene választani, alapvetően 
elhatárolni, mert a két probléma jellege, minő-
sége és kezelhetőségi terápiája eltérő. 

Hans-Werner Sinn, a müncheni Ifo intézet el-
nöke rámutatott arra, hogy a védőernyő bizto-
sítása Németország számára „kalkulálhatatlan 
kalandot” és „biztos növekedési féket” jelent. 
Ugyanő fejtette ki, hogy ha a német állam át-
vállalja más államok finanszírozását, akkor sa-
ját refinanszírozási feltételei romolhatnak, ter-
hei nőhetnek.19 Az egyértelmű hitelfeltételek 
hiánya az euró gyengüléséhez vezethet. A hi-
telfeltételek differenciálása az igénylők bonitá-
sa alapján a szakértők többsége szerint a rend-
szer egységét töri meg, egységesítésük viszont 
a legjobb adósok, köztük Németország számára 
az eddigieknél magasabb kamatokhoz vezethet. 

Walter Obwexer, neves Európa-jogász bírála-
tában azt fejtette ki, hogy az ESM tevékenysé-
ge nem nyilvános és nem átlátható.20 A német 
szakértők nagy része – különböző megfogal-
mazásokban – ekként foglalja össze bírálatát: 
alkotmányjogilag aggályos, hogy Németország 
pénzügyi szuverenitási jogokat ad fel.21

Az EU pénzügyminisztereinek és jegybank-
elnökeinek 2011 szeptemberében, Wroclaw-
ban rendezett találkozóján Jens Weidmann, a 
német Bundesbank elnöke elutasította az EFSF 
hitelfelvételeit. Az EKB politikai függetlenségét 
szerinte nem szabad az államadósságok finan-
szírozásával kapcsolatban felhasználni, mind-

5. táblázat. A GMU-tagállamok tőkerészese-
dése az Európai Stabilitási Mechanizmusban

Eurózóna 
országai

Részesedés 
az ESM-ben 

(%)

Jegyzett tőke
(milliárd euró)

Ausztria 2,7834 19,4838

Belgium 3,4771 24,3397

Ciprus 0,1962 1,3734

Észtország 0,1860 1,3020

Finnország 1,1974 12,5818

Franciaország 20,3859 142,7013

Görögország 2,8167 19,7169

Hollandia 5,7170 40,0190

Írország 1,5922 11,1454

Luxemburg 0,2504 1,7528

Málta 0,0731 0,5117

Németország 27,1464 190,0248

Olaszország 17,9137 125,3959

Portugália 2,5092 17,5766

Spanyolor-
szág

11,9037 83,3259

Szlovákia 0,8240 5,7680

Szlovénia 0,4276 2,9932

Összesen 100 700

Forrás: Vertrag zur Einrichtung des ESM. 25. Maerz, 2011, 
62. p.
http://www.european-council.europa.eu/media/582866/ 
02-tesm2.de12.pdf

19  Hans-Werner Sinn elemzése a Handelsblatt 2010. május 20-i számában:http://www.handelsblatt.com/politik/konjunk-
tur/nachrichten/fehlentscheidung-ifo-institut-verdammt-euro-rettungsschirm/3440846.html

20   Obwexer „problematikus szerződésről” ír a Die Presse 2011. szepttember 20-i számában:http://diepresse.com/home/
wirtschaft/international/694692/Euroschirm_Der-naechste-problematische-Vertrag

21   A kritikusok fontos érveit összefoglalja Lueder Gerken a FAZ-ban: http://www.faz.net/frankfurter-allgemeine-zeitung/
wirtschaft/lueder-gerken-ein-fass-ohne-boden-1611606.html
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egy, hogy az közvetlenül, vagy közvetve tör-
ténik. A német Szakértői Tanács közleményt 
adott kis, amelyben figyelmeztet, hogy felelős-
séget kell vállalni Európáért, és a felelős cselek-
vés szükségességét fogalmazza meg. 

Az európai bankrendszer jövőjével kapcso-
latban a 2012. decemberi EU-csúcson minden 
bizonnyal kiemelt téma lesz az európai bank-
felügyelet kérdése. Az európai bankfelügyelet 
tárgykörében már eddig is sok minden történt, 
részben ugyanezen elnevezés alatt. 2011 janu-
árja óta működik londoni székhellyel az Euró-
pai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA – European 
Banking Authority)22,  amely az Európai Bankfel-
ügyelők Bizottságából (Committee of European 
Banking Supervisors) alakult.23  Érdekes, hogy 
éppen elsősorban Németország és Nagy-Britan-
nia kormányai ellenezték ennek a magánszerve-
zetnek a megalakítását, mert mindkét ország a 
saját jegybankjának és állami bankfelügyeleté-
nek kompetenciáját féltette. Németországban 
a Bundesbank és a BaFin, a szövetségi bank-
felügyelet gyakorolja a pénzügyi szféra ellen-
őrzését és felügyeletét. A londoni EBA jelen-
leg a gyakorlatban csak két beavatkozási joggal 
rendelkezik. Akkor avatkozhat be javaslattétel-
lel, ha több nemzeti pénzügyi felügyelet nem 
tud megegyezni a pénzpiaci szabályozás mód-
járól közös érdekeltségű kérdésekben, a másik 
esetben akkor, ha egy nemzeti bankfelügyeleti 
hatóság EU-jogot sért. Ilyen esetekben az Eu-
rópai Bírósághoz fordulhat, különben jelenleg 
nincs közvetlen ráhatása a tagországok pénz-
ügyi kötelezettségvállalásaira.

Németország a tagországok fiskális fegyel-
mének megerősítésére és a közösségi pénzügyi 
ellenőrzés kiépítésére tesz jelentős erőfeszíté-
seket. Az EU-csúcson a német stabilitásorien-
tált költségvetési és adósságleépítési stratégiát 
törekednek minél szélesebb körben elfogadtat-

ni, mert a nagyobb európai pénzügyi stabilitás 
Németország számára csökkentené a pótlóla-
gos terhek veszélyét és újabb támogatási cso-
magok szükségességét. 

3. Államháztartási konszolidáció 
Franciaországban

A francia gazdaság jelenlegi legnagyobb prob-
lémája a lassuló növekedés. Persze ez csak a 
felszín, az okozat. A lényeg mélyebben rejlik: 
a valódi ok a romló nemzetközi versenyképes-
ség. Bár mindez nem új dolog – több évtizedes 
trend mutatható ki –, a globális válság azon-
ban egyértelművé tette a bajokat és az európai 
integrációban a legfontosabb partnerrel, Né-
metországgal szembeni növekvő lemaradást. 
Az európai integráció kiegyensúlyozott fejlődé-
se szempontjából nem közömbös, hogy a fran-
cia-német kapcsolat alapját képező erőegyen-
súly felborulni látszik. A hatos csomag alapján 
készített, az EU-tagországok makrogazdasági 
pályát tesztelő ún. „scoreboard”-adatok is azt 
mutatják, hogy a német gazdaság jóval erő-
sebb alapokon nyugszik, mint a francia (lásd 
a 6. táblázatot).

A 2005 utáni időszakban a gazdasági nö-
vekedésben mutatkozó különbség nyíló olló-
szárakhoz hasonló képet rajzol a statisztikai 
ábrán (lásd 1. ábra), és hűen tükrözi a fran-
cia gazdaság fokozódó lemaradását. 2005 és 
2011 között a német gazdaság – 2009 kivéte-
lével – minden évben gyorsabban nőtt a fran-
ciánál, és összességében valamivel több, mint 
kétszer akkora növekedést (+10,3 százalék) 
produkált, mint a francia (+5 százalék). Ezek 
után nem meglepő, hogy az utóbbi másfél-két 
évben francia részről növekvő (és egyre leple-
zetlenebb) csodálattal tekintenek a német gaz-

22  Az EBA tevékenységének összefoglalását lásd: http://www.eba.europa.eu/
23  Ez a hatóság része az Európai Pénzügyi Felügyeleti Rendszernek (ESFS – European System of Financial Supervision), 

amelyet 2010 szeptemberében alapítottak.
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6. táblázat. A két ország „scoreboard”-mutatói (sötét háttér=gyengébb érték)

1. ábra. Franciaország és Németország kumulált reál GDP-növekedése (2005=100)

Forrás: Eurostat (web) (2012-es, 2013-as adatok: előrejelzés)

Scoreboard 
(hatos csomag:  
makrogazdasági 

egyensúlytalanságok)

Franciaország   Németország

2007 2008 2009 2010 2011 küszöb 2007 2008 2009 2010 2011

Folyó fiz. mérleg -0,7 -1,1 -1,4 -1,5 -1,6 - 4/6% 6,3 6,6 6,5 6,1 5,9

Nettó nemzetközi 
befektetési pozíció

-1,5 -12,9 -9,4 -7,8 -15,9 - 35% 26,5 25,4 33,8 34,9 32,6

Reál effektív árfo-
lyam változása

0,2 2,7 2,9 -1,2 -3,2 ± 5% 0,6 2,4 3,2 -2,9 -3,9

Világexportból való 
részesedés változása

-18 -21,5 -10 -13,4 -11,2 - 6% 2 -5,3 -4,6 -7,2 -8,4

Egységnyi munka-
erőköltség változása

5,4 6,8 8,8 7,7 6 + 9% -3,7 -0,6 7,2 6,8 5,9

Magán szektor 
adóssága

142,5 149,9 156,8 158,6 160,4 160% 122,3 123,6 130,5 127,2 127,8

Magán szektor nettó 
hitelfelvételének vált.

12,6 9,1 -1,8 1,8 4
+ 

15%
3,6 3 1,8 3,1 4,8

Reál ingatlanárak 
változása

4,4 -2 -6,6 3,9 n.a. + 6% -3,6 -0,3 0,8 -1 n.a.

Államadósság 64,2 68,2 79,2 82,3 86 60% 65,2 66,8 74,5 82,5 80,5

Munkanélküliség 9 8,5 8,6 9 9,7 10% 10,1 8,8 8 7,5 6,9

Forrás: Eurostat (web) Folyó fizetési mérleg a GDP %-ában (3éves csúszó átlag); nettó nemzetközi befektetési pozíció 
(a GDP %-ában, éves adatok); reál effektív árfolyam változása (3év %-os változás, éves adatok); világexportból való ré-
szesedés változása (5éves %-os változás); egységnyi munkaerőköltség változása (3éves %-os változás); magán szektor 
adóssága (a GDP %-ában); magán szektor nettó hitelfelvételének változása (a GDP %-ában, éves adatok); reál ingatlaná-
rak változása (éves %-os változás); államadósság (a GDP %-ában, maastrichti értelemben); munkanélküliség (3éves csú-
szó átlag, ILO definíció szerint) 
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dasági modellre, melyet a siker és a stabilitás 
zálogaként értékelnek.24

Franciaország napjainkra válaszút elé érke-
zett: a lassuló növekedés, magas államháztar-
tási, illetve növekvő folyó fizetési mérleg hiány, 
hatalmas államadósság és munkanélküliség, ala-
csony szinten stagnáló beruházási ráta körülmé-
nyei között vagy hajlandó strukturális reformok-
ra – főként az egyre kevésbé fenntartható nagy 
elosztórendszerek reformjára –, vagy azt koc-
káztatja, hogy végérvényesen felbillen az euró-
pai erőegyensúly, és Németország nem csupán 
gazdasági, de politikai erőcentrummá is előlép.

3.1. Az államháztartás konszolidációja  
Franciaországban a választások előtt

A francia válságkezelésen belül három fő téma 
különböztethető meg, melyek – bár bizonyos át-
fedésekkel, de – időbeli sorrendet is felmutatnak: 

•  az első a pénzügyi szektor és a pénzpiacok 
konszolidációja (garanciavállalás 360 milli-
árd euró értékbe25), melyen nagyrészt már 
túl vagyunk, de a garanciák esetleges érvé-
nyesítése Damoklesz kardjaként továbbra 
is potenciális veszélyt jelent; 

•  a másik az anticiklikus gazdaságpolitika 
keretében tető alá hozott különböző gaz-
daságélénkítő csomagok, melyek zömé- 
ben 2008-ban indultak, és 2009-ben és 
2010-ben hatottak, de a hatás egy része 
2011-re is áthúzódott;26

•  a harmadik pedig a – nem utolsósorban 
az első kettővel összefüggésben elromló 
– államháztartási egyensúly helyreállításá-
ra irányuló erőfeszítés, amely 2011-ben 
indult, és amely napjainkban – és az elkö-
vetkező években – a francia gazdaságpo-
litika legnagyobb kihívását jelenti.

Minthogy a francia gazdaság hagyományosan 
jobban támaszkodik a belső piacra, mint példá-
ul a német, a kormány eleinte nem avatkozott 
be a folyamatokba: hagyta az adó- és tb-bevé-
teleket a gazdasági tevékenységgel együtt csök-
kenni, a kieső összegeket nem próbálta meg 
adóemeléssel pótolni. A válság hatására az ál-
lami bevételek és kiadások közötti rés hirte-
len kitágult: 2009-ben és 2010-ben az állam-
háztartás a bruttó hazai termék 7 százalékát 
meghaladó hiánnyal zárt, az államadósság pe-
dig a GDP 80 százaléka fölé emelkedett. 2011 
nyarától, kora őszétől újra lassulni kezdett a 
gazdaság, a francia és a német tízéves lejára-
tú államkötvények kamata közötti különbség 
(spread) pedig erőteljes növekedésnek indult.27  
Fenyegető közelségbe került az ország hitel-
minősítők általi esetleges lefokozása, a híres 
AAA elvesztése. Az említettek miatt a Fillon-
kormány, tekintet nélkül a közeledő elnökvá-
lasztásra, kénytelen volt két lépcsőben – 2011 
augusztusának végén és 2011 novemberének 
elején – megszorítási csomagokat bejelenteni. 

Az augusztusi csomag – melynek kialakí-
tásánál mind 2011-re, mind pedig 2012-re  

24  A szenátus gazdasági bizottsága 2012 kora tavaszán még egy szakértői csoportot is kiküldött Németországba az ot-
tani ipari, energetikai és agrármodell versenyképességének a vizsgálatára. (Lásd: Francia Szenátus (2012)

25  Lásd: Dufau (2012) 8. oldal
26   Adó- és járulékteher-könnyítések, a vállalkozásokat sújtó egyes adófajták eltörlése, illetve kivezetése, adó-visszaté-

rítések gyorsítása, cégindítással kapcsolatos könnyítések, munkaerő-megtartási programok, fiatalok és idősek fog-
lalkoztatása és az önfoglalkoztatás elősegítése, nem-delokalizálható állások (pl. háztartási kisegítők alkalmazásának) 
adókedvezménnyel történő bátorítása, beruházások és K+F támogatása, roncsautóprogram, rászorulók rendkívüli se-
gélyezése stb. (Forrás: Somai (2009) és (2010))

27  A válság előtti években a francia és a német tízéves lejáratú államkötvények kamata közötti különbség (spread) általá-
ban 10 bázispont (0,1%) alatt maradt, majd a válság közeledtével 10–20 bázispont körül alakult. A válság első éveiben 
a különbség 20–60 bázispont között ingadozott, de 2011 nyarától jelentős növekedésbe kezdett, ősszel már áttörte a 
100-as, majd a 150-es határt. Ezt követően 2012 első felében végig igen magasan, 110–140 bázispont közötti sáv-
ban ingadozott, mígnem a 2012. júniusi, a pénzpiacot a nyári szabadságolások idejére megnyugtató EU-csúcs hatásá-
ra vissza nem tért a 100 bázispont alatti régiókba. (Forrás: Gecodia.fr (web) és Bloomberg (web)

EU Tukor 13-01.indd   53 2013.01.21.   10:46:28



54 EURÓPAI TÜKÖR 2012/2 • TÉL 

1,75 százalékos növekedéssel kalkuláltak 
(az addigi 2, illetve 2,25 százalékos helyett) 
– 2011-ben egymilliárd, 2012-ben pedig  
11 milliárd euróval szándékozta javítani az ál-
lamháztartás egyenlegét. Az intézkedések között 
találjuk a korábban – még a Sarkozy-éra elején 
– a vállalkozásoknak megítélt bizonyos (pl. a túl-
óráztatással kapcsolatos) kedvezmények részle-
ges visszavonását, illetve a német adórendszer-
rel való harmonizálását; bizonyos járulékfizetés 
alóli mentességek megszüntetését; egy sor adó-
zási „kiskapu” 10 százalékos szűkítését; valamint 
a tőkejövedelmekre érvényesülő adószerű tb-fi-
nanszírozás (az ún. CSG28) 12,3-ról 13,5 szá-
zalékosra emelését. További lépés volt az ingat-
lanértékesítés (kivéve az állandó lakhely eladása) 
utáni adó, a dohány és a szeszes italok jövedé-
ki adójának, valamint bizonyos tevékenységekre 
(pl. tematikus parkokra, Disneylandre stb.) ér-
vényesülő áfának az emelése, a cukrozott italok 
megadóztatása, és az állami kiadások további  
(2011-ben fél, 2012-ben 1,5 milliárd eurós) szű-
kítése. S végül a csomag tartalmazta még az évi 
500 ezer euró feletti munka- és tőkejövedelmek 
utáni 3 százalékos ideiglenes különadó kivetését, 
mely intézkedés ideiglenes jellege az jelentette, 
hogy érvénye az államháztartási hiánynak a GDP 
3 százaléka alá történő csökkenéséig áll fenn.29  

Minthogy a gazdaság teljesítményére vonat-
kozó előrejelzések tovább romlottak (2012-re 
már csupán 1 százalékos növekedéssel számol-
tak), és a pénzpiacok – mindezt látva és az au-
gusztusi csomagot elégtelennek tartva – egyre 
fokozták a francia államkötvénypiacra gyako-
rolt nyomást, 2011 novemberében újabb szi-

gorításra került sor. Példátlan módon, még 
azelőtt megváltoztatták a következő évre ki-
dolgozott költségvetést, hogy a parlament el-
fogadhatta volna. A négy évre szóló takarékos-
sági csomag a tervek szerint már 2012-ben  
7 milliárd euró egyenlegjavulást eredményez 
az államháztartásban, 2016-ig pedig össze-
sen 65 milliárd eurónyi többlet-államadósság 
kialakulását akadályozza meg. A főbb intézke-
dések között szerepel az 5,5 százalékos csök-
kentett áfakulcs (német mintára történő) 7 szá-
zalékos szintre emelése (kivétel: élelmiszerek, 
megújuló energiák, fogyatékosoknak nyújtott 
szolgáltatások, vagyis elsősorban a vendéglá-
tást és az építőipart sújtva); a nyugdíjkorhatár 
62 évre emelésének egy évvel való előrehozása  
(2018-ről 2017-re); valamint a szociális jut-
tatások 2012-es revalorizálásának 1 százalé-
kos szinten történő befagyasztása.30 Továb-
bi megszorítást jelentett a 250 millió eurónál 
nagyobb forgalmú vállalkozások profitadójá-
nak ideiglenes (2012-re és 2013-ra érvényes),  
5 százalékkal való megemelése; az adózási 
kiskapuk további (2016-ig 2,6 milliárd euró-
nyi hatású) szűkítése (pl. az új ingatlanok épí-
tésére vonatkozó kedvezményeknek a terve-
zettnél egy évvel előbbi eltörlése); és néhány 
– az állami vezetők és menedzserek fizetésére 
vonatkozó – szimbolikus jelentőségű lépés.31

Hangsúlyozni kell: már a Fillon-csomagokban 
megjelenik az a szándék, hogy a megszorítá-
sokat összekapcsolják bizonyos alapvető elvek 
érvényesítésével: az adórendszer igazságossá-
gának növelésével, az adózási kiskapuk bezá-
rásával, az adórendszernek az európai (főként 

28  Contribution sociale généralisée ~ általános társadalmi hozzájárulás. A legnagyobb éves bevétellel járó közvetlen adó-
nem Franciaországban, melyet a munka- és tőkejövedelmek széles skálájára vetnek ki, s amely 1990 óta vesz részt a 
társadalombiztosítás finanszírozásában. Az utóbbi évtizedben a tb-bevételek 18–20 százalékát adja. (Forrás: Francia 
kormány (2012): Rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution – http://www.performance-publique.bu-
dget.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLF2011/RPO2011.pdf )

29   Lásd: AFP-re hivatkozással: http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Economie/Principales-mesures-du-plan- 
d-austerite-du-gouvernement-Fillon-_NG_-2011-08-25-703220 

30  Lényegében az történt, hogy a szociális juttatások értékkövetését az infláció helyett a továbbiakban a GDP várható 
éves növekedési üteméhez kötötték. 

31   Lásd: AFP-re hivatkozással: http://www.20minutes.fr/politique/818688-fillon-devoile-plan-rigueur-7- 
milliards-eviter-la-faillite
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német) adórendszerrel való összehangolásával, 
és a tb-kiadások olyan, megelőzésen alapuló 
csökkentésével, mely az adózásnak az embe-
rek egészséges életmódra nevelésére irányuló 
felhasználásából származik.  

3.2. Makropálya

A közpénzügyek rendbehozatalának menet-
rendjét az ország stabilitási programjában 
rögzítették, melyben Párizs azt vállalta, hogy  

2013-ban éri el a maastrichti kritériumnak szá-
mító, a GDP 3 százalékában megállapított defi-
cithatárt. A stabilitási programot minden évben 
megújítják, a főbb adatokat a makropálya moz-
gásának megfelelően kiigazítják. Egyetlen dolog 
van kőbe vésve: a 2013-as 3 százalékos deficit-
cél. A francia gazdaság 2010-ben a tervezettnél 
valamivel jobban (+0,3%-os GDP-növekedés), 
2011-ben pedig ugyanennyivel rosszabbul telje-
sített, ami az államadósságra vonatkozó adatok 
alakulásán is tükröződik (lásd 7. táblázat besö-

7. táblázat. A francia közpénzügyek rendbehozatalának menetrendje az ország 
2010-2011-2012-es évi stabilitási programjai és a 2013-as évre szóló költségvetési törvény 
tervezete alapján

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Államháztartási 
deficit (GDP 
%-ában)

2010-es SP -3,4 -7,9 -8,2 -6,0 -4,6 -3,0        

2011-es SP     -7,0 -5,7 -4,6 -3,0 -2,0      

2012-es SP       -5,2 -4,4 -3,0 -2,0 -1,0 0,0  

2013-as PLF         -4,5 -3,0 -2,2 -1,3 -0,6 -0,3

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Államadósság 
(GDP %-ában)

2010-es SP 67,4 77,4 83,2 86,1 87,1 86,6        

2011-es SP     81,7 84,6 86,0 85,6 84,0      

2012-es SP       85,8 86,6 86,5 85,4 83,3 80,4  

2013-as PLF         87,4 88,4 87,3 85,4 82,9 80,1

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Éves GDP-
növekedés (%) 

2010-es SP -0,1 -3,1 1,4
átlagosan 

2,5/év
       

2011-es SP     1,7 2,0 2,25
átlag 

2,5/év
     

2012-es SP       1,7 0,7 1,75
átlag 

2,0/év
 

2013-as PLF         0,3 0,8 2,0 2,0 2,0 2,0

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Strukturális 
deficit

2012-es SP       -3,7 -2,6 -1,2 -0,4 0,4 1,2  

2013-as PLF         -3,6 -1,6 -1,1 -0,5 0,0 0,0

Forrás: Franciaország Stabilitási Programjai: 2010-2013, 2011-2014, 2012-2016, EU (web), illetve PLF 2013 (a 2013-
ra szóló költségvetési törvény tervezete) http://www.economie.gouv.fr/files/projet-loi-finances-2013-plf-chiffres-cles.pdf    

Megjegyzés: tényadatok vastag, dőlt betűvel.  
*Államadósság az eurózónának nyújtott pénzügyi támogatás nélkül.
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tétített adatai). A legfrissebb (2012-es) stabilitá-
si program szerint – ahol már a strukturális hi-
ányra vonatkozóan is szerepel vállalás – a francia 
kormány 2016-ig teljesen egyensúlyba hozza az 
államháztartását. Az eme cél érdekében beterve-
zett, összesen 115 milliárd eurós kiigazítást 64 
százalékban az állami kiadások csökkentésével, 
36 százalékban pedig a központosított bevételek 
növelésével kellene elérni.32 A franciák elszántsá-
gát mutatja, hogy a GDP hullámzásától függetle-
nül a deficitcélokat minden évben túlteljesítették. 
Ugyanakkor a gazdasági növekedés 2011 végé-
től tapasztalható lelassulása, a korábbinál maga-
sabb refinanszírozási kamatok, valamint az eu-
rózóna válságával kapcsolatos felelősségvállalás 
súlyosan megterhelik az államadósságot, így an-
nak GDP-ben mért csökkenése évekkel kitolódhat.

3.3. Az államháztartás konszolidációja  
Franciaországban a választások óta

A közelmúlt választási kampányai – a 2012 tava-
szán lezajlott köztársasági elnöki, valamint a júni-
usi nemzetgyűlési választási kampányok – során 
elhangzott ígéretekből arra lehetett következtetni, 
hogy baloldali győzelem esetén gazdaságélénkítő 
intézkedésekre, sőt gazdaságpolitikai fordulatra 
kerülhet sor. Ugyanakkor – amint azt előzőleg 
már bemutattuk – az államadósság refinanszíro-
zásának megdrágulása, valamint az első osztá-
lyú adósbesorolás elvesztésének kockázata mi-
att a francia gazdaságpolitika mozgástere 2011 
utolsó harmadától kezdődően jelentősen beszű-
kült. Ezzel a ténnyel az új, baloldali kormány is 
igen gyorsan szembesült, és – a retorikát ugyan 
megtartva, de a választási ígéreteinek pragmati-
kusan hátat fordítva – két lépcsőben, a 2012-es 
pótköltségvetéssel, valamint a 2013-as költség-
vetési, illetve társadalombiztosítási törvényter-

vezettel, összesen mintegy 37 milliárd eurós (a 
francia GDP kb. 1,8 százalékának megfelelő) ki-
igazítást próbál meg végrehajtani. 

A 2012-es pótköltségvetésre újfent a gazda-
ság lassulása adott okot, hiszen az 2011 utolsó 
negyedéve óta gyakorlatilag stagnált. Ilyen kö-
rülmények között 2012-re már csak 0,3 szá-
zalékos GDP-növekedéssel számoltak (2013-ra 
pedig 1,2 százalékossal). Az új baloldali hatalom 
a kiigazítástól nem csupán a büdzsé helyzeté-
nek megerősítését várta, hanem az adórendszer 
igazságosságának a javítását, valamint a társa-
dalmi és a foglalkoztatási célok közelítését is. 

A 7,2 milliárd eurós többletadót és 0,1 milliárd 
eurónyi többletkiadást tartalmazó intézkedések 
nyomán az államháztartás egyenlege 2012-ben 
7,1 milliárd euróval (a központi költségvetésé 4,8 
milliárddal, a társadalombiztosításé 2,3 milliárd-
dal), 2013-ban pedig 13,3 milliárd euróval javul. 
A terhekből a háztartások 2012-ben 3,4 milli-
árd, 2013-ban pedig 7,4 milliárd euróval része-
sednek. A vállalatokra rendre 3,3 milliárd, illetve 
5,3 milliárd euró jut.33 A törvényalkotó szándé-
ka szerint a többletterhek zömét a nagyvállala-
tok és a jómódban élő háztartások viselik, vagy-
is igyekeznek megkímélni a dolgozó osztályokat 
és általában a középosztályt. 

Az intézkedések közül megemlítendő a va-
gyonadó egyszeri megemelése (gyakorlatilag 
a Sarkozy-korszak előtt érvényesülő adósá-
vok visszaállítása); az örökösödési és ajándé-
kozási illetékek terén a levonható összeg 100 
ezer euróra történő visszaállítása (ami által az 
örökösöknek továbbra is mintegy 88 százaléka 
mentesül az illeték megfizetése alól); bizonyos 
tőkejövedelmek (pl. nem-rezidensek ingatlan-
ügyletei) adózásának súlyosbítása; valamint a 
20 főnél többet foglalkoztató vállalkozások-
nál a túlórák tb-mentességének az eltörlése.34 

32  Lásd: Franciaország Stabilitási Programja (2012): 9, 11. és 15. oldal (Ez még a Fillon-kormány vállalása volt.)
33  Lásd: lexpansion.lexpress.fr (2012-web) http://lexpansion.lexpress.fr/economie/cinq-choses-a-savoir-sur-le-budget-

rectificatif-2012_314919.html
34  Ez az intézkedés megosztja a társadalmat: a munkaadók és a több mint 9 millió túlórázó (azaz minden harmadik mun-

kavállaló) számára növekszik az elvonás, a kormány azonban úgy véli, a túlóráztatás gátolja a munkahelyteremtést. 
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A pótköltségvetés eltörölte a Sarkozyék által 
az utolsó pillanatban megszavazott (és 2012. 
október 1-jei hatállyal bevezetni szándékolt) 
ún. szociális áfát, valamint ezzel kapcsolat-
ban mintegy 800 millió eurónyi járulékfizeté-
si könnyítést a vállalatoknál.35 A könyvek és a 
rendezvények (élő műsorok, előadások) áfája 
ugyan 5,5 százalékosra csökken, egy sor adó-
tétel ellenben emelkedik, úgymint: az osztalék-
adó 3 százalékkal; a kedvezményes és ingye-
nes részvényvásárlások után fizetett adó 40 
százalékosra; a vállalat profitjából való része-
sedéssel operáló nyereségösztönzésre fizetett 
ún. „szociális átalány” 8-ról 20 százalékosra; a 
pénzügyi tranzakciós adó a duplájára (0,2 szá-
zalékosra). Továbbá előre befizettetik a nagy-
vállalatokkal a profitjukra kivetett 5 százalékos 
extraadót; a bankokra 550 millió eurónyi spe-
ciális adót vetnek ki; és hasonlóan 550 millió 
eurónyi teher sújtja az olajipart egy, az év el-
ső három hónapjában birtokolt kőolaj/olajter-
mékek utáni 4 százalékos különadó képében. 
Ezenkívül a köztársasági elnök és a miniszter-
elnök fizetése 30 százalékkal csökken, és az 
állam lemond az országban illegálisan tartóz-
kodó külföldiek orvosi ellátásáért felszámított 
30 eurós átalányról. 

Az igen „vegyesre” sikerült intézkedéshalmaz 
ugyan már tartalmazott bizonyos átgondoltabb 
megoldáscsírákat, de mindenki számára egyér-
telmű volt, hogy a mélyebb reformra a 2013-
as költségvetési törvény ad majd lehetőséget.36

A 2013-as költségvetési törvénytervezet, a 
társadalombiztosításra vonatkozó hasonló jel-
legű tervezettel együtt, egy nagyobb csomag, a 
2012–2017-es időszakra szóló ún. „közpénz-

ügyi ütemterv törvénytervezet” (PLPFP37) ré-
szeként 2012 szeptemberének végén került a 
francia parlament elé. Minthogy a csomag par-
lamenti megvitatása jelen tanulmány írásának 
idején is javában folyik, ezért ismertetésénél 
igyekszünk inkább a javaslatok főbb irányá- 
ra, semmint költségvetési hatásának pontos 
számszerűsítésére koncentrálni, hiszen vég-
ső formájuk elnyeréséig a törvényjavaslatok 
még bizonyára jelentős változásokon esnek át.

A válság előtti utolsó „békeév”, 2007 óta a 
francia államadósság 600 milliárd euróval lett 
nagyobb, és 2011 végére 1700 milliárd euró 
fölé, a GDP közel 86 százalékára emelkedett. A 
visszafizetésével kapcsolatos éves kamatteher 
(2011-ben 53 milliárd euró) a francia költség-
vetés legnagyobb tétele, megelőzve az oktatásra 
szánt összegeket. A kormány szerint a hatalmas 
adósság már veszélyezteti az ország szuvereni-
tását, miközben óriási terhet rak az elkövetkező 
generációk vállára. Ezért feltett szándéka, hogy 
két lépcsőben visszaállítja, illetve állandósítja a 
közpénzügyek egyensúlyát. Az első lépcső felada-
ta (már 2013-tól kezdődően) az államháztartási 
hiányt (a maastrichti kritériumnak megfelelően) 
a GDP 3 százalékára csökkenteni, majd a máso-
dik lépcsőben a strukturális deficitet is megszün-
tetni (2016-tól, lásd 7. táblázat PLF-sorai). Az 
elképzelések szerint a 2012-es eredeti költség-
vetési törvényhez képest csak az adósságteher 
és az állami nyugdíjak követhetik az inflációt, a 
többi kiadást nominális értéken befagyasztanák. 
Hosszú távon ez a politika teremtheti meg an-
nak a lehetőségét, hogy a jövedelmek közpon-
tosításának (adók, járulékok formájában törté-
nő elvonásának) terhei csökkenjenek.38  

35  A szociális áfa azt jelenti, hogy az áfa normál kulcsa 19,6-ről 21,2 százalékosra nőtt volna, a vállalkozások munkavál-
lalók utáni terheinek arányos csökkentése mellett. A kormány így akarta javítani a francia cégek importtal szembeni 
versenyképességét, hiszen miközben a francia árura rakódó költség változatlan, az importáru megdrágul.

36   Lásd: Le Monde (2012-web) http://www.lemonde.fr/politique/article/2012/07/04/7-2-milliards-d-impots-supplemen-
taires-en-2012_1728836_823448.html 

37  Projet de loi de programmation des finances publiques
38  Lásd: Francia Nemzetgyűlés (web) 3., 4., 68. oldal. Megjegyezzük, hogy ezek szerint a franciák nemcsak elfogadják, 

de törvényesíteni is szándékoznak azt a németek által hangoztatott elvet, miszerint előbb az államháztartást kell rend-
be hozni, s azután annak a bázisán lehet „fenntartható” növekedési pályára állni.
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2013-ban a közpénzügyi kiigazítás mintegy 30 
milliárd eurós költségét az állam megpróbálja 
egyenlő (azaz egyharmad-egyharmad részben) 
a (nagy)vállalatokra és a háztartásokra (közü-
lük is a tehetősebbekre) terhelni, illetve saját 
magán megspórolni. A többletadóztatás és a 
takarékosság ily módon adódó kétharmados/
egyharmados aránya 2014-től kiegyenlítőd-
het. A közpénzügyi erőfeszítésben természe-
tesen a társadalombiztosítási alapok is részt 
vesznek. Ez utóbbiak kumulált hiánya 2002 
és 2012 között 160 milliárd euróra rúgott, s 
a kormány feltett szándéka az egyensúlyt az 
államháztartás eme igen fontos alrendszeré-
ben is megteremteni. A célhoz vezető első lé-
pést a 2012-es pótköltségvetéssel már megtet-
te, s 2013-ban egy újabb jelentős kiigazításra 
kerül sor (lásd 2. ábra). 

2013-ban az adózással kapcsolatos intéz-
kedések 15,6 milliárddal javítják a közpon-
ti költségvetés mérlegét. Az adócsomag főbb 
irányai a következők:

•  folytatódik az a törekvés, mely szerint 
helyre kell állítani a személyi adóztatás 

progresszivitását (hatás: 4,7 milliárd eu-
ró). Ide tartozik:

◊  a tőkejövedelmek kedvező adóztatá-
sának korlátozása (kivétel a legelter-
jedtebb megtakarítási forma, az ún. 
„livret A”, mely a szociális lakásépí-
tés alapvető forrását adja);

◊  két új jövedelmiadó-kulcs bevezeté-
se 150 ezer (45 százalékos), illetve 
egymillió euró (75 százalékos) éves 
jövedelem fölött;

◊  a családi jövedelemszámításhoz hasz-
nált kvóciens (adómentességi plafon) 
2000 euróra mérséklése (ez 2 felnőtt 
+ 2 gyerek esetén havi 6 ezer; 2 fel-
nőtt + 3 gyermek esetén havi 8 ezer 
euró adómentes jövedelmet jelent);

◊ a vagyonadózás reformja;
◊  és az adóból (államilag támogatott 

lakásberuházás vagy háztartási alkal-
mazottak után) levonható összeg évi 
10 ezer euróban történő maximálása;

•  a vállalkozásokat sújtó terhek (kis és nagy 
cégek közötti) kiegyensúlyozását megpró-

2. ábra. Tb-alapok összesített egyenlege (milliárd euró)
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Forrás: Francia Kormányportál (web/b) Projet de loi de financement de la Sécurité sociale

2012–2013-as adatok: sötét oszlopok = várható egyenleg; világos oszlopok = 2012-es pótköltségvetés hatása nélkül; 
2013-as adatok: sávozott oszlop = 2013-as költségvetési törvény hatása nélkül
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bálják összekötni a beruházások támogatá-
sával (hatás: 8,8 milliárd euró). Itt elsősor-
ban a nagyvállalatok adózási, költségleírási 
és veszteség-elszámolási kedvezményeinek 
a megvonásáról van szó, miközben a kis- 
és középvállalatok esetében (valamint a 
szociális lakásépítésnél általánosan) jelen-
tős kutatási-fejlesztési (illetve beruházási) 
adókedvezményeket helyeztek kilátásba;

•  további (összesen kb. 2,3 milliárd euró-
nyi) egyenlegjavulást az ingatlanból szár-
mazó jövedelmek magasabb szintű meg-
adóztatásából, a környezetvédelmi célokat 
szolgáló adók emeléséből és egyéb (pl. az 
adócsalás visszaszorítását) célzó intézke-
désekből várnak.39

Ami az állam takarékosabb működését illeti, 
a 10 milliárdos spórolási program a követke-
ző fő tételekből áll össze:

•  a működési kiadások minisztériumonkénti 
átlagosan 5 százalékos csökkentése (2,8 
milliárd euró). Itt el kell mondani, hogy az 
államilag fizetett dolgozók létszáma 2013-
ban ugyan kis mértékben (~1300 fővel) 
csökken, ami már önmagában is jelentős 
átrendezéseket takar: +10 ezer fő az ok-
tatásban, +1 ezer a belbiztonsági erőknél 
és az igazságszolgáltatásban, -12 ezer má-
sutt, főleg a honvédelemben (-7 ezer fő). 
Ugyanakkor, mivel az elnök választási ígé-
retének részeként már a 2012-es pótkölt-
ségvetési törvénnyel elkezdődött a taná-
ri pedagóguslétszám feltöltése (+7 ezer 
fő), ily módon a hatalomváltástól számít-
va az állami fizetésben részesülők száma 
2013 végéig mintegy 5,5 ezer fővel nő.40  
A tervek szerint az elnöki időszak során 
az állami alkalmazottak létszáma összes-
ségében nem változik;

•  a hadikiadások 2,2 milliárd eurós csök-

kentése, ami nyilvánvalóan összefügg az 
afganisztáni szerepvállalás időhorizontjá-
nak megrövidítésével;

•  az állam gazdasági életbe történő beavat-
kozásának (az állami szubvencióknak) 2 
milliárd eurós mérséklése;

•  egyéb szereplők részvétele a közpénzügyek 
rendbetételében (1,8 milliárd euró). Itt el-
sősorban a helyi önkormányzatoktól várnak 
erőfeszítéseket, hogy csökkenteni lehes-
sen a feléjük irányuló állami transzfereket;

•  s végül a részben vagy egészében köz-
pénzekből finanszírozott beruházásokat 
is visszafogják (1,2 milliárd euró). Töröl-
nek, illetve elhalasztanak bizonyos kultu-
rális (színházépítési) és infrastrukturális 
(pl. nizzai gyorsvasút) beruházásokat, és 
szigorúbb elbírálási szabályrendszert dol-
goznak ki a beruházási támogatások oda-
ítélésére.41

Mint látható, a kormány igen jelentős áldozato-
kat vár a gazdasági és társadalmi élet szerep-
lőitől. Kérdés azonban, hogy ezek a szereplők 
vajon ellenvetés nélkül elfogadják-e a meg-
szorításokat, illetve hogy a kormány mennyi-
re lesz képes ellenállni az egyes lobbierőknek. 
Szándéka szerint az új baloldali vezetés éppen 
azoktól a rétegektől (nagyvállalati csoportok, 
nagyjövedelmű háztartások) próbál meg több-
letforrást bevonni, amelyek a legmobilabbnak 
számítanak a mai globalizálódó világban. Még 
meg sem száradt a tinta a törvényjavaslato-
kon, amikor a munkaadói oldal érdekképvise-
letei jelezték ellenvetéseiket: számukra az el-
vonás jelenlegi mértéke is tarthatatlan, és egy 
minimálisan 30 milliárd eurós (adó- és járulék-) 
teherkönnyítést követelnek annak érdekében, 
hogy esélyük legyen nemzetközi versenyképes-
ségük – a franciaországi munkahelyek meg-
őrzéséhez egyébiránt nélkülözhetetlen – nö-

39  Lásd: Francia Kormányportál (web/a) 4. oldal (Projet de loi de finances pour 2013) 
40   Ibid. 14. oldal 
41  Ibid. 11. oldal
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velésére.42 Máskülönben – a munkaadói oldal 
hathatós részvétele nélkül – a kormánynak az 
ország újraiparosítására vonatkozó tervei csu-
pán üres frázisok maradnak.

És nem csupán a munkaadói oldal panaszkodik: 
egyes intézkedések (például a jövedelemadózási 
sávok befagyasztása, az adóból levonható téte-
leknek a korábbinál alacsonyabb szinten történő 
maximálása, vagy éppen a túlórázás kedvezmé-
nyeinek a megvonása) sok millió háztartást érin-
tenek. A kormány tevékenységével való elége-
detlenséget növeli a csoportos létszámleépítések 
terjedésének megállításával kapcsolatban muta-
tott tehetetlensége: a retorika szintjén biztató 
hozzáállást alaposan lerontja a valósággal való 
szembesülés utáni „visszavonulás”. 

Fentiek ellenére mégsem a munkaadói vagy 
a munkavállalói oldal ellenállása lesz a kor-
mányprogram legnagyobb ellenfele. Látnunk 
kell, hogy még abban az optimális esetben 
sem lehet a közpénzügyi kiigazítást a tervek 
szerint megvalósítani, ha a társadalom teljes 

mellszélességgel a kormány mellé áll (amiről 
persze szó sincsen). És itt fel kell hívnunk a 
figyelmet arra a tényre, hogy a tanulmányban 
bemutatott megszorítási csomagok felvázolá-
sánál 2011 nyara óta minden esetben újra kel-
lett tervezni (azaz mérsékelni kellett) a gaz-
dasági növekedés jelzőszámait (lásd 3. ábra). 
Természetesen ebben a jelenségben a világ-
gazdasági környezetből érkező negatív hatá-
sok is jelentős szerepet játszanak. Ugyanak-
kor két tény tagadhatatlan: egyrészt, semmi 
jele nincs annak, hogy eme külső negatív hatá-
sok a közeljövőben mérséklődnének, másrészt 
a több tízmilliárd eurós megszorítási csomag 
tovább lassítja a francia gazdaságot. Vagyis a 
kormány könnyen azzal szembesülhet, hogy a 
2013-ra betervezett, igen szerény (0,8 száza-
lékos) GDP-növekedés sem valósul meg, és ak-
kor az eszköztárában azokat a lehetőségeket 
fogja tudni működésbe hozni, amelyek már a 
Sarkozy-időszak vége felé is a terítéken vol-
tak: áfa- és/vagy CSG(tb-adó/járulék)-emelést.

3. ábra. A GDP növekedésére vonatkozó számítások változása a különböző stabilizálási 
és megszorító programok tükrében (az éves növekedés %-ában, az előző évhez képest)
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Forrás: saját szerkesztés

42   Forrás: AFP-re hivatkozva: notretemps.com 10/15/2012 http://www.notretemps.com/alerte-infos/2371-argent/10018607-
le-medef-veut-un-choc-de-competitivite-sur-deux-ou-trois-ans-parisot.html + Le20H, FR2 (többek között 2012.11.03.)
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Miközben tehát a kormány – az ifjúsággal, a 
foglalkoztatással, a biztonsággal és az igazsá-
gossággal, mint saját prioritásaival kapcsolatos 
céljait nem feladva – igyekszik teljesíteni az eu-
rópai partnerek felé (a stabilitási programban) 
vállalt államháztartási kiigazítási menetrendet, 
a 2013-ra betervezett, 3 százalékos deficitcélt 
továbbra is veszélyezteti a gazdaság közel egy 
éve tartó stagnálása és a foglalkoztatási válság 
mélyülése. Hónapról hónapra több ember van 
munka nélkül (2012 októberének végén több 
mint 3 millió, és még közel 2 millióan vannak 
részfoglalkoztatásban), nő a bűnözés, fogy a 
bizalom. Ilyen körülmények között sok múlik 
azon, milyen gyorsan sikerül megoldást találni 
az euróövezet szuverén adósságválságára, ho-
gyan alakul a francia-német kapcsolatrendszer.

4. Franciaország részvétele  
az euróválság menedzselésében

Amikor Európa jövője a tét, a francia-német 
együttműködést mindig megkülönböztetett fi-
gyelem övezi. Sorsdöntő időszakokban az in-
tegráció motorjaként számon tartott párosnak 
különleges felelőssége van abban, hogy egy-
más között meg tudjon egyezni a követendő fő 
irányokról. Ebből a szempontpontból vizsgálva 
az elmúlt néhány év eseményeit, igen vegyes, 
hullámzó kép rajzolódik elénk: az együttmű-
ködés nehezen indult, majd a Merkel-Sarkozy 
találkozók sűrűbbé válásával bizonyos megol-
dáscsírák kibontakozásának lehettünk a tanúi, 
s végül a francia elnökválasztással – legalább-
is látszólag – egy teljesen új helyzet állt elő. 

Már a pénzügyi-gazdasági válság kezdetén 
igen eltérő gazdaságpolitikai válaszok születtek 
a Rajna két oldalán. A franciák – mint már em-
lítettük – a belső fogyasztás erejében bízva re-
méltek úrrá lenni a válságon, és hagyták, hogy 
az államháztartás hiánya jócskán a Stabilitási és 
Növekedési Egyezményben előirányzott szint fö-
lé emelkedjen. Eközben Németországban vissza-
fogták a bérköltségeket, felpörgették az expor-
tot és a hiányt – amely mind 2009-ben (a GDP 
3,2 százaléka), mind 2010-ben (-4,3 százalék) 
jóval kisebb mértékben haladta meg az SNE-pla-
font, mint a franciáknál (rendre -7,5, illetve -7,1 
százalék) –, 2011-re gyakorlatilag eltüntették 
(-1 százalék). Úgy tűnik, a válság nyomán kiújul-
nak a gazdaságfilozófiai különbségek: az EU-ban 
észak-déli törésvonal jelenik meg aszerint, hogy 
a költségvetési fegyelem kérdésében a tagálla-
mok a szigorúbb északi (kivéve Írország), vagy 
a lazább déli megközelítést alkalmazzák-e. Eb-
ben a folyamatban Franciaország „szíve szerint” 
délen, a tényleges adatok alapján azonban vala-
hol a két véglet között talál magának helyet.43 

A francia és a német nézetek közötti lassú kö-
zeledésre a görög helyzet 2010. eleji súlyosbo-
dása (a piaci oldalról érkező presszió), valamint a 
francia anticiklikus gazdaságpolitika eredményte-
lensége szolgáltatott némi reményt. Párizs kezd-
te belátni, hogy a kis lépések politikája – példá-
ul az állami bürokrácia leépítésére alkalmazott 
„csak minden második megüresedő állást be-
tölteni” elv – nem hozza meg a várt eredményt. 
Versenyképessége növeléséhez átfogó strukturá-
lis reformokra is szüksége lesz – például a nyug-
díjrendszerben és a közigazgatásban.44 Egyetér-
tés alakult ki a németekkel a tekintetben, hogy a 

43  A francia államháztartási hiány az eurózóna átlagát a gazdasági-pénzügyi válság kitörésének évében 1,2, az azt követő 
három év (2009, 2010, 2011) mindegyikében pedig 1,1 százalékponttal haladta meg. (Lásd: Eurostat (web) http://
appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_dd_edpt1&lang=fr)

44  Mindebből végül 2010 októberében (az ellenzék és a szakszervezetek folyamatos tiltakozása mellett) egy viszonylag enyhe 
nyugdíjreform született: 60-ról 62 évre emelték a nyugdíjba vonulás korhatárát egy olyan országban, ahol az 55 évnél idő-
sebbeknek alig több mint 40 százaléka dolgozik (Németországban 60 százaléka), és a 60 éves korban várható élettartam a 
férfiaknál meghaladja a 22, a nők esetében pedig a 27 évet. (Forrás: Eurostat: Employment rate of older (55-64) workers 
& Insee: Évolution de l’espérance de vie à divers âges, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&la
nguage=en&pcode=tsdde100&plugin=1  & http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon02229)
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közpénzügyek rendbehozatala nélkül nincs fenn-
tartható gazdasági növekedés, és hogy uniós szo-
lidaritásra (transzferekre) is csak azon tagállamok 
számíthatnak, amelyek ezen a téren komolyan 
vehető vállalásokat tesznek. 

Ugyanakkor a válság megmutatta, hogy nem 
elegendő a maastrichti kritériumok betartása. A 
közös pénz által megnövekedett kölcsönös füg-
gés körülményei között ki kell dolgozni egy pre-
ventív, válságmegelőző mechanizmust, mely az 
SNE-ben lefektetetteken túlmenően a tagorszá-
gok hosszú távú versenyképességét érintő té-
nyezőket – például a folyó fizetési mérlegük ala-
kulását és a magánszféra (vállalatok, lakosság) 
eladósodottságát is figyelemmel kíséri. A tapasz-
talat azt mutatja, hogy – akár egyensúlyban lé-
vő költségvetéssel rendelkező országokban is, 
ha a növekedést a magánadósság és a pénzügyi 
szektor túlburjánzása táplálja – a magánszféra 
buborékai nagyon rövid idő alatt államadósság-
gá változhatnak át.45 Ez a felismerés vezetett az 
ún. „hatos csomag” kidolgozásához, mely végül 
2011. december 13-án lépett hatályba. A mind 
a 27 tagország által jóváhagyott – öt rendeletet 
és egy direktívát tartalmazó – csomag által kép-
viselt változás „a Gazdasági és Monetáris Unió 
közel húsz évvel ezelőtti indulása óta az EU-ban 
és az eurózónában megvalósuló gazdasági kor-

mányzás legszélesebb körű megerősítését jelen-
ti”.46 A franciák és a németek tehát egyre inkább 
partnerek lesznek az európai gazdasági kormány-
zás megerősítésében.47 A gazdasági kormányzás 
legfőbb célja a válságból való mielőbbi kilábalás, 
a fenntartható növekedés és a munkahelyterem-
tés, melynek révén egy sor további gazdaság- és 
társadalompolitikai cél megvalósítása (például a 
szegénység enyhítése) válik elérhetővé.48 A nö-
vekedés nem szabad, hogy inflációt gerjesszen. 
Ugyanakkor – és itt még van némi ellentmondás 
a francia és a német interpretáció között – a nö-
vekedésnek, francia értelmezésben, éppúgy for-
rása kell legyen a belső piac (és a versenyképesség 
javításában kitüntetett szerepet játszó beruházá-
sok), mint az export. A bővülésnek a nagy belső 
fölöslegek előállítására képes országok piacaira 
is ki kell terjednie, máskülönben egyes államok 
azon törekvése, hogy a folyó fizetési mérlegük-
ben rendszeresen képződő hiányt csökkentsék, 
„egyszerűen irreálissá” válik.49

Hangsúlyozni kell, hogy az óhatatlanul meglé-
vő nézetkülönbségek ellenére milyen jelentős az 
az út, melyet a két ország az egyeztetés során 
megtett. Párizs és Berlin megegyezett Görögor-
szág megmentéséről, ami egy csapásra elavulttá 
tette a németek által mindaddig tabuként kezelt 
ún. „no bail-out” elvet.50 A franciák cserébe el-

45   „Úgy gondolom, hogy mindazok, akik nekünk az ír vagy a spanyol modellt dicsőítették, ma elismerhetik, hogy min-
den bizonnyal néhány tévedés csúszott az elemzésükbe.” – François Fillon beszéde a Humboldton 2010 márciusá-
ban (Lásd: Fillon (2010))

46  Lásd: Europa Press Realeses Rapid http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-898_en.htm 
47   A gazdasági kormányzással kapcsolatban korábban ideológiai falak emelkedtek közéjük: a franciák kormányközi meg-

oldásban (a németek szemében gyakorlatilag colbertizmusban, dirigizmusban), a németek föderális Európában hit-
tek. (Forrás: Meyer, Lesechos.fr (2010) & Fillon (2010) 3. oldal http://archives.lesechos.fr/archives/2010/lesechos.
fr/03/10/300416375.htm & http://archives.gouvernement.fr/fillon_version2/sites/default/files/interventions/03.10_
Discours_a_lUniversite_Humboldt_de_Berlin.pdf)

48  A „szegénység enyhítése” mint cél megjelenik az Európai Tanács 2012. júniusi csúcsértekezletéről kiadott ún. Követ-
keztetésekben (lásd: Európai Tanács (2012a) 8. oldal)

49  Lásd: Fillon (2010) 8. oldal. Egyértelmű utalás Németország felelősségére, amely kereskedelmi többletének 60 szá-
zalékát az eurózónával szemben éri el. (Ibid. 3. oldal) További potenciális vitapont, hogy a franciák szerint a közös 
kormányzásnak feladatai vannak az európai vállalatok versenyképességének növelésében (amerikai és feltörekvő or-
szágokbeli konkurenseikkel szemben), legyen szó akár az EKB árfolyam-politikájáról, versenypolitikáról, környezet-
védelmi és egyéb normákról, vagy állami támogatásokról. (Lásd: Meyer (2010))

50  A Maastrichti Szerződés 125-ös cikkelye ("no bail-out") kizárja az államcsőddel küszködő tagországok kimentését. 
Németország a márka feladását a szerződés aláírásakor ahhoz kötötte, hogy az eurózónában nem kell majd más or-
szágok adósságát közvetlen vagy közvetett módon magára vállalnia. (Lásd: lisbon-treaty.org (web) http://www.lis-
bon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-the-functioning-of-the-european-union-and-comments/part-3-union-
policies-and-internal-actions/title-viii-economic-and-monetary-policy/chapter-1-economic-policy/393-article-125.html
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fogadták azt a német követelést, hogy a pénz-
ügyileg kimentett országokra szigorú gazda-
ságpolitikát kényszerítsenek, holott (legalábbis 
korábbi) meggyőződésük szerint a közpénz-
ügyi megszorító csomagok nem tudnak haté-
konyan működni gazdasági visszaesés idején. 
A francia elnök és a német kancellár együtt bá-
báskodtak az Európai Pénzügyi Stabilitási Esz-
köz (EFSF51) létrehozásánál 2010 májusában, 
annak megerősítésénél és kiszélesítésénél 2011 
júliusában és októberében, valamint az Euró-
pai Stabilitási Mechanizmus (ESM52) formájá-
ban történő véglegesítésénél.53 Az ESM 2012. 
október 8-tól vált jogerőssé. 

A gazdasági kormányzás terén szintén jelen-
tős előrelépés történt. Annak régebben bizal-
matlanul kezelt koncepcióját Németország ma 
már elfogadja, Franciaország pedig elkötelez-
te magát államháztartásának rendbehozatala 
mellett. 2010 októberében a két ország egyez- 
ségre jutott a mindaddig – megfelelő szank-
ciók hiányában – működésképtelen Stabilitá-
si és Növekedési Egyezmény megerősítéséről 
(lásd „hatos csomag”).54 A francia-német együtt-
működés további állomásait képezték 2011 el-
ső felében az európai szemeszter bevezetése, 
valamint az Euró Plusz Paktum elfogadtatása 
(négy ország – köztük hazánk – kivételével) 
az EU egészében. Ez utóbbi lépések már az 
eurózónára vonatkozó gazdasági kormányzás 

előkészítésének jegyében fogantak, amennyi-
ben lehetővé teszik a tagállami költségvetések 
kölcsönös felügyeletét és a korábbinál hatéko-
nyabb gazdaságpolitikai koordinációt. Német-
ország közben elérte, hogy önkéntes alapon a 
magánhitelezők (bankok, biztosítótársaságok, 
befektetési alapok) is részt vállaljanak a baj-
ba jutott tagállamok pénzügyeinek a rende-
zésében.55 A Görögország esetében gyakorla-
tilag az államcsőd elismerésével egyenértékű 
akció lebonyolításában Berlin elfogadta Pá-
rizs és az EKB javaslatát, mely szerint a „bé-
csi kezdeményezés”56 néven híressé vált for-
mulát alkalmazzák. 

4.1. Legújabb fejlemények

A 2011-es év vége igazi újdonságot hozott: az 
euroválság legyőzése érdekében a németek fel-
vetették az integrációs folyamatnak egy fiskális 
unió felé történő továbbfejlesztését. A fiskális 
unió kifejezést először a német pénzügymi-
niszter használta 2011 novemberében a né-
met törvényhozásban tartott beszédében.57 A 
dolog előzményének tekinthető az EKB azóta 
leköszönt elnökének ama (jövőre vonatkozó) 
gondolata, mely szerint „…vajon túlságosan 
merész ötlet volna-e az egységes piac, közös 
pénz és jegybank bázisán egy uniós pénzügy-
minisztérium létrehozása?...”.58  Ezek az állás-

51  European Financial Stability Facility
52  European Stability Mechanism
53  Lásd: Stark (2011) 13. oldal
54  Megjegyezzük, hogy az egymást érő EU-csúcsok, illetve az azokon hozott döntések és meghirdetett kezdeményezések 

sorozata ellenére a pénzpiacok hosszú ideig nem voltak képesek megnyugodni. Paradox módon erre csak Draghinak, 
az Európai Központi Bank 2011 novemberében kinevezett elnökének 2012. szeptember eleji bejelentése volt képes, 
mely szerint az EKB – szigorú feltételek mellett, vagyis csak akkor, ha az érintett tagállam betartja a pénzügyi kimen-
tésében szerepet játszó szervezetek (EU, IMF) által támasztott szigorú követelményeket – korlátlan mennyiségben fog 
3 éven belül lejáró papírokat vásárolni az államkötvények másodlagos piacán. (Forrás: EKB (2012))

55  Ibid.
56   A „bécsi kezdeményezés” a Kelet-Európában a 2008-as válság kitörésekor jelentős érdekeltséggel rendelkező bankok 

és néhány nemzetközi pénzintézmény összehangolt akciója volt a pénzintézetek a térségből való koordinálatlan visz-
szavonulásának a megakadályozására. Eredményességéről megoszlanak a vélemények: a benne részt vevők méltatják 
(lásd pl. EBRD (2012)), a kutatók úgy vélik, az akció a benne részt vevő bankokon segíthetett, az érintett kelet-eu-
rópai országokon (köztük) hazánkon nem igazán. (lásd: de Haas et al. (2012))

57  Lásd: Deutsche Welle (2011-web)
58  Lásd: EKB (2011)
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foglalások is jelzik, hogy véget ér az európai 
intézmények körüli „barkácsolás” korszaka. 
Németország, miközben változatlanul elutasítja 
az „adósságunió” ötletét, nyíltan kiáll amellett, 
hogy az EU a fiskális unió irányába mélyüljön 
tovább. Ezzel új, alapvető frontvonal nyílik a 
válságkezelés vitájában, mert egy költségveté-
si unió már politikai egység is egyben, ahol a 
kollektív, nemzetek fölötti ellenőrzés preventív 
jelleget ölt, amennyiben már az adósság meg-
születésénél – a költségvetés elfogadásánál – 
megjelenik. Egy ilyen fajta ellenőrzés a mo-
netáris unió magasabb érdekeire hivatkozva 
csorbíthatja a nemzeti szuverenitást, ami már 
nem csupán az euroszkepticizmusra hajlamos 
briteknél, skandinávoknál vagy cseheknél, de 
Franciaországban is nagyon sokak számára el-
fogadhatatlan.59

2012 tavaszán a fiskális paktum – mely az 
azt elfogadó tagországok (EU-27, kivéve az 
Egyesült Királyság és Csehország) strukturá-
lis deficitjének is szigorú határt szab, és amely-
nek aláírására néhány héttel a francia elnökvá-
lasztás előtt került sor – óhatatlanul felkerült a 
kampány fő témakörei közé. François Hollan-
de – jelenlegi francia köztársasági elnök, ak-
koriban még a francia Szocialista Párt elnök-
jelöltje – választási programjában végig kiállt 
a növekedés és a munkahelyteremtés mint 
alapvető prioritások mellett. Megígérte, hogy 
győzelme esetén újratárgyalja a paktumot, s 
kiegészíti azt egy, a gazdasági növekedésre vo-
natkozó résszel. 

Mint sok más választási ígéret – például a 
munkahelyek megőrzésére és a delokalizá-
ció megállítására vonatkozóak –, ez sem úgy 
valósult meg, ahogyan annak idején a franci-
áknak megígértetett. A fiskális paktum ere-
deti formájában, úgy, ahogyan annak idején 
az előző elnök aláírta, egyetlen szó változ-

tatása nélkül került a francia parlament elé 
2012 szeptemberében. Igaz, Hollande cseré-
be (a 2012. júniusi EU-csúcson) „kapott” egy 
120 milliárd eurós európai „fellendülési cso-
magot”, s így a (választóknak) adott szó be-
csülete megmaradt. 

Az ún. „Növekedési és Munkahely-teremtési 
Paktum” az uniós GNI 1 százalékát kitevő ösz-
szeget fordítana a gazdaságfinanszírozás növe-
lésére. Ennek fele úgy áll elő, hogy az Európai 
Beruházási Bank (EBB) befizetett tőkéjét 10 
milliárd euróval megemelik, ami ily módon 60 
milliárddal növeli az EBB teljes hitelezési ka-
pacitását. További 4,5 milliárd eurónyi befek-
tetés származik a közlekedési, energetikai és 
szélessávú infrastruktúrát célzó, ún. projekt-
kötvény-kezdeményezés kísérleti szakaszának 
elindításából. Végül a tagországok a struktu-
rális alapokból kapott pénzből 55 milliárd eu-
rót arra használnak föl, hogy osztozzanak az 
EBB hitelezési kockázatából, hitelgaranciákat 
nyújtsanak infrastrukturális beruházásokhoz, 
és forrásokhoz juttassák a kis- és közepes vál-
lalkozásokat.60

Az említett (2012. júniusi) EU-csúcsértekez-
leten azonban nem a „növekedési paktum” volt 
a legérdekesebb téma. Felmerült annak lehe-
tősége, hogy a pénzügyi mentőakciókat finan-
szírozó intézmények (EFSF/ESM) – természe-
tesen szigorú feltételek mellett – közvetlenül a 
bajba jutott bankoknak nyújtsanak tőkeinjek-
ciót. Ezáltal meg lehetne akadályozni, hogy az 
euróövezeti tagországok kormányainak bank-
mentő akciói azonnal szuverén (azaz államadós-
sággal kapcsolatos) válsággá alakuljanak át.61 
A terv valóra váltásához azonban meg kellene 
egyezni az egységes európai bankfelügyelet lét-
rehozásában, ami – a fiskális unió jövőbemuta-
tó lehetősége mellett – témát és alkalmat ad a 
francia-német egyeztetés folytatására. 

59  Lásd: Mistral (2011) 10. oldal
60  Lásd: Európai Tanács (2012a) 11–12. oldal
61  Lásd: Európai Tanács (2012b) 1. oldal
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4.2. Mi változott a baloldal hatalomra jutásával?

Már a belgazdasági (államháztartási konszolidáci-
óról szóló) résznél is megpróbáltuk érzékeltetni, 
milyen szűk mozgástérrel rendelkezik a francia 
gazdaságpolitika, és hogy a változás a tettekben 
jóval kisebb, mint a szavakban. Hasonló a helyzet 
az európai ügyekben, az euróválság menedzselé-
sében. Az új hatalom persze igyekszik a különb-
ségekre helyezni a hangsúlyt. Arról beszél, hogy 
a jobboldali kormányzás idején a válságra – sok 
más európai kormányhoz hasonlóan – költség-
vetési lépésekkel (megszorítással) próbáltak meg 
válaszolni, és nem fordítottak kellő figyelmet a 
növekedésre. Holott tudható, hogy növekedés-
ösztönzés nélkül a megszorítás recesszióhoz ve-
zet. A baloldal szerint ez az egyoldalú szemlélet 
Európa déli felén nyomorhoz – s annak nyomán 
a populista politikai erők megerősödéséhez –, 
északon pedig a szolidaritás „kiszáradásához” és 
egoizmushoz vezetett. Csakhogy ma már Euró-
pa északi felén is lassul a gazdasági növekedés, 
ezért óhatatlanul változásra van szükség. A fran-
cia elnökválasztás eredménye nem a véletlen mű-
ve, az emberek többsége is változást akar, mert 
az eddigi út sehová sem vezet. A francia veze-
tés fel fogja rázni Európát, meg fogja gyorsíta-
ni a változásokat.62  

Nos, eddig tartott a retorika. Mert amint a 
lényegre kerül a szó, kiderül, hogy a francia 
hozzáállásban nincs érdemi változás. A franci-
ák több szolidaritást követelnek Dél-Európá-
val kapcsolatban, ami nem véletlen, hiszen a 
három mediterrán országban lévő követelése-
ik több mint 70 százalékkal meghaladják a né-
metekét.63 Amikor Görögország megmentésé-
ért harcolnak, tulajdonképpen az olaszországi 
kinnlevőségeiket védik, ugyanis félnek a domi-
nóeffektustól. Olaszországban számukra több 

mint 300 milliárd euró a tét, több mint két és 
félszer annyi, mint a németek számára. Hason-
ló a helyzet Görögországban is, míg Spanyol-
országban a francia és a német kitettség kö-
zel azonos: a németek 18 százalékkal többet 
kockáztatnak ott, mint a franciák.64 

Abban sincs változás, hogy a franciák az 
eurózóna államadósságának részbeni közös-
ségiesítését javasolják. Ez két dolgot jelent: 
eurókötvények kibocsátását, illetve azt, hogy 
az Európai Központi Bank vállalja a végső fi-
nanszírozó szerepét a tagországok államköt-
vényeinek felvásárlásával. Tudható, mennyire 
irtózik mindettől Németország, ahol az euró-
pai adósságok monetizálását az EKB önálló-
ságának megszűnésével és a bankóprés be-
indításával azonosítják. Saját példájuk alapján 
úgy tartják, előbb a költségvetési fegyelmet 
kell megteremteni, azután lehet nagyobb szo-
lidaritást elvárni a gazdagabb országoktól.65

2012 őszén úgy tűnik, hogy az alapvető hoz-
záállásban és a mögötte rejlő gazdasági érdekek-
ben nincs változás. A francia-német viszony lát-
szólag „bonyolultabbá” válását egyelőre inkább 
felszíni jelenségnek, semmint valamifajta áttörés-
nek kell értékelni. Tekintettel arra, hogy minden 
olyan kísérlet, amely növelné a partnerországok 
adósságai iránt vállalt német felelősséget, eleve 
kudarcra van ítélve, a franciák valószínűleg más 
területeken próbálják majd európai befolyásu-
kat erősíteni, illetve az integráció fejlődését elő-
segíteni. Ilyen területek lehetnek az energetika, 
a környezetvédelem, valamint a tágan értelme-
zett közszolgáltatások (hálózati infrastruktúra, 
oktatás, egészségügy), ahol – a gazdaság más 
részeitől (pl. feldolgozóipartól) eltérően – nem 
beszélhetünk versenyképességi hátrányról, sőt, 
jelentős francia know-how halmozódott föl az 
elmúlt évtizedekben.

62  Lásd: Francia miniszterelnök (2012) 
63   Lásd: Szűcs Anita előadása a Magyar Külügyi Intézetben 2012. október 29-én  

http://www.kulugyiintezet.hu/events/default.asp?id=IBCPXH 
64  Ibid.
65  Lásd: Stark (2011) 14–15. oldal és francia miniszterelnök (2012)
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Összefoglalás

A 2012. decemberi EU-csúcs az európai integ-
ráció jövőjével kapcsolatban hangsúlyosan fog-
lalkozik majd az integráció elmélyítésének útjá-
val. Az elemzett egyezmények, megállapodások 
egyértelművé teszik, hogy a költségvetési fe-
gyelem megerősítése és a nagyon felduzzadt 
adósságállományok leépítése a középpontba 
kerülnek. Ezeket a kérdéseket Németország 
különösen fontosnak tekinti és szabályrend-
szerének minél nagyobb mérvű elfogadtatá-
sára törekszik. A már megkötött fiskális pak-
tum a fiskális unió irányába kívánja terelni az 
együttműködést, de ennek megvalósítása nincs 
behatárolható, konkrét időtávon belül, és ez 
nem is lehetséges. Alapvető tény az is, hogy kö-
zös, integrált euróövezeti költségvetést egyet-
len tagország sem akar, a fiskális unió hívei is 
legfeljebb közös elvek alapján tervezett nem-
zeti költségvetéseket képzelnek el. A közössé-
gi finanszírozás jövőjét alapvetően behatárolja, 
hogy az új, lassan körvonalazódó 2014–2020-
as költségvetési keretidőszakban a jelenlegi net-
tó befizető országok (köztük a legnagyobb Né-
metország és a 3. befizető Franciaország) nem 
tudnak és nem kívánnak az eddigieknél többet 
befizetni, így az EU-költségvetés 2014 után is 
a tagállamok összesített GNI-jének 1 százalé-
kát teszi majd ki (jelenleg 1,045 százalék). A 
vita döntő eleme az átcsoportosítások lehetősé-
ge, szerkezete, mérete, iránya. A tagországok 
jó része a Kohéziós Alap tetemes csökkenté-
sét javasolja, ami az abból részesülő országo-
kat, így Magyarországot is különösen hátrá-
nyosan érintené. Magyarországnak alapvető 
érdeke, hogy ragaszkodjon a Kohéziós Alap 
támogatásának fenntartásához. 

Az EU pénzügyi reformjai közül az európai 
bankfelügyelet létrehozása és szabályrendsze-
rének megalkotása várhatóan 2012 decembe-

rében az EU-csúcs napirendjére kerül. Az eu-
róövezeten kívüli országoknak az az érdekük, 
hogy a nem GMU-tagokra ne vonatkozzanak 
olyan szabályok, amelyek az övezeten kívüli-
ek pozíciójára kedvezőtlenebbül hatnak, mint 
az övezeten belüliekre. A bankunió konkrétan 
egyelőre nem megvalósítható, a fiskális unió pe-
dig a belátható jövőben nem kerül napirendre. 

Bár a pénzügyi-gazdasági válság kezdetén 
igen eltérő gazdaságpolitikai válaszok szület-
tek a Rajna két oldalán, az euróválság kiélező-
dése egyeztetésre kényszerítette a Párizs-Ber-
lin tengelyt. Az egyeztetés mérföldköveiként 
tabuk dőltek meg (pl. „no bail-out”, „no hair-
cut”), több lépcsőben kiépült az államcsőd szé-
lére kerülő euróövezeti országok pénzügyi ki-
mentésének intézményrendszere (EFSF/ESM), 
megerősödött a gazdasági kormányzás („ha-
tos csomag”, európai szemeszter, Euró Plusz 
Paktum, fiskális és növekedési paktum). A 
következő stációként adódik az egységes eu-
rópai bankfelügyelet létrehozása, miáltal az 
ESM közvetlenül, vagyis anélkül tőkésíthetné 
fel a bankokat, hogy az euróövezeti kormá-
nyok bankmentő akciói automatikusan szu-
verén válságokká alakulnának át. Bár a fran-
cia-német együttműködés Hollande győzelme 
óta bonyolultabbá vált, az egyeztetés szakmai 
szinten továbbra is halad a maga útján. A Pá-
rizs-Berlin tengely láthatóan kihasználja a kü-
lönleges kapcsolatból adódó képességét, hogy 
előzetes egyeztetéssel a többi tagországénál 
nagyobb hatással legyen az európai játéksza-
bályok kidolgozására. Ugyanakkor nem feled-
hető, hogy a pénzpiac számára ez a két ország 
adja az adósságmentő akciókhoz kapcsolódó, 
ténylegesen lehívható, első osztályú garancia 
84 százalékát. Ily módon – finanszírozási sú-
lya révén – a francia-német páros a jövőben 
is meghatározó szerepet fog játszani az euró-
pai integráció mélyítésének megalapozásában.
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Államadósság és növekedés

Az elmúlt időszak európai folyamatai ráirá-
nyították a figyelmet az államadósság prob-
lémájára, egyre több európai ország esetében 
merül fel a tetemes államadósság fenntartha-
tóságának kérdése. Míg a magas növekedé-
si ráta egyértelműen kedvezően hat az állam-
adósság szintjére, a fordított összefüggés, az 
államadósság hatása a bővülési kilátásokra az 
utóbbi időben került a közgazdasági érdeklő-
dés homlokterébe. 

Reinhard és Rogoff (2009) 44 országra vo-
natkozó empirikus vizsgálat alapján állapítja meg, 
hogy a magasabb államadósság/GDP-arány ala-
csonyabb növekedéssel korrelál, igaz, az oksági 
viszony fordított is lehet: a gyengébb növekedés-
ből következik a nagyobb adósság. Olaszország 

esetében igen jellemzőek az adatok, az 1880 
és 2009 közötti időszakot vizsgálva a 30 szá-
zalék alatti GDP-arányos államadósságnál 5,4 
százalék, a 30 és 60 százalék közötti sávban 
4,9 százalék, a 60 és 90 közötti sávban 1,9 
százalék, míg a 90 százalék feletti sávban 0,7 
százalék volt az átlagos GDP-növekedési ütem.  

Kumar és Woo (2010) empirikus vizsgálatai 
alapján 10 százalékpontos adósság/GDP-emel-
kedés a reál-GDP növekedésének évi 0,2 szá-
zalékos lassulását eredményezi, és magasabb 
adósságnál erősebb a lassító hatás.

Checherita és Rother (2010) 12 eurózóna tag 
1970 és 2008 közötti adatai alapján jut arra 
a következtetésre, hogy a 90 és 100 százalé-
kos GDP-arányos adósság körül van a forduló-
pont, ami fölött már egyértelmű a hosszú távú 
gazdasági növekedésre kifejtett negatív hatás. 
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SZIGETVÁRI TAMÁS1 

Az  o lasz gazdaság adósságf inanszírozás i  
kihívásai ,  a  belső konszol idác ió, 

és  mindezek hatása a  válságszabályozásra

Olaszország a 2008-as világgazdasági, majd az ezt követően felerősödő euróvál-
ságban a mediterrán klub többi tagjához hasonlóan nehéz helyzetbe került. Bár 
a költségvetés deficitje kezelhető szinten maradt, magas államadóssága és romló 
gazdasági versenyképessége miatt az ország a veszélyeztetett kategóriába soro-
lódott. Az olasz államadósság hagyományosan belső finanszírozású volt, az euró 
bevezetése óta azonban megnőtt az ország külföldi kitettsége, és a finanszírozás 
a válság éveiben csak egyre emelkedő hozamok mellett volt lehetséges. A hiteles 
válságkezelés újabb és újabb megszorításokat tett szükségessé, ami viszont tovább 
rontotta az amúgy se túlzottan biztató növekedési kilátásokat. 
A 2011 novemberében kormányra kerülő Mario Monti átfogó reformpolitikát hir-
detett, amely nemcsak a rövid távú egyensúlyt célozza meg, hanem a hosszú tá-
vú versenyképesség alapjait is igyekszik megteremteni. Kérdéses marad ugyanak-
kor, hogy sikerül-e véghezvinni a már régóta esedékes szerkezeti változtatásokat 
a jelenlegi, még a korábbiaknál is szűkebb mozgástérben. 
Az olasz kormány a reformok végrehajtásáért cserében erőteljes európai támoga-
tást szeretne, amit azonban a németek ellenállásának megtörésével lehet elérni. 
Fontos érv lehet a németek meggyőzésére, hogy Olaszországban egyre erősebb a 
támogatottsága az eurózóna elhagyásának, kilépésükkel viszont nemcsak a mo-
netáris integráció, de az egész unió jövője megkérdőjeleződne. 

1  A szerző az MTA Világgazdasági Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa.
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Az olasz államadósság 

Az olasz államadósság nem csak az ország szá-
mára meghatározó tényező, nominális összeg-
ében – az Egyesült Államokat és Japánt követve 
– a harmadik legmagasabb a világon, megha-
ladja a 2000 milliárd dollár.

Olaszország történelmének 150 éve alatt 
(1861-ben egyesült) hozzászokott a magas 
államadósság terhéhez: annak átlagos szint-
je az elmúlt másfél században 81 százalékos 
volt. A maastrichti 60 százalékos szint alatt 
története során összesen két időszakban, az 
első néhány évben, illetve a második világhá-
borút követően, 1946 és 1982 között volt az 
olasz államadósság.2 Bár ennek az egyes tör-
ténelmi időszakokban nagyon eltérő okai vol-
tak, előbb-utóbb minden esetben ugyanazzal 
a problémával kellett szembenézni: hogyan le-
hetne csökkenteni az államadósságot. 

Az, hogy a második világháborút követő év-
tizedekben az államadósság 60 százalék alatt 
maradt, részben a magas inflációnak volt kö-

szönhető, részben pedig a gyors gazdasági nö-
vekedésnek. A hatvanas évek második felétől 
az emelkedő költségvetési hiány és a lassuló 
bővülés miatt kezdett emelkedni az államadós-
ság, amit a hetvenes évek strukturális válsága 
és a kezelésére alkalmazni próbált fiskális po-
litikák tovább erősítettek. 

A hiány 1982-ben haladta meg a 60 szá-
zalékos szintet, és 1994-ben 122 százalékon 
tetőzött. A nyolcvanas évek dinamikus állam-
adósság-növekedéséhez hozzájárult, hogy a 
líra leértékelése 1978-tól (az Európai Mone-
táris Rendszer miatt) bonyolulttá és drágává 
vált. 1981-ben a kincstár és a nemzeti bank 
„szétválásával” a monetáris politika függetle-
nedett, a költségvetési hiány monetáris finan-
szírozása már nem volt automatikus. 

A megemelkedett költségvetési hiány egyik 
elsődleges forrása a déli régiók (az ún. Mez-
zogiorno, vagyis Szicília, Calabria, Campania, 
Szardínia stb.) növekvő támogatási igénye volt. 
A déli régiók (az 1. ábrán SUD, azaz a legal-
só vonal) már a hetvenes évek előtt is jelentős 

2  Az elmúlt 150 évből 111-ben volt 60 százalék felett a GDP-arányos államadósság, és 56 évben a 100 százalékot is 
meghaladta. (Pedone, 2011)

1. ábra. Az olasz makrorégiók GDP-arányos költségvetési egyenlege (1963–2007, százalék)
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deficitet halmoztak föl, de a hiány a nyolcva-
nas években 30 százalék fölöttire nőtt, amit 
az északnyugati (az 1. ábrán NW, azaz a leg-
felső vonal) régió (Lombárdia, Piemont, Li-
gúria) visszaeső többlete egyre kevésbé volt 
képes kompenzálni. 

Olaszország ugyanakkor a magas hazai meg-
takarítási ráta miatt hosszú ideig viszonylag 
könnyedén tudta finanszírozni az államadós-
ságot. A tőkepiacok liberalizálásával elveszett 
ez az előny: a kontrollálható hazai finanszíro-
zás helyett egyre inkább ki volt szolgáltatva a 
piac megítélésének. Az 1992-es pénzügyi és 
valutaválság miatt a líra az európai árfolyam-
mechanizmus (European Exchange Rate Me-
chanism, ERM) elhagyására kényszerült. A 
válság hatására, de a maastrichti kritériumok 
teljesítése érdekében is a deficit csökkentésé-
be kezdtek. Öt év alatt 23 százalékot sikerült 
lefaragni a bruttó államadósságból, a legala-
csonyabb szint 1999-ben 99 százalék volt. A 
csökkentés azonban nem sikerült tovább foly-
tatni. Bár az alapvető strukturális reformok 
igénye megfogalmazódott, a bevételi oldalon 
elsősorban a privatizáció és az adók (általában 

ideiglenes) emelésével sikerült a költségvetési 
deficitet 3 százalék alá vinni, ami (egyes évek-
ben közel 5 százalékos) elsődleges többletet 
eredményezett. A szigorú költségvetési poli-
tika egyik elsődleges motiválója az euró „első 
körös” bevezetésének lehetősége volt. 

Míg a válság kirobbanása előtti évtizedben, 
2007-ig az államadósság a 100 és 105 szá-
zalék közötti szinten mozgott, 2011-ben is-
mét 120 százalék fölé emelkedett.3 

Az államadósság struktúrája  

Az államadósság gazdasági stabilitásra gyako-
rolt hatása esetében fontos kérdés (főként nem-
zetközi tőkeínség időszakában), hogy mekkora 
része van külföldi kézben. Jó példa erre Ja-
pán, amely 230 százalék fölötti GDP-arányos 
államadósság mellett is alacsony kamatok mel-
lett finanszírozható, köszönhetően a 90 szá-
zalék feletti hazai hitelezésnek. 

A kilencvenes évek elején Olaszország hason-
ló módon volt képes finanszírozni a GDP 100 
százaléka fölé emelkedő államadósságát – itt 

2. ábra. Olasz költségvetési hiány a GDP százalékában (1990–2013)
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2012-es és 2013-as adat előzetes adat  Forrás: Európai Központi Bank

3  A 2011-es államadósság 123,4 százalék volt, ami a görögöknek nyújtott segítség nélkül 120,3 százalék lenne.
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is a hazai bankok és befektetők voltak az el-
sődleges vásárlók. Az európai tőkepiacok egy-
ségesülésével, és különösen az euró bevezeté-
sével azonban megnőtt a külső finanszírozás 
aránya. Az olasz államkötvény különösen nép-
szerűek volt az európai bankok körében, mert 
alacsony kockázat mellett magasabb kamatot 

fizetettek.4 A külföldi államkötvény-tulajdono-
sok közül messze a legjelentősebb a franciák 
(a francia bankok) részesedése volt (több mint 
300 milliárd euró 2011-ben), őket követik a 
németek (120 milliárd euró) és a britek (55 
milliárd euró).5 Bár 2011-ben a kamatkülönb-
ség megnőtt, a görög válság tapasztalataiból 

3. ábra.

4. ábra. Külföldi és hazai részarány az olasz államadósságban (2009–2012)
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Forrás: Datastream, Portfolio.hu

Forrás: Banca d’Italia 

4  http://blogs.wsj.com/source/2011/09/21/italian-government-debt-faces-paradigm-shift/ 
5  Eurozone debt web: Who owes what to whom?, http://www.bbc.co.uk/news/business-15748696
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okulva a bankok most igyekeznek megszaba-
dulni olasz államkötvényeiktől is.

A külföldiek része az olasz államadósságban 
a 2010-es 45 százalékos arányról 35 száza-
lék alá csökkent. Jelenleg ismét az olasz ban-
kok váltak az olasz államkötvények fő vásár-
lóivá. Ez komoly kockázatot is jelent, hiszen 
növeli a bankok és az állam közötti korábban 
sikeresen mérsékelt függést. 

A válság hatására ugyan a belföldi megtaka-
rítások apadtak, ennek ellenére az olasz háztar-
tások jelentős külföldi vagyonnal (megtakarítás-
sal) rendelkeznek. Az olaszok magánvagyonának 
összege (8600 milliárd euró) magasabb, mint a 
németek összesített vagyona. Így akár a meg-
takarítások növelése nélkül is lehetne újabb fi-
nanszírozási forrásokat mozgósítani.

Regionális adósság

Spanyolország esetében központi probléma a 
régiók eladósodása. Olaszországban, bár szin-
tén problematikus a régiók önállósága és sok 
esetben növekvő hiánya, a helyzet gyökeresen 
más. Az olasz régiók és helyi önkormányzatok 
adóssága jóval alacsonyabb, mint Spanyolor-
szágban, és inkább a helyi önkormányzatokat, 
mint a régiókat terheli.6  

A legeladósodottabb régió, Szicília adóssága 
5,3 milliárd euró volt 2011-ben, ami az olasz 
GDP 0,3 százaléka – ez összevetve a spanyol 
Valencia 21 milliárdos adósságával, szinte elha-
nyagolható. Ráadásul az adósság 96 százaléka 
(!) az olasz állam (illetve a fejlesztési támoga-
tásokat nyújtó, állami Cassa Depositi e Prestiti) 
felé áll fenn, vagyis tulajdonképpen belső adós-
ság, és így tényleges csődveszély sem áll fenn. 

Az olasz régióknál a legnagyobb gond az, 

hogy egyesek (pl. Szicília) széles körű auto-
nómiával rendelkeznek: önálló parlamentjük 
és jelentős költségvetési önállóságuk van, jól-
lehet a kiadások 80 százalékát a központi költ-
ségvetésből finanszírozzák. Monti 2012. júliusi 
kijelentése Szicília esetleges csődjével kapcso-
latban eltér a spanyol régiók problémáitól: itt 
inkább arról van szó, hogy a központi kormány-
zat bármilyen eszközzel hajlandó a régiók ki-
adásainak megzabolázására7. Sikerrel is járt, 
a szicíliai kormányzóval konszolidációs tervet 
írtak alá, amelyet a kormányzat állandó ellen-
őrzése mellett hajtanak végre.8  

Kezelhető-e az államadósság?

A BIS (Bank for International Settlements, Nem-
zetközi Fizetések Bankja) számításai szerint ha 
a 10 éves államkötvények kamata egy évig az 
utóbbi évek rekordját jelentő 7,48 százalékon 
maradna, mindössze a GDP 0,95 százalékával 
növelné meg az adósságfinanszírozás költsé-
gét, és három évig fennmaradva is csak a GDP 
2 százalékát tenné ki a többletköltség.9 A je-
lenlegi kamatlábak mellett egyébként a finan-
szírozási költségek a 2011-es 4,9 százalékról 
2012-ben ismét 5 százalék fölé emelkednek. 

Az elemzések szerint, amennyiben Olaszor-
szág fenn tudja tartani a költségvetés elsődle-
ges többletét, akkor akár két számjegyű ho-
zamok mellett is még néhány évig képes lenne 
finanszírozni a törlesztéseket. Ez javarészt an-
nak köszönhető, hogy az adósság átlagos le-
járata (7 év) hosszabb a német papírokénál (a 
franciákéval közel egyenlő), így a magasabb fi-
nanszírozási költségek csak néhány év eltelté-
vel válnának fenntarthatatlanná.10 

  6  Spanyolországban 180 milliárd euró, a teljes adósság 23 százaléka, míg Olaszországban 110 milliárd körül, az adós-
ság 6 százaléka az önkormányzatoké. Az adósság egyharmada a régióké, kétharmada a helyi önkormányzatoké.

  7  Az ötmilliós Szicíliában több mint 10 ezer közalkalmazott van, a regionális önkormányzatnak közel 1800 alkalmazott dolgozik. 
  8  Pollack (2012)
  9   http://www.bloomberg.com/news/2011-12-11/italy-can-endure-higher-borrowing-costs-for-few-years-bis-says.html
10  Foxman (2011)
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A probléma az, hogy Olaszország eurózóna tag-
ként ugyanabban a csapdában van, mint Gö-
rögország: az államkötvények egyre magasabb 
kamattal kelnek el, a költségvetési hiány csök-
kentésére pedig mindig újabb megszorításokra 
kényszerül. Az állami kiadások visszaszorítása 
és az adók emelése tovább mérsékli a keresle-
tet. Monetáris eszközökkel nem tudja enyhíte-
ni a fiskális megszorításokat. Az Európai Köz-
ponti Bank (EKB) nem tud/akar fellépni „végső 
mentsvárként”, így a piacok likviditási válság-
tól tartanak. A leértékelés eszközével nem tud-
nak élni, és a költségvetési kiadások növelé-
sével sem tudják felpörgetni a keresletet. Így 
nem meglepő, hogy ilyen körülmények és kö-
töttségek mellett a növekedési kilátások nem 
jók, és Olaszország könnyen deflációs adós-
ságspirálba kerülhet. 

Ha a valuta leértékelésére nincsen mód, fel-
merül a belső leértékelés lehetősége. Termé-
szetesen ennek politikai megvalósíthatósága 
erősen kérdéses, de közgazdaságilag is számos 
problémát vet fel. Egy olyan ország esetében, 
ahol az államadósság szintje a GDP 100 szá-
zaléka körül van, egy 20 százalékos leértéke-
lődés (amire minimálisan szüksége lenne a dé-
li tagállamok esetében a versenyképességének 

helyreállításához) nagyjából ugyanekkora mér-
tékben növelné meg az államadósság szintjét.11 

Privatizáció

Az államadósság csökkentésére szóba került a 
privatizáció lehetősége is. A kilencvenes évek-
ben – részben az eurózóna-tagság érdekében 
végrehajtott intézkedések jegyében12 – az olasz 
államkassza közel 140 milliárd eurónyi bevétel-
re tett szert a magánosításból. Az olasz állam 
gazdasági szerepvállalása és tulajdonrészese-
dése ekkoriban az egyik legjelentősebb volt az 
EU-ban (20 százalék fölötti). A privatizációban 
mintegy 70 állami szereplő, a bankszektor több 
állami szereplője mellett az Eni olajtársaság, az 
Enel energiaszolgáltató és a Telecom Italia ál-
lami tulajdonrészeinek (részleges) eladása, fel-
dolgozóipari vállalatok és közszolgáltató cégek 
magánosítása szerepelt. A kétezres évek ele-
jére azonban – jóllehet az államadósság csök-
kentése továbbra is napirenden volt – a priva-
tizáció megítélése megváltozott.

Egyes korábbi szolgáltatások megdrágulá-
sa és számos munkahely megszűnése miatt 
az olaszok a privatizációt nem értékelik po-

5. ábra. Kamatterhek nagysága Olaszországban, a GDP százalékában (1996-2011)
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Forrás: Európai Központi Bank

11 Corsetti (2010)  
12  Az állami kézben lévő vállalatok politikai szerepe, illetve korrupciós botrányok is közrejátszottak a privatizáció
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zitív folyamatként, így a politikai pártok sem 
szívesen vállalják fel.

Egyes jelentősebb vállalatok eladása kapcsán 
stratégiai kérdések is felmerültek. A vesztesé-
ges olasz légitársaság, az Alitalia tervezett ér-
tékesítése 2006-ban komoly politikai és tár-
sadalmi ellenállást váltott, így az Air France 
csak kisebbségi részesedéshez juthatott a vál-
lalatban, a részvények többsége olasz intézmé-
nyi befektetőkhöz került. A helyi közműcégek 
privatizációja szintén kényes politikai kérdés, 
2011-ben az olaszok népszavazáson utasítot-
ták el a vízszolgáltatás magánosítását. 

Elméletileg három jelentős privatizációs cél-
pont lehet: a RAI állami rádió- és tévétársa-
ság, a Ferrovie vasúttársaság és az olasz pos-
ta. Ezekből 20–30 milliárdos bevételre tehetne 
szert a kormány.13 A már a tőzsdére beveze-
tett cégek állami részesedésének eladása egy-
szerűbb lenne, de jelenleg kicsi a hajlandóság a 
privatizációra, hiszen a válság miatt a társasá-
gok tőzsdei értéke számottevően csökkent14, 
ugyanakkor a „blue chip”-nek számító vállala-
tokból származó jövedelem továbbra is bevé-
teli forrást jelent az államnak. 

Éppen ezért a most tervezett privatizáció 
mégis elsősorban a helyi közszolgáltatókra és 
közlekedési cégekre összpontosít. Ennek egyik 
indoka, hogy az olasz régiók és helyi önkor-
mányzatok adóssága (elsősorban a központi 
kormányzat irányában) 100 milliárd euró fö-
lött van, amit a magánosítás segítségével tör-
leszthetnének.15 

Már a Berlusconi-kormány idején felmerült 
az önkormányzatokat privatizációra ösztönző 

kormányzati támogatási rendszer létrehozása: 
vagyis az adósságukat a privatizációval csök-
kentő önkormányzatokat jutalmazza a köz-
ponti kormányzat, míg azokat, amelyek nem 
hajlandók erre, megbüntetik. 

Mint azt a privatizációról tartott, 2012. ok-
tóberi, római konferencia résztvevői megálla-
pították, egy komolyabb privatizációs folya-
matnak valójában az lenne a legjelentősebb 
hatása, hogy még hitelesebbé tudná tenni az 
olasz kormány államadósság-csökkentési tö-
rekvéseit, ami a bizalom erősödését, és ezál-
tal a finanszírozási költségek mérséklődését 
eredményezné.16

Gazdasági növekedés 

Az adósságprobléma leküzdésének legkívá-
natosabb módja a gyors gazdasági növeke-
dés lenne, Olaszország azonban a kilencvenes 
évek óta küzd a romló versenyképességgel és 
az alacsony növekedéssel. A GDP növekedési 
üteme tartósan az eurózóna átlaga alatt ma-
radt, sőt, az elmúlt időszakban egyértelműen 
itt volt a legalacsonyabb.17 A 2008-as válság 
is jobban sújtotta Olaszországot, mint az eu-
rózóna többi tagállamát, hiszen már 2008-ban 
a GDP visszaesését eredményezte, 2009-ben 
pedig a csökkenés elérte az 5,5 százalékot. 

A válság második hulláma a többi dél-euró-
pai országgal együtt Olaszországot is sújtja, 
2012-ben közel másfél százalékos visszaesést 
prognosztizálnak, és 2013-ra – az Eurostat 
egyelőre 0,4 százalékos növekedési előrejel-

13  Trogni (2011)
14   A Finmeccanica részvényei a 2007-es 20 euró fölötti árfolyamról 2012-ben 2–3 euróra estek, az Eni esetében szintén 

20 euró körüli árról 2011 nyarán 13 euró alá zuhant, de 2012 novemberére már ismét elérte a 18 eurót, az Enel rész-
vényei 5,8 euróról 2,9 euróra estek vissza. 

15  Felmérések szerint az önkormányzatok értékesíthető vagyona 380 milliárd euró körül van. Az olasz média 50 milliárd 
eurós privatizáció lehetőségéről ír, szakértők szerint azonban ez túlzó, és nem is megvalósítható. A legutóbbi ezzel kap-
csolatos hír, hogy Rómában a polgármester indítványozta az Acea (hulladék, elektromos és víz-szolgáltató) közműcég 51 
százalékos részesedésének eladását 180 millió euróért, a közgyűlés azonban elvetette. (Dinmore, 2012)

16  Aspen (2012)
17  1999 és 2007 között az átlagos GDP-növekedés 1,5% volt, ami elmarad az euróövezet 2,25%-os teljesítményétől. 
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zésével szemben – egyre több jel utal folyta-
tódó recesszióra.18 

A recesszió elhúzódását vetíti előre a beru-
házások és a belső fogyasztás visszaesése is, 
ami jelentős részben a görög válság folyomá-
nyaként kialakult bizonytalan pénzügyi hely-
zettel magyarázható. A beruházások 2012-
ben is közel 4 százalékkal estek vissza, és a 
2013-ra előrejelzett enyhe beruházásnöveke-
dés is bizonytalan. 

Az elmúlt években az olasz kormányok fő 
célkitűzése az állam pénzügyi egyensúlyának 
rendbetétele volt. Számos, a liberalizációval 
összefüggő intézkedés, például a kilencvenes 
években végrehajtott privatizációk esetében is 
az elsődleges cél nem a gazdaság versenyké-
pességének javítása, hanem az állami bevéte-
lek maximalizálása volt. Ez a szolgáltatószek-
tor több szereplője tekintetében a verseny 
elmaradását, és így alacsonyabb hatékonysá-
got vont maga után.

A magas államadósság miatt az olasz kormány 
nem engedhetett meg semmilyen költséges fis-
kális élénkítő programot, így a költségvetési hi-

ány viszonylag – más európai tagállamokhoz ké-
pest – kevésbé „szállt el”. Csökkentésére ennek 
ellenére szükség van. A deficit mérséklése érde-
kében alkalmazott rendkívül szigorú fiskális po-
litika viszont – bár megállíthatja az államadósság 
további növekedését – a gazdaság visszafogásá-
val és a növekedés megindulásának késlelteté-
sével negatívan hat a GDP-arányos államadós-
ságra is. 2012 szeptemberében a 10 éves olasz 
államkötvények hozama 5–6 százalékos, ami 
közel van a finanszírozhatóság felső határához.

A munkanélküliségi ráta a kilencvenes évek 
óta folyamatosan csökkent, 12 százalékról 6 
százalékra sikerült levinni. 2007 óta azonban 
ismét növekedésnek indult. Az Eurostat előre-
jelzéssel szemben, amely még az év elején 10 
százalék alatt tarthatónak becsülte a 2012-
es és 2013-as munkanélküliséget, ma már in-
kább a 12 százalékos szint tűnik reálisnak.19 
Különösen magas a munkanélküliség a fiata-
lok között, minden harmadik aktív fiatal nem 
jut munkához. A termelésben és a foglalkozta-
tásban jelentős szerepe van a feketegazdaság-
nak, ez adja a GDP 15–20, de egyes becslések 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Reál-GDP növekedése (százalékos változás az 
előző évhez képest)

1,7 -1,2 -5,5 1,8 0,4 -1,4 0,4

Munkanélküliségi ráta (százalék) 6,1 6,7 7,8 8,4 8,4 9,5 9,7

Bruttó állóeszköz-beruházás  
(a GDP százalékában)

21,5 21,0 19,4 19,6 19,5 19,2 19,4

Bruttó állóeszköz-beruházás változása 
(százalékos változás az előző évhez képest)

... -3,7 -11,7 2,1 -1,9 -3,8 1,3

Államháztartási hiány (a GDP százalékában) -1,6 -2,7 -5,4 -4,6 -3,9 -2,0 -1,1

Államadósság (a GDP százalékában) 103,1 105,7 116,0 118,6 120,1 123,5 121,8

Folyó fizetési mérleg (a GDP százalékában) -2,4 -2,9 -2,0 -3,5 -3,1 -2.2 -1,3

Egységnyi munkaerőköltség (százalékos 
változás az előző évhez képest) 

-0,7 4,7 4,6 -0,4 1,0 1,9 0,9

A 2012-es és 2013-as adat előrejelzés 
Forrás: Eurostat

1. táblázat. Néhány fontosabb olasz makrogazdasági adat, 2008–2013

18  Segreti (2012)
19   Segreti (2012)
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szerint akár 27 százalékát is.20 A munkanél-
küli járadék rendszere sem működik kellő ha-
tékonysággal, elsősorban a déli országrészre 
jellemző, hogy a cégek visszaélnek különböző 
állami juttatásokkal és támogatásokkal. A já-
radékkifizetések szigorítása és a nyugdíjkor-
határ emelése további kínálati nyomást ered-
ményez a munkaerőpiacon. Szintén jelentős a 
regionális különbségek hatása: északon pél-
dául az átlagnál jóval alacsonyabb a munka-
nélküliségi ráta, míg délen ennek éppen az el-
lenkezője igaz.21  

A folyó fizetési mérleg 2011-es, 3,2 száza-
lékos hiánya előreláthatólag kisebb lesz 2012-
ben, de ez elsősorban a hazai kereslet visszaesé-
sének és az import csökkenésének köszönhető. 
Pozitív tendencia ugyanakkor az export növe-
kedése, elsősorban a bővülő keresletet jelentő 
EU-n kívüli partnerek irányába.22 

A versenyképesség egyik mutatójának te-
kinthető egységnyi munkaerőköltség 2000 
és 2007 között – más mediterrán tagállamok-
hoz hasonlóan – a gazdasági növekedést mesz-
sze meghaladóan nőtt: míg Németországban 
a mutató értéke nagyjából szinten maradt, a 
mediterrán tagállamokban 20–30 százalékos 
volt a növekedés. A válság kezdete óta az egy-
ségnyi munkaerőköltség emelkedése ugyan le-
lassult, de nem állt le, 2011–2012-ben nagy-
jából az euróövezet átlagához hasonló ütemű 
volt. A közszektor bérbefagyasztása miatt az 
(enyhe) emelkedés elsősorban a magánszférá-
ban következett be.

Komoly probléma, hogy megingott a befek-
tetők bizalma: 2007 óta összességében 70 
százalékkal esett vissza a beruházások szint-
je. A magas munkaerőköltségek mellett a be-

fektetői környezet sem megfelelő, amint az a 
különböző nemzetközi összehasonlító rangso-
rokból is kiderül.

A Világbank Doing business rangsorában 
Olaszország 2012-ben a 73. (!) volt (az EU-
tagállamok közül Görögországot és Máltát 
megelőzve), a legrosszabb helyezéseket a Szer-
ződések kikényszeríthetősége (160.) és az Adó-
fizetés (131.) kategóriákban érve el.23

A World Economic Forum 2011–2012-es 
Global Competitiveness Index rangsorában 43. 
Olaszország (kicsit javítva az előző évi 48. he-
lyezésén), ez az EU-n belül a 16. helyet jelenti, 
míg az IMD 2012-es World Competitiveness 
rangsorának sorrendjében a 40. helyen van, és 
ezzel 17. az EU-tagállamok között.  

Válságkezelés

A 2008-as válság kezdetén úgy tűnhetett, a 
visszaesés kisebb lesz Olaszországban, mint 
az eurózóna más országaiban. Ráadásul, mi-
vel az olaszok a korábbi években hozzászok-
tak a gazdasági stagnáláshoz, a lakossági fé-
lelem és tiltakozás is kisebbnek mutatkozott.

Olaszországban a hitelkártyák és a jelzálog-
hitelek aránya jóval alacsonyabb volt, mint az 
angolszász országokban, de még a német vagy 
a holland értéknél is. A háztartási hitelek ál-
lománya a jövedelmek 49 százalékára rúgott 
2008-ban, ugyanez az adat az eurózónában 
100 százalék körüli, az USA-ban és Nagy-Bri-
tanniában 150 százalék körüli.24 Az üzleti hi-
telek aránya ugyan nőtt a kétezres években, de 
a GDP 75 százalékát kitevő bruttó adósság így 
is közel 10 százalékponttal alacsonyabb, mint 

20  Schneider-Enste (2002)
21   Az Eurostat adatai alapján Olaszországban a legnagyobb a különbség a régiókbeli munkanélküliségi arány között (a leg-

magasabb és a legalacsonyabb régiós ráta közötti különbség 17,8 százalékpont), forrás: Eurostat (2012) 
22   A 2005-ös 38,6 százalékkal szemben 2011-ben 44 százalékra nőtt az Európai Unión kívüli partnerek aránya az olasz 

exportban (forrás: Eurostat adatbázis)
23  http://www.doingbusiness.org/rankings
24  Economist (2009)
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az eurózóna átlaga.25 Az ingatlanárak növe-
kedése a kétezres évek elején elmaradt az ír 
vagy a spanyol robbanásszerű emelkedéstől. 

Berlusconi olasz miniszterelnök kezdetben 
a közgazdászokat bírálta, és azt igyekezett bi-
zonyítani, hogy Olaszországot alig érinti a vál-
ság. Ez a minimalista megközelítés sokáig sike-
res is lehetett, Berlusconi népszerűsége nőtt. 
Az olasz üzleti bizalmi index viszont már 2008 
szeptemberében meredeken zuhanni kezdett, 
tehát az üzleti szféra a hivatalos optimizmus-
sal ellentétben gyorsan reagált a világgazda-
sági változásokra. 

Olaszország esetében a magas államadós-
ság és a most már tartósan alacsony növeke-
dés jelentette és jelenti máig is a legnagyobb 
problémát. Az alacsonyabb növekedési ütem 
részben az olasz gazdaság strukturális problé-
máiból adódott: az exportszektor, amely jelen-
tős részben a hazai kis- és középvállalkozások-
ra épült, egyre nehezebben bírta a nemzetközi 
versenyt.26 Ez az erősödő kínai konkurenciával 
(pl. textilipar) és a líránál jóval erősebb euró-
val is magyarázható volt, de közrejátszottak 
a deficit csökkentése érdekében magas szin-
ten tartott adóterhek is.

A válságkezelés egyik alapvető dilemmá-
ja Olaszországban a növekedés versus meg-
szorítások. Az alacsony növekedési ráta miatt 
nehéz megteremteni a költségvetés elsődleges 
többletét, ami viszont alapvető az államadósság 
csökkentéséhez. A tetemes (és kezelhetetlen-
né váló) államadósság miatti félelmek viszont a 
magasba emelik a kamatlábakat, ami negatívan 
hat vissza a belső keresletre, a beruházások-
ra, illetve általában a növekedési kilátásokra is.

A gazdasági bővülés átmeneti beindulása el-
lenére 2010-ben szükségessé váltak a komo-
lyabb megszorító intézkedések. A 2010. júni-
usban, a Berlusconi-kormány által meghirdetett 
csomag a GDP 1,6 százalékának megfelelő ki-
igazítást irányzott elő. Elsődleges célja az volt, 
hogy az 5 százalék fölé emelkedő költségvetési 
hiányt ismét a maastrichti szint alá szorítsa le. A 
program megvalósítása ugyan sikeresen indult (a 
2010-es deficitet sikerült az eredetileg tervezett 
szint alá, 4,6 százalékra csökkenteni), az elhú-
zódó eurózóna-válság azonban további intézke-
déseket kényszerített ki. A görög helyzet eszka-
lálódásával párhuzamosan az olasz állampapírok 
hozama is emelkedni kezdett, átlépte a 6 száza-
lékos szintet. 2011 nyarán két lépésben továb-
bi megszorításokra szánta el magát a kormány. 
Az intézkedések keretében megemelték az áfa ál-
talános szintjét27, csökkentették az önkormány-
zatok és a régiók támogatását, a közszférában 
bér- és foglalkoztatási stopot vezettek be, vala-
mint kibővítették az ingatlanadók körét, meg-
emelték a jövedéki adót, és ideiglenesen a nyug-
díjak inflációs indexálási rátáját is csökkentették.

2011 őszén, a megszorítások ellenére sem 
enyhültek az Olaszország elleni „támadások”, 
a nagy hitelminősítők sorra rontották le az or-
szág szuverén adósságának és az olasz bankok-
nak a besorolását is. Az országkockázati felár 
(CDS) értéke egyre emelkedett.28 Az Európai 
Központi Bank olasz államkötvény-vásárlási ak-
ciója is kevés volt a piaci bizalom helyreállításá-
hoz, a Berlusconi-kormány körül egyre fogyott 
a levegő, a koalíciós ellentétek kiéleződtek, az 
európai elégedetlenség is nőtt, a piacok már 
Berlusconi bukására vártak.29 

25  Uo. Az összesített (magán és állami) adósság Olaszországban a GDP 260 százalékát teszi ki, ami a német szinttel meg-
egyező, és alacsonyabb, mint a francia, a spanyol vagy a brit összesített adósság. 

26  Az olasz gazdaság struktúrája sok tekintetben inkább hasonlít a német, mint a görög gazdaságéra: jelentős, magas hoz-
záadott értéket termelő, exportképes feldolgozóipar jellemzi. 

27  20 százalékról 21 százalékra.
28  Az 5 éves államkötvények CDS-felára 2011 őszén (előbb szeptemberben, majd november elején) megközelítette a 600-

as értéket, ami a 2011 nyarán még rekordot jelentő 300-as érték közel duplája. Forrás: CMA (2012)
29  A Berlusconi-kormány válsággal összefüggő tevékenységének elemzésére ld. Hopkin (2011) 
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Az októberi Euró-csúcson felszólították Olasz-
országot, hogy mielőbb mutasson be egy hi-
teles, a stabilitást helyreállító és a növekedést 
beindító reformtervet, pontos ütemezéssel.30 
Az olasz kormány által gyorsan elkészített és 
elfogadott terv azonban nem győzte meg a pi-
acokat, az államkötvények kamata az „egek-
be” szökött.31 Berlusconi november 8-án, a 
reformprogram viharos parlamenti elfogadá-
sát követően lemondott. Helyét Mario Monti, 
az Európai Bizottság korábbi versenypolitikai 
biztosa vette át.

Monti már december 2-án új reform-/meg-
szorító intézkedéseket hirdetett meg 30 mil-
liárd euró értékben. A program további áfa-
emelést (21 százalékról 23 százalékra, illetve 
a kedvezményes kulcsnál 10 százalékról 12 
százalékra), ingatlanadót, luxusadót, nyugdíj-
korhatár-emelést, a nyugdíjak indexálásának 
átalakítását tartalmazta. 

Az új, technokrata kormány tehát továbbvit-
te a megszorításokat, az intézkedések elsődle-
ges célja az államadósság további növekedésé-
nek elkerülése volt. A már elfogadott program 
eredményeképpen megvalósuló elsődleges költ-
ségvetési többlet hatására az államadósság a 
2012-es csúcsérték (123 százalék) után lassú 
fogyásnak indulhat. Ennek nem is elsősorban 
a konkrét pénzügyi hatása jelentős, inkább a 
lélektani: megnyugtathatja a piacokat, hogy az 
államadósság finanszírozható, ami csökkenti a 
papírok után fizetendő hozamot, ez pedig je-
lentősen olcsóbbá teheti az adósság finanszíro-
zását – persze, csak amennyiben az általános 
európai helyzet nem romlik tovább. 

Ahhoz azonban, hogy a csökkenés valóban 
bekövetkezzen, a GDP növekedésének megin-
dítására is szükség lenne. 

Az olasz fiskális konszolidáció 2012 és 2014 
között nagyjából a GDP 5 százalékát teszi ki. Az 
intézkedések részben hozzájárulnak ahhoz, hogy 
2012-ben a gazdasági visszaesés közel másfél 
százalékos lehet, és egyelőre a 2013-as lassú 
fellendülés is kétséges. Jelenleg elsősorban az 
exportszektor indukálhatná a növekedést, amit 
fokozatosan követhet a háztartások fogyasztá-
sa és a megélénkülő beruházások pozitív hatá-
sa. 2014-től érvénybe lép az alkotmányosan 
rögzített költségvetésihiány-plafon, ami előse-
gítheti a strukturális egyensúly megteremtését.

A komoly erőfeszítések ellenére az olasz 
gazdaság továbbra is rendkívül sérülékeny, az 
egyik legveszélyeztetettebb ország az euróvál-
ságban. Elsődleges lenne a növekedés beindí-
tása. A 2012-es reformprogram már magá-
ban foglalja a 2011 decemberétől elfogadott 
intézkedéseket is.32

Strukturális reformok

A Nemzeti Reformprogram33 hosszú távú ha-
tásait vizsgálva pozitív és negatív megállapítá-
sokat is tehetünk. A jelenlegi változtatások ha-
tásaként a GDP-arányos államadósság 2020-ra 
90–100 százalékra csökkenhet. A nyugdíjki-
adásokba történő beavatkozás hosszú távon 
elősegíti a közfinanszírozás fenntarthatósá-
gát, hiszen az idősödő társadalommal össze-
függő kiadásnövekedés Olaszországban jelen-
leg alacsonyabb az EU-átlagnál. 

Az olasz költségvetés egyik központi eleme 
(és problémája) a régiók finanszírozása. A fis-
kális decentralizáció csak részlegesen valósult 
meg: bár a költségvetési kiadások kb. egyhar-
madát a régióknak juttatott források teszik ki, 

30  EurActiv (2011)
31   7,48 százalék volt a csúcsértéke november 9-én. Forrás: Bloomberg Market Data (http://www.bloomberg.com/quote/

GBTPGR10:IND)
32   Az intézkedéseket a 214/2011-es „Salva Italia”, az 1/2012-es „Cresci Italia” és az 5/2012-es „Semplifica Italia” törvé-

nyek foglalják magukban. 
33   Ministero dell’Economia e delle Finanze (2012)
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a régiók hatásköre és főként felelőssége kor-
látozott, ami sokszor pazarló forrásfelhaszná-
lást von maga után. 

A 2012. áprilisi alkotmánymódosítás, amely 
a kiegyensúlyozott költségvetés követelményét 
iktatta be az alaptörvénybe, nemcsak közpon-
ti, de regionális szinten is előírja a felelős gaz-
dálkodást. A részletszabályozások határozzák 
majd meg ugyanakkor a kivételes eseteket, il-
letve az átmeneti túlköltekezés (hitelfelvétel) 
lehetőségeit – vagyis nagyban ezen múlik a tör-
vény keménysége vagy felpuhulása. 

A kormányzati intézkedések elsődleges pri-
oritása a makroegyensúly helyreállítása. A ki-
adások csökkentése egyes növekedésgeneráló 
területeken (oktatás, infrastruktúra) azonban 
hosszú távon negatív hatással lehet.

Az intézkedések jelentős része a bevételi ol-
dalra koncentrál, ami tovább növeli a már eddig 
is számottevő adóterhet. Enyhíti ugyanakkor 
a negatív hatást, hogy az Euró Plusz Paktum-
ban foglaltaknak megfelelően a munka- és tő-
kejövedelmek helyett a fogyasztás, illetve a va-
gyonadó irányába igyekszik átcsoportosítani 
azokat. A cégek a munkaerő-költségeik ará-
nyában kiemelten csökkenthetik adóalapjukat, 
külön támogatva a fiatal és a női munkaválla-
lók alkalmazását. Ugyanakkor az ingatlanok, 
a pénzügyi vagyon és a luxusfogyasztás adó-
ját kiszélesítik és növelik. Az adók adminiszt-
ratív egyszerűsítésével is igyekeznek javítani 
az adóbehajtás eddigi alacsony hatékonysá-
gán.34 Elemzések 540 milliárd euróra (a GDP 
35 százalékára) becsülik Olaszországban a fe-
ketegazdaság és az adócsalások miatt be nem 
fizetett összeget, ebből mindössze 12 milliárd 
eurót sikerült feltárni 2011-ben.35

Az euróválság és az olasz gazdaság recesszi-
ója tovább nehezítette az olasz bankrendszer 
működését. Az euróválság hatására az Euró-
pai Bankhatóság (European Banking Authority) 
előírta a bankok tőkeállományának emelését.36 
Ez a négy legnagyobb olasz bank esetében 15,4 
milliárd euró tőkeemelést jelentett37, amit az 
EKB refinanszírozási művelete tett lehető-
vé. Az intézkedés növelte ugyan a stabilitást, 
a bankok hitelezési aktivitása azonban csök-
kent, ami a kis- és középvállalkozások számára 
megnehezítette a hitelhez jutást. A kormány-
zati intézkedéscsomag ezt is igyekszik kezelni 
(pl. az új részvénykibocsátásokra adókedvez-
ményeket nyújtva).

A program egyik lényegi kérdése, hogy mi-
lyen hatása van a munkaerőpiacra, az oktatás-
ra és a szociálpolitikára. A gazdasági bővülés 
megteremtésének egyik kulcseleme a foglalkoz-
tatottság növelése lehet. Olaszországra – Ma-
gyarországhoz hasonlóan – jellemző a foglal-
koztatottság alacsony aránya, különösen a nők 
között. Csak 2020-ra tervezik a 67–69 szá-
zalékos foglalkoztatottsági szint elérését (je-
lenleg 59 százalék az arány), a jelenlegi folya-
matok mellett azonban ennek teljesítése sem 
lesz egyszerű. Az alacsony foglalkoztatottság 
számos tényezőre visszavezethető, ezek közé 
tartoznak a munkát sújtó magas adók, vala-
mint az oktatási rendszer és a munkaerőpiac 
rugalmatlansága.

A reformcsomagba számos, a munkaerőpia-
cot érintő változtatás is bekerült. Ilyen például 
a munkavállalók alapján csökkenthető adóalap, 
ami elsősorban a nők és a fiatal munkaválla-
lók alkalmazását teszi vonzóbbá az elmaradot-
tabb déli régiókban.38 Csökkenti a munkaadók 

34  Becslések szerint Olaszországban az adóelkerülés az adóbevételek 18 százalékát, évi 120 milliárd eurót tesz ki, ami a 
legmagasabb aránynak számít a nyugati demokráciák között. Ld. Benedikter (2012).

35   http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/italy/9263021/Soldiers-may-be-deployed-to-protect-Italian-tax-
offices.html 

36  http://www.eba.europa.eu/capitalexercise/2011-EU-Capital-Exercise.aspx
37  EBA says European banks need to raise 14.7bn euros, eubusiness.com, 2011. december 8., http://www.eubusiness.com/

news-eu/finance-public-debt.dze
38 European Commission (2012b), p. 15
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érdekeltségét a rövid távú munkaszerződések 
kötésében, megkönnyíti ugyanakkor a csopor-
tos elbocsátások végrehajtását. A munkaszer-
ződéseknél az országos/regionális helyett na-
gyobb tér nyílik a vállalati szintű béralkukra 
(ami lehetővé teszi pl. a teljesítményösztön-
zést, megnehezíti ugyanakkor a munkavállalói 
érdekérvényesítést). 2017-től a munkanélkü-
li ellátások rendszerét át kívánja alakítani biz-
tosítás-alapúvá. A nyugdíjkorhatár megemelé-
se39 szintén része a csomagnak.

Az oktatási rendszer átalakítása stratégiai 
feladat, és a célok itt egyértelműek. Az Európa 
2020 stratégia célkitűzéseivel párhuzamosan 
törekedni kell a korai iskolaelhagyók – európai 
szinten magas – arányának visszaszorítására, 
a felsőfokú végzettségűek arányának növelé-
sére és a képzési struktúrának a munkaerő-
piaci igényekhez közelítésére. A megvalósítás 
mikéntje azonban már kevésbé egyértelmű, 
és a meghozott intézkedések hatékonyságát 
és szükségességét is viták övezik.40 

Szociális téren a 2012-es Nemzeti Reform-
program a gazdasági válsággal együtt járó nö-
vekvő szegénységre koncentrál. Ennek egyik 
központi eleme a most életre hívott új „társa-
dalmi kártya” (carta sociale).41 Megnehezíti 
ugyanakkor a szegénység elleni harcot a régi-
ók, a helyi önkormányzatok finanszírozásának 
csökkentése, hiszen eddig ezek voltak a külön-
féle ellátások elsődleges nyújtói. 

A növekedést és a versenyképességet érin-
tő strukturális változtatások/szándékok szin-
tén alapvető elemei az elfogadott reformprog-
ramnak. A fő területek a liberalizáció, a K+F, 
a belső piaci szabályozás, valamint az infra- 
st ruktúra. A növekedés beindításához nem 
állnak rendelkezésre jelenős központi forrá-

sok, és a bérek reál-leértékelődése sem teszi 
Olaszországot versenyképessé a feltörekvő 
piacokkal összehasonlítva. Az egyetlen lehe-
tőség a teljes tényezőtermelékenység (total 
factor productivity, TFP) növelése, amit a ha-
tékonyság javításával és a verseny élénkítésé-
vel lehet elérni.

A Nemzeti Reformprogram a szolgáltatási 
szektor (közlekedés, energia, helyi közszol-
gáltatások, egyes szakmák – pl. gyógyszerész, 
közjegyző) további liberalizálását kezdemé-
nyezi, és az ezekből adódó növekedési poten-
ciált 2020-ra a GDP 1,2 százalékára becsüli.

A kutatás és fejlesztés területén Olaszország 
erősen elmarad az európai élvonaltól. A 2020-
ra kitűzött 1,53 százalékos GDP-arányos K+F-
részesedés még mindig az EU-átlag alatt marad. 
Alacsony a magánszektor részvétele a K+F-ben, 
valamint a nemzeti koordináció is hiányzik (tá-
mogatások, oktatással és más területekkel való 
kapcsolat stb.). Itt az egyszerűsített és piackon-
formabb eljárások hatékonyságában bíznak, a 
nemzeti koordinációt megvalósító kormányza-
ti intézményt hoztak létre, és innovációs klasz-
terek létrehozását is ösztönzik.  

A belső piaci szabályozás esetében a szol-
gáltatási direktíva átültetése a regionális szin-
ten okoz problémát, mert a kiskereskedelem-
ben, a turizmusban és az élelmiszer-ágazatban 
számos helyi szintű korlátozás van érvényben.

A program a gáz- és árampiac átláthatóvá 
tételét és a verseny növelését is célozza. Lét-
rehozzák az új, független közlekedési hatósá-
got, amely például a közlekedési infrastruktú-
rához való szabad hozzáférés, a koncesszióba 
adás, az útdíjak kérdését kezeli. Egyszerűsí-
tik az infrastrukturális projektek elbírálásá-
ra és finanszírozására vonatkozó szabályokat. 

39  Férfiaknál és nőknél 2018-ig egységesen 66 évre. Ld. Invitalia (2012) 
40  Katsomiros (2012)
41   A carta sociale vagy carta acquisti a 65 év felettieknek és a 3 év alatti gyerekeknek (illetve szüleiknek) biztosít igény-

lés esetén havi 40 euró segélyt, ami élelmiszerre, egészségügyi kiadásra és a rezsiköltségekre használható. http://www.
mef.gov.it/carta_acquisti/
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Az egyszerűsítés és a modernizáció a teljes 
közigazgatásra vonatkozóan célkitűzés. A túl-
zott adminisztratív terhek, a nem eléggé ha-
tékony jogszolgáltatás és a közigazgatás me-
revsége rontja az olasz üzleti környezetet.42 

Eredmények

A végrehajtott költségvetési megszorításokat 
és a reformprogramban felvázolt elképzelése-
ket az Európai Bizottság, az IMF és az OECD 
is pozitívan értékelte.43 

Mindezek ellenére 2012 júliusában a Moody’s 
leminősítette Olaszország hitelbesorolását, mi-
vel „rövid távú kilátásai romlottak, ami a las-
sabb növekedési ütemben és a magasabb mun-
kanélküliségi rátában testesült meg. Mindez 
növeli a fiskális konszolidáció sikertelenségé-
nek esélyét, a piacok bizalmának csökkenése 
pedig megemeli a piacról történő finanszíro-
zás elapadásának kockázatát.” 44

Az olasz reakciók hevesek voltak, hiszen 
Olaszország valóban kemény megszorításo-
kat hajt végre, 3–4 százalékos elsődleges költ-
ségvetési többlete a legmagasabb az eurózó-
nában. A leminősítés azonban megdrágítja az 
államadósság finanszírozását, ami újabb meg-
szorításokat feltételez, és ezáltal tovább ront-
ja a növekedési kilátásokat, vagyis ördögi kör-
be kényszeríti Olaszországot. 

2012 októberében Monti váratlan jövede-
lemadó-csökkentést jelentett be a szegények-
nek.45 A kommunikáció szerint a megszorítások 
meghozták eredményüket, ennek köszönhe-
tő az enyhítés.  

Olaszország és az EU

Berlusconinak, aki 2008 és 2011 novembere 
között harmadik miniszterelnöki mandátumát 
töltötte Olaszország élén, meglehetősen ellent-
mondásos volt a viszonya az Európai Unióhoz. 
Populista politikusként – aki közéleti és ma-
gánéleti botrányai miatt állandóan a támadá-
sok kereszttüzében volt – igyekezett népszerű 
intézkedéseket hozni. A hosszú távú stratégia 
helyett döntéseit inkább a taktika határozta 
meg, ha rá is kényszerült megszorító lépések 
megtételére, azok végrehajtását nem erőltet-
te. Éppen ezért Berlusconi nem számított meg-
bízható partnernek az európai partnerek szá-
mára, politikai hitelét elvesztette.   

Az 2011 novemberében hatalomra került 
Mario Monti vezetésével megváltozott Olasz-
ország pozíciója, de legalábbis hozzáállása az 
európai politikához. Az olasz miniszterelnök 
példamutatóan hajtotta végre a beharangozott 
reformintézkedéseket, igyekezett helyreállíta-
ni az Olaszországba vetett bizalmat, ugyanak-
kor határozottan harcba szállt a németekkel.  
A kormányfőként eltöltött egy év politikája (és 
bizottsági múltja) kellő „erkölcsi alapot” biztosí-
tott számára ahhoz, hogy a németek által eről-
tetett megszorító politikán túllépve – a megfe-
lelő kiigazító lépések megtétele után – hatékony 
európai támogatást kérjen a déli országoknak.  
A kemény fellépést a csökkenő hazai népszerű-
ség is magyarázta: az olasz közvélemény egyre 
kevésbé látja a megszorítások értelmét, és egyre 
szkeptikusabban tekint az olasz eurózóna tag-
ságra. Silvio Berlusconi, a Monti-féle szakértői 
kormány legfőbb parlamenti támaszát jelentő 

42  Egyes vélemények szerint Olaszországban nem a gazdaság szerkezeti problémái, inkább az intézményi problémák, a 
politikai rendszer és a gazdaságirányítás működési hibái a jelenlegi nehéz helyzet fő okozói. Erről részletesebben ld. 
Hopkin (2011) és Benedikter (2012).

43   Ld.Commission (2012b), http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2012/car071012a.htm illetve http://www.eu-
ronews.com/2012/09/24/oecd-lauds-monti-s-italian-job/ 

44   http://blogs.telegraph.co.uk/finance/ambroseevans-pritchard/100018656/two-steps-closer-to-growth-liberazione-and-
the-italian-lira/ 

45   A 15 ezer euró alatti éves jövedelemnél 23-ról 22 százalékra, 28 ezer eurós jövedelemig pedig 27-ről 26 százalékra csök-
kent. Az 5 milliárd eurós bevételkiesést az áfa 21-ről 22 százalékra emelése fedezi.
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PdL vezetője 2012. december elején megvonta 
pártja támogatását a kormánytól. Mario Monti 
ezért bejelentette, hogy a 2013-as költségvetés 
elfogadását követően lemond, így az eredetileg 
áprilisra tervezett parlamenti választásokat vár-
hatóan korábban kell megtartani.  

Augusztusban a Spiegelnek adott interjújában46 
Monti Európa „pszichológiai széteséséről” beszélt, 
illetve arról, hogy az euró megmentéséhez szük-
séges lépések megtételekor a kormányokat nem 
„köthetik teljesen gúzsba” a parlamentek (mely 
kijelentésen a németek mélységesen felháborod-
tak). Szintén kijelentette, hogy Olaszországnak 
inkább morális, mint pénzügyi segítségre van 
szüksége. Monti azonban alapvetően egyetért 
Merkel föderális elképzeléseivel, így számos kér-
désben támogatóként léphet fel Merkel mögött.

Kilépés az eurózónából?

Olaszországban az utóbbi időben egyre erő-
sebbek az eurózóna elhagyását követelő han-

gok. Az olaszoknál a legalacsonyabb az eurót 
támogatók tábora (30 százalék) az eurózóna 
tagországok között, ugyanakkor az eurót el-
lenzőké (44 százalék) az egyik legmagasabb.

A 2013. év eleji választásokon jó eséllyel az 
eurót ellenző politikai erők kerülhetnek több-
ségbe. A 2012. decemberi felmérések alap-
ján a választók 20 százaléka a Beppe Grillo 
pármai polgármester vezette populista, euro-
szkeptikus M5S-re (5 Csillag Mozgalom) sza-
vazna, 14 százalékuk a (továbbra is) Berlus-
coni vezette PdL-re, amely szintén euróellenes 
retorikát kezd hangoztatni47, 7 százaléka a ha-
gyományosan euróellenes Északi Ligára, míg 
a baloldali, EU- és európárti PD-re a szavazók 
30 százaléka voksolna.  

Fontos megjegyezni, hogy a Bank of Ameri-
ca Merrill Lynch elemzése szerint Írország mel-
lett Olaszország tudna a legkisebb problémá-
val kilépni az eurózónából.48 Egyes országok, 
így Görögország és Spanyolország számára 
a kilépés óriási költségekkel járna, Ausztria, 

Az EU megítélése 
kedvező (%)

Az EU-integráció 
erősítette a 

gazdaságot (%)

Az euró 
bevezetése 

hasznos volt (%)

Az EKB 
megítélése 

kedvező (%)

Nagy-Britannia 45 30 - 29

Franciaország 60 35 31 47

Németország 68 59 44 40

Spanyolország 60 46 37 25

Olaszország 59 22 30 39

Görögország 37 18 46 15

Lengyelország 69 48 - 54

Csehország 34 31 - 38

Forrás: http://www.pewglobal.org/2012/05/29/european-unity-on-the-rocks/

2. táblázat. Az Európai Unió megítélése egyes európai országokban (2012. áprilisi felmérés)

46  http://www.spiegel.de/international/europe/interview-on-the-euro-crisis-with-italian-prime-minister-mario- 
monti-a-848511.html

47   „Nem Monti ellen fogunk kampányolni. Meggyőződésünk, hogy az Európai Unió által nekünk és más országoknak dik-
tált szigorúság, amely Németország nyomására született, vég nélküli recesszióba taszította a gazdaságot. Németország 
egyeduralkodóként viselkedik, szolidaritás nélkül, egoizmustól hajtva...” nyilatkozta Berlusconi 2012. októberben. (MTI 
hír). Sajtóhírek szerint ugyanakkor pártja, a PdL már nem követi Berlusconit. (http://mno.hu/kulfold/berlusconi-merkel-
a-kozellenseg-1115036)

48  Kennedy (2012)
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Finnország vagy Belgium pedig nem érdekelt 
a kilépésben, ahogy Németország sem.49 Olasz-
ország esetében azonban az elemzés szerint a 
kilépésből fakadó előnyök és hátrányok egyen-
lege az elemzett hatások (gazdasági növeke-
dés, kamatlábak, fizetési mérleg) alapján nem 
feltétlenül negatív. Ugyanezen elemzés szerint 
ugyanakkor a németeknek elemi érdeke lenne, 
hogy az olaszok bent maradjanak. 

Konklúzió

Olaszország a legjelentősebb gazdaság a „bajba 
sodródott” med-klub tagok közül, a harmadik 
legnagyobb eurózónabeli gazdaságként buká-
sa végzetes hatással lenne az euróövezetre és 
az egész Európai Unióra. A korábbi olasz kor-
mányfő, Berlusconi sokáig igyekezett ugyan 
elbagatellizálni a problémákat, de az ország 
végül szembe kellett nézzen a romló helyzet-
tel, és komoly megszorításokra kényszerült.

Olaszország jelenlegi nehéz helyzete kétség-
telenül az elmúlt évtizedek elmaradt (oktatási, 
közigazgatási) reformjai, az ebből (is) adódó 
lassú növekedés és a felhalmozódó államadós-
ság terhei miatt alakult ki. Ahhoz azonban, hogy 
mindez ilyen mértékben megingassa a stabi-
litását, a külső körülmények kedvezőtlen ala-
kulása is kellett. A magas államadósságok tar-
tós finanszírozhatósága tekintetében kialakuló 
nemzetközi bizonytalanság és az olasz kor-
mányzat reformelszántságának hiánya együt-
tesen járult hozzá ahhoz, hogy 2011 végére 

Olaszország vált az eurózóna egyik leggyen-
gébb láncszemévé. 

A 2012-es év során Olaszország számos 
(rész)sikert ért el a stabilitás megteremtése 
és a növekedés beindítása terén, azonban az 
eredmények egy része csak hosszabb távon 
lesz érzékelhető, más része pedig további ko-
moly lépéseket igényel. Továbbra is probléma, 
hogy az olasz közfinanszírozás fegyelme ha-
gyományosan alacsony, magas az adóelkerülés 
szintje, illetve általánosságban az adminiszt-
ratív költségek és az államapparátus működ-
tetésének költségei. Ezek átalakítása, megre-
formálása nem egyszerű feladat. A folyamatot 
levezénylő személy, Mario Monti tűnt a leg-
jobb garanciának arra, hogy Olaszország ez-
úttal véghezviszi a megkezdett reformokat. 
Mario Monti volt az a politikus, aki európai 
szinten is hiteles lévén, meg tudta győzni a 
németeket arról, hogy a megszorítások és a 
belső konszolidáció mellett (és nem helyett) 
szükség van az európai támogatásra is a si-
keres válságkezeléshez.

Amennyiben a Monti kormány december vé-
gén visszaadja megbízatását, a választásokat 
várhatóan 2013 februárjára írják ki. A válasz-
tások eredménye azonban nemcsak Olaszor-
szág, de az egész európai integráció szempont-
jából meghatározó. Hiszen nemcsak az olasz 
versenyképesség javításának vagy a reformok 
folytatásának mikéntjéről lesz szó. Amennyi-
ben az olaszok az eurózóna elhagyása mellett 
döntenek, az nemcsak a monetáris integrá-
ció, de az egész unió jövőjét megkérdőjelezné. 

49  Az elemzés értékeli a kilépés előnyösségét az egyes országok esetében (minél alacsonyabb az érték, annál előnyö-
sebb az adott ország számára a kilépés), ez alapján Olaszország és Írország 3,5, Görögország 5,3, Németország 8,5 
pontot kapott.
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Az adósságválság okai 

Nézzük, milyen tényezők vezettek az eladó-
sodáshoz. Mint ismeretes, miután Spanyol-
ország tagja lett a Gazdasági és Monetáris 
Uniónak (GMU), a kamatlábak erősen csök-
kentek. Az olcsóvá váló hitelek, kormányza-
ti ösztönzők nyomán erősen megélénkült a 
kereslet az ingatlanok iránt. Emiatt a lakás- 
árak jelentősen (1998 és 2006 között éven-
te több mint 10 százalékkal) emelkedtek. A 
bérelt lakások száma csökkent, és általános-
sá vált a saját tulajdon, sőt a befektetési célú 
második lakás, ingatlan. 1996 és 2009 kö-
zött több mint 6,5 millió új lakást építettek, 
s a lakásárak háromszorosára nőttek.3 A la-
kásokon kívül a más építőipari beruházásokra 
(regionális repülőterek, bevásárlóközpontok, 
irodaházak stb.), sőt háztartási fogyasztásra 
nyújtott hitelek is gyorsan gyarapodtak, s így 
nőtt a magánszektor eladósodottsága. A vál-
ság következtében a jelzáloghiteleket sokan 
nem tudták visszafizetni, s a bankok váltak 

a tulajdonosává az üresen álló ingatlanoknak. 
A lakásárak az elmúlt évek tendenciái szerint 
csak lassan mozdulnak lefelé.

Az elmúlt négy év tapasztalatai alapján a 
háztartások adósságállományának csökken-
tése, adósságleépítése lassú folyamat. A már 
fennálló jelzáloghiteleik visszafizetése nehe-
zen megy. Néhány bank bevezetett a kis jöve-
delmű jelzáloghitelesek törlesztését könnyítő 
programokat, és a 2012 márciusában elfoga-
dott rendelet4 is ezt a célt szolgálja, de ezek 
hatása korlátozott. Írországhoz és az Egye-
sült Királysághoz képest is csak lassan csök-
kennek a lakásárak Spanyolországban. 2000-
ben még 4 évi spanyol átlagfizetésből lehetett 
venni egy lakást, 2007-ben majdnem 11 évi 
fizetésből, 2011-ben pedig még mindig közel 
8 évi fizetésből (Cabró Valverde et al, 2012a). 
Az adósságok törlesztését nehezíti, hogy idő-
közben a recesszió, az adóemelések, a bérbe-
fagyasztások és a növekvő munkanélküliség 
miatt a háztartások jövedelme is apad. 2012 
második felében (részben az áfaemelés hatá-

89

ÉLTETŐ ANDREA1 

A spanyol  adósságválság kia lakulása 
és  hatása a  válságszabályozásra2

Az eurózóna válsága az elmúlt két évben egyre mélyült, a problémákat nem si-
került megnyugtató módon kezelni. A görög, az ír és a portugál állami adósság-
válság mellett 2012-ben Spanyolország került az eurózóna válságkezelésének 
középpontjába. Itt azonban nem a korábbi laza költségvetési politika játszotta a 
főszerepet az adósság felhalmozódásában. Az okok a kétezres években kialakult 
spanyol gazdasági növekedési modellben találhatók, amelyeket az elhúzódó válság 
súlyosbított. A spanyol folyamatok jól példázzák, hogyan alakult államadóssággá 
a felhalmozódott magánadósság a bankok behajthatatlan követelésein és a bank-
mentéseken keresztül. A spanyol eset komoly tanulságokkal szolgál a hosszú tá-
vú növekedés és gazdaságfejlesztés alapjainak meghatározásához.

1  A szerző az MTA Világgazdasági Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa.
2  A tanulmány részben megjelenik Műhelytanulmányként (Éltető, 2012) és másik változatban megjelent a Külgazdaság 

2012/9–10-es számában. 
3  European Commission, 2012
4  Real Decreto Ley 6/2012, március 9.”Medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos”
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sára5) ráadásul meglendült az infláció, így a 
jövedelmek vásárlóereje is csökken. A spanyol 
munkanélküliség adatai évek óta riasztóak. 
2012 harmadik negyedévében minden eddi-
ginél magasabbra, 25,02 százalékra emelke-
dett a munkanélküliségi ráta. 

A vállalati adósságleépítés is elkezdődött, de 
ez szintén hosszan tartó folyamat. A spanyol 
cégek eladósodottsága nagyobb, mint más EU-
tagállamokban (kivéve Írországot), és nemcsak 
az ingatlan- és az építőipari szektorban, hanem 
más területeken is (IMF, 2012). Az elmúlt évek-
ben több nagy építtető vállalat újratárgyalta, 
meghosszabbította hiteleit, de kilátásaik nem 
látszanak javulni. A társaságok általában visz-
szafogták beruházásaikat.

A magánszektor adóssága tehát az elmúlt 
évtizedben rohamosan hízott, 2003-ban a 
GDP 147,8 százalékára, 2010-ben pedig már 

a GDP 226,1 százalékára rúgott. Ez utóbbiból 
85,8 a háztartások, 140,3 százalék a vállala-
tok adóssága volt6. A magánszektor eladóso-
dottsága oda vezetett, hogy a válság hatásá-
ra tömegesen nőtt a hiteleket nem törlesztők 
száma. A helyzet e téren nem javult az elmúlt 
két évben  sem, s ez megrogyasztotta a ban-
kokat. A spanyol központi bank adatai szerint 
2012 szeptemberében 177,5 milliárdra növe-
kedett a késedelmesen törlesztett hitelek ál-
lománya a bankrendszerben.7 Ez a teljes hi-
telállomány 10,8 százaléka, ami meghaladja 
az eddigi, 1994. áprilisi rekordot. A problé-
más hitelek állománya tehát 2012 augusztu-
sában tizenkétszer akkora volt, mint 2007-
ben, a válság előtt. 

A kétes hitelek arányának megugrása 2007 
után jól látható az 1. ábrán. Az is megmutat-
kozik, hogy – aggasztó módon – 2010 után is-

5   2012. szeptember 1-jétől az általános áfakulcs 18 százalékról 21 százalékra nőtt, a kedvezményes kulcs pedig 8-ról 
10 százalékra. Fennmaradt az alacsony, 4 százalékos kulcs is, de kevesebb termékre, szolgáltatásra lesz alkalmazha-
tó. Több termék átkerül a kedvezményes kulcs alól az általánosba, így esetükben például 8-ról 21 százalékra emelke-
dett a hozzáadottérték-adó (Éltető, 2012).

6   Cabró Valverde, et al., 2012a. 
7  http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a0453.pdf

1. ábra. A spanyol bankok és egyéb pénzintézetek összes hitelállománya  
(Mrd euró, bal skála) és ebből a kétes hitelállomány (százalék, jobb skála)

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

szept.

m
rd

 e
ur

ó

0

2

4

6

8

10

12

%

Hitelállomány Kétes hitelek aránya (%)

Forrás: Banco de España

EU Tukor 13-01.indd   90 2013.01.21.   10:46:32



A SPANYOL ADÓSSÁGVÁLSÁG KIALAKULÁSA ÉS HATÁSA A VÁLSÁGSZABÁLYOZÁSRA 91

mét meredekebben ível felfelé a „rossz” hite-
lek arányának növekedése, tehát nem sikerül 
leépíteni ezeket. A bankválság elhúzódik, és a 
kilábalás nem történik meg – ezt mutatja az is, 
hogy 2010 után egyre lanyhul a bankok, a hi-
telintézetek hitelezési tevékenysége. Ez, amel-
lett, hogy nem ösztönzi a gazdasági aktivitást, 
a bankok hasznát is csökkenti. A hitelezési te-
vékenység csökkenése mögött az húzódik meg, 
hogy a spanyol bankok egyrészt óvatosak, és 
egyre nagyobb tartalékokat kell képezniük, más-
részt a gazdaság pangása és a magas munkanél-
küliség miatt a hitelek iránti igény is csökken. 

Az államháztartás adósságába számít bele – 
mintegy 35 százalékot tesz ki – az autonóm 
tartományok adóssága, ami szintén egyre nö-
vekszik. Az állami kiadások feléért Spanyol-
országban a tartományok felelősek, és a régi-
ók eladósodottsága az utóbbi években erősen 
nőtt. A demográfiai és bevándorlási trendek 
a regionális szociális és oktatási rendszereket 

terhelik, a központtól kapott (újraelosztott) 
finanszírozás pedig nem elégséges. Valencia, 
Katalónia, Andalúzia és Madrid a legeladóso-
dottabb (lásd 2. ábra). A kormány rendele-
te szerint a tartományok költségvetési hiánya 
2012-ben nem haladhatja meg az össz-GDP 
1,5 százalékát, 2013-ban pedig 0,7 százalé-
kát.8 Nem biztos, hogy ez teljesíthető, hiszen 
2011-ben a tartományok költségvetési hiánya 
még összesen a spanyol GDP 3,3 százalékát 
tette ki. A régiók elkészítették saját megszorító 
terveiket, amelyet az Adó- és Pénzügyi Politi-
ka Tanácsa (Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera, CPFF) elfogadott. Ez a tanács felügyeli 
és ellenőrzi a tervek végrehajtását. A tarto-
mányok elsősorban szociális, oktatási és regi-
onális adminisztrációs területeken irányoztak 
elő kiadáscsökkentéseket. A spanyol kormány 
2012 júliusában létrehozott egy 18 milliárd 
eurós Regionális Likviditási Alapot (Fondo de 
Líquidez Autonómica, FLA)9, amelyből a meg-

8  http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/News%20in%20Engli-
sh/12-07-12%20NPdelCPFF12jul.pdf

9  http://www.thespanisheconomy.com/SiteCollectionDocuments/en-gb/Public%20Finances%20and%20Public%20Debt/Pub-
lic%20Finances/120713%20Regional%20Liquidity%20Mechanism.pdf

2. ábra. Az auton óm tartományok adósságállománya
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szoruló régiók segítő hitelt kérhetnek. Az ala-
pot az Állami Hitelintézet (Instituto de Crédito 
Oficial, ICO) kezeli, tőkéjének egyharmadát a 
spanyol szerencsejáték vállalattól (lottó) cso-
portosítják át. A hitelnyújtás feltétele a szigo-
rú ellenőrzés, és a tervek nem teljesítése ese-
tén a spanyol kormány beavatkozhat az adott 
régió költségvetésébe. A 42 milliárd euróval 
leginkább eladósodott Katalónia augusztus 28-
án, pontos összeget megnevezve, 5,023 milli-
árd eurót kért a likviditási alapból, miután már 
szociális, egészségügyi ellátásokat sem tudott 
kifizetni.10 (Ezután a Standard & Poor’s le is 
minősítette a tartomány adósságbesorolását 
BBB-/A-3-ról BBB/BB-re negatív kilátás mel-
lett.) Több más tartomány követte a példát: 
Valencia 3 milliárd, Murcia fél milliárd, a Ka-
nári-szigetek 757 millió, Andalúzia pedig 4,9 
milliárd eurót kért a likviditási alapból11. (Ez-
zel közel 14 milliárd már le is kötődött az alap 

18 milliárdjából, s felmerül a kérdés: elegendő 
lesz-e egyáltalán a tőkéje…)

Az államadósság alakulása 2012-ben

A spanyol államadósság szintje a válság kitö-
résekor viszonylag alacsony, a GDP 36,3 szá-
zaléka volt12. Az elhúzódó krízis és a megnőtt 
finanszírozási terhek miatt azonban ütemesen 
növekedett, és a spanyol jegybank előrejelzései 
szerint 2012 végére 80 százalék fölé emelke-
dik. A spanyol államadósságban az elmúlt évek-
ben egyre csökkent a külföldi hitelezők aránya 
(a 2010-es 55 százalékos csúcsról 2012 júni-
usára 35 százalékra esett vissza13), ami jelzi a 
befektetők bizalomvesztését is.

A spanyol nettó nemzetközi befektetési po-
zíció (Net International Investment Position, 
NIIP – a nem rezidensekkel szemben fennálló 

10  A katalán elnök ezt nem segélynek tekinti, hanem a katalán polgárok által az államkasszába befizetett összeg egy ré-
szét kéri vissza, feltételek nélkül. (http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/08/28/catalunya/1346151532_719745.html)  
A katalán vállalatok és személyek befizetett adójának csak 60 százaléka áramlik vissza a tartományba.

11  http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/25/andalucia/1348581958_451888.html
12  2007-es adat, Eurostat.
13  A Spanyol Államkincstár adatai, www.tesoro.es

3. ábra. A nettó nemzetközi befektetői pozíció (NIIP) és a folyó fizetési mérleg alakulása 
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pénzügyi követelés és tartozásállomány egyen-
lege) is tükrözi az eladósodást. A NIIP-re vo-
natkozóan egyébként az EU makrogazdasági 
egyensúlytalansági eljárása -35 százalékban 
határozta meg a határértéket14. A spanyol NI-
IP 2000-ben volt utoljára e határérték körül, 
azóta folyamatosan romlott, s az Eurostat ada-
tai szerint 2011-re elérte a GDP -91,6 száza-
lékát15. Az elmúlt három évben a spanyol net-
tó nemzetközi befektetési pozíció nem tudott 
javulni (3. ábra). Az Európai Bizottság becslé-
se szerint többféle forgatókönyvet felvázolva 
is csak 2022 után lehetséges elérni a kívánt 
határértéket, de ehhez is komoly gazdaság-
szerkezeti átalakítások és folyó fizetési mérleg 
többlet kellene (European Commission, 2012). 

A spanyol folyó fizetési mérleg alakulását 
tekintve a gazdasági boom periódusa alatt 
(2007-ig) tetemes és növekvő hiány mutatko-
zott, elérve a GDP 10 százalékát. Egyrészt a 
megtakarítások csökkentek, a beruházások vi-
szont nőttek, másrészt a külkereskedelmi mér-
leg hiánya is növekedett (Frías et al. 2012). 
A kivitel nem tudta kompenzálni a nagy bel-
ső kereslet miatt beáramló importot. Míg az 
ország ár- és bérversenyképessége csökkent, 
a spanyol export világpiaci részesedése szin-
ten maradt az elmúlt évtizedben. E „parado-
xon” magyarázata, hogy a spanyol export hú-
zóereje egy igen termelékeny és versenyképes 
nagyvállalati kör, és a spanyol termékek minő-
sége és specializálódása javult (Éltető, 2012).
A válság hatására 2008-tól az import jelentő-

sen csökkent a gyenge belső kereslet miatt, és 
a folyó fizetési mérleg folyamatosan javul (az el-
múlt években a szolgáltatások kereskedelmének 
egyenlege is jobb lett). A spanyol export egyéb-
ként nem csökkent drasztikusan a válság évei-
ben, és a kivitel növelése fontos cél a külkeres-
kedelmi mérleg javítása és az állami bevételek 
szempontjából. Ugyanakkor a spanyol export-
termékek importtartalma elég magas (közel 40 
százalék16), ezért a kivitel fellendülése az impor-
tot is megnöveli, vagyis jelentős külkereskedel-
mimérleg-javító hatást nehezebb elérni. 

A folyó fizetési mérleg növekvő hiányát so-
kan a válság előtt uniós szinten sem tartották 
érdemi problémának, de a válság hatására az is 
bekerült a makrogazdasági egyensúlytalansági 
eljárás mutatói közé. Spanyolország esetében a 
kétezres évtizedben külföldről beáramló számot-
tevő portfóliótőkét, hitelt nem termelékeny, ex-
portösztönző beruházásokra fordították, hanem 
elsősorban építőipari beruházásokra, lakóingat-
lanokra, ami a folyó fizetési mérleg és a növe-
kedés hosszú távú finanszírozására nem bizo-
nyult elégségesnek (Giavazzi–Spaventa, 2010).

A spanyol bankrendszer sajátosságai

Spanyolországra azt szokták mondani, hogy „túl-
bankosított”, mert a 100 ezer főre jutó pénzinté-
zeti fiókok és ATM-ek száma jóval nagyobb, mint 
más országokban17. A bankok mérete nemzetkö-
zi viszonylatban kicsi, ezért a nyolcvanas évektől 

14  A Monetáris Unió gazdasági kormányzásának egyik 2011-ben kialakított pillére a makrogazdasági egyensúlytalanságok 
megelőzése és korrekciója (Macroeconomic Imbalance Procedure). Ennek része a Bizottság által publikált figyelmeztető 
mechanizmus jelentés (Alert Mechanism Report), amely több külső és belső versenyképességi makrogazdasági muta-
tót tartalmazó értékelő táblát (scoreboard) ad a tagállamokra nézve. Az első ilyen jelentés szerint Spanyolország a tíz 
mutató közül hatban túllépi a küszöböt. Ezek a mutatók: munkanélküliség, magán- és államadósság, exportpiacokon 
csökkenő súlya, folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában, nettó nemzetközi befektetői pozíció. A mutatók 
legtöbbje nem abszolút érték, hanem hároméves átlagot, vagy korábbi évekhez viszonyított csökkenést fejez ki. Adatok 
elérhetők: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/excessive_imbalance_procedure/imbalance_scoreboard.

15  Ennél csak három országé volt rosszabb az EU-ban 2011-ben, Írországé (-96%), Portugáliáé (-105%) és Magyarorszá-
gé (-105,8%). (Eurostat adatok)

16  Németország, Olaszország és Franciaország esetében mintegy 30%. Banco de España (2012)
17   http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,contentMDK:20652043~pagePK:64214

825~piPK:64214943~theSitePK:469382,00.html
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kezdve a pénzügyi szabályozás folyamatosan pró-
bálta ösztönözni.az összeolvadásokat Alapvetően 
háromféle pénzintézetet különböztethetünk meg 
az országban: bankok, takarékpénztárak (cajas 
de ahorro) és hitelszövetkezetek (cooperativas de 
crédito). 2012 decemberében a spanyol jegybank 
adatai szerint 76 bank, 35 takarékpénztár és 71 
hitelszövetkezet volt az országban18. A külföldi 
bankok piaci részesedése az EU más tagállama-
ihoz képest itt a legalacsonyabb, mindössze 8,3 
százalék (az EU-átlag 16,8 százalék)19. A válság 
kitörésekor, 2008-ban, a spanyol bankrendszer 
nemzetközi megítélése viszonylag jó volt. Az ún. 
„subprime” hitelezésben nem volt érintett, és a 
spanyol bankoknak – a jegybank előírása miatt 
– kötelezően magas tartalékrátát kellett fenn-
tartaniuk. A válság elnyúlását azonban a spa-
nyol pénzintézetek is megsínylették. A legnehe-
zebb helyzetbe a vidéken sok fiókkal jelen levő 
takarékpénztárak és hitelszövetkezetek kerül-
tek. Ez utóbbiak csak egy adott régióban mű-
ködnek, részesedésük a spanyol pénzügyi rend-
szer eszközei, hitelei, betétei terén mindössze 4 
százalék körül van, és a nemzetközi piacon nin-
csenek jelen20. Annál nagyobb viszont a takarék-
pénztárak szerepe, amelyek piaci részesedése a 
bankokéhoz hasonló.

A takarékpénztárak eredete a tizenkilencedik 
század félfeudális rendszerére nyúlik vissza. A 
fejletlen és regionálisan szétszórt, nem integrált 
spanyol gazdaságot, pénzügyi rendszert a hatal-
mas földbirtokokkal és politikai befolyással ren-
delkező oligarchák irányították. A helyi politikai 
vezetők hozták létre ezeket a pénzintézeteket. 

A viszonylag kevés és kispénzű kliensek befek-
tetéseit jórészt a helyi hatóságok adósságának 
finanszírozására fordították. A spanyol takarék-
pénztáraknak nincsenek részvényesei, akik kont-
rollt gyakorolhatnának. Úgynevezett „részvételi 
kvótákat” (cuotas participativas) bocsátanak ki, 
amelyekkel a tőzsdén kereskedni lehet, és osz-
talék jár utánuk, de a tulajdonosnak nincs bele-
szólása a caja-k irányításába. (Ezen csak a 2010-
es reform változtatott.) Nyereségük egy részét, 
egyfajta „misszióként”, gyakran szociális, kul-
turális programokra fordítják. A tulajdonosok, 
vezetők között nagy számban ülnek helyi poli-
tikusok vagy akár egyházi emberek, és döntése-
iket sokszor nem a gazdasági racionalitás elvén 
hozzák. A pénztárak adminisztratív tanácsának 
20–40 százaléka politikus21. A caja-k politikai 
pártokat is finanszíroznak (2009-ben a pártok 
110 millió euróval tartoztak a takarékpénztá-
raknak22), és az önkormányzatoknak is hitelez-
nek. Mint ahogy elemzők rámutatnak, a vezetői 
testület politikai irányultságánál nagyobb baj az, 
hogy sokszor mindenféle gazdasági és pénzügyi 
előképzettség nélküli emberek irányítják ezeket 
az intézeteket. Cuñat–Garicano (2010) empiri-
kus elemzése kimutatja, hogy általában, ha egy 
caja-t egy posztgraduális végzettségű, korábbi 
banki tapasztalatokkal rendelkező ember irányít 
politikai elkötelezettség nélkül, akkor az adott 
pénztárnál kisebb az ingatlanhitelek és a kétes 
hitelek aránya az összesen belül, és jobb az in-
tézmény hitelminősítése is.23

Míg a spanyol nagybankok jelentősen külföld 
felé fordultak az elmúlt évtizedek folyamán, 

18  http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Particulares_y_e/Registros_de_Ent/
19  2010-es adatok, forrás: Maudos, 2012
20  Fajardo (2011)
21  Rodríguez Acevedo et al (2011).
22  http://www.cotizalia.com/en-exclusiva/partidos-politicos-deben-millones-cajas-ahorro-20100414.html
23  A cordobai CajaSur története jellemző: Ez a jelentős takarékpénztár birtokolta a tartomány betéteinek felét, 474 fi-

ókkal. 2008 októberében a bank gondjai miatt kinevezték általános igazgatóvá Carlos Senent bankárt, aki korábban a 
második legnagyobb spanyol banknál (BBVA) dolgozott. Négy hónap múlva mennie kellett, mert összetűzésbe került a 
pénzintézet elnökével, a lelkész Gómez Sierrával. Senent ugyanis a bevétel növelése érdekében előnyugdíjazásokat, elbo-
csátásokat, részvénykibocsátást is tervezett. A panasz rá az volt, hogy „nagyon professzionális”, nem érti meg a „cordo-
bai jellemet”, „magánbanki filozófiát” terjeszt.  (http://elpais.com/diario/2009/02/05/andalucia/1233789724_850215.
html). Egy évvel később a CajaSurnál a spanyol jegybank intervenciójára került sor.
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addig a takarékpénztárak a hazai piacon bőví-
tették részesedéseiket, fiókjaik számát. 1999 
és 2008 között 36 százalékkal, 18 ezerről 25 
ezerre nőtt a takarékpénztár-fiókok száma Spa-
nyolországban, és hasonló arányban emelke-
dett az alkalmazottak száma is24. 

Az elmúlt évtizedben az állami és a regioná-
lis szervek finanszírozása mellett a caja-k tevé-
kenysége az építőiparra is kiterjedt. A caja-k 
vettek részt leginkább az ingatlanügyletek fi-
nanszírozásában, ezek a pénzintézetek folyósí-
tották a teljes spanyol hitelállomány nagyjából 
felét. A spanyol bankok és takarékpénztárak 
ingatlanszektornak nyújtott hitelezése 1992 és 
2007 között a tizenkétszeresére nőtt. Mivel a 
betétállomány nem gyarapodott ilyen ütemben, 
a spanyol pénzintézetek a nemzetközi (legin-
kább német) pénzpiacokon szereztek erőfor-
rásokat. Az ingatlanhitelezés jelentőségét mu-
tatja az utolsó válság előtti év adata: 2007-ben 
a takarékpénztárak hiteleinek 70 százaléka az 
ingatlanszektorba irányult. Sokszor maguk a 
pénzintézetek hoztak létre építtető cégeket, 
vagy szereztek bennük tulajdoni részesedést. 
(Az építkezésekkel kapcsolatban számos kor-
rupciós eset is napvilágot látott.) A takarék-
pénztárak tevékenységének legnagyobb problé-
mája az volt, hogy döntéseikkel, hitelezéseikkel 
elsősorban a befolyásos helyi oligarchiák érde-
keit szolgálták ki25.

A válság kitörése után, mint láttuk, a ta-
karékpénztárak körében a behajthatatlan 
követelések, rossz hitelek felduzzadtak, pi-
acaik beszűkültek, költségeik megnőttek. 
A spanyol kormány számára világossá vált, 
hogy a spanyol bankrendszer jelentős átala-
kításra szorul.

A bankrendszer reformja

A pénzügyi rendszer reformja már a válság ki-
törése után elindult, és több lépésben zajlik. A 
spanyol jegybank fő célja az volt, hogy fúzió-
kon keresztül nőjön a spanyol pénzintézetek 
mérete és változzon a tulajdonosi szerkezete, 
valamint az, hogy a takarékpénztárak műkö-
dése „bankszerűbb” legyen. Nézzük a főbb re-
formlépéseket.

2009 júniusában a „bankrendszer átszerve-
zéséről és a hitelintézetek saját erőforrásainak 
megerősítéséről” szóló rendeletben26 fektették 
le a pénzintézetek integrációjának módozata-
it. A hagyományos fúzión kívül lehetőség nyílt 
virtuális fúziókra is (Sistema Institucional de 
Protección, SIP), amelyek keretében a részt-
vevők megtartják jogi formájukat, márkane-
vüket, önálló döntéshozatalukat és gazdasá-
gi függetlenségüket. Részesülhetnek viszont 
közös szolgáltatásokban, informatikai rend-
szerben, a kockázatokat megosztják és egy 
konszolidált mérleget készítenek. Az összeol-
vadások ösztönzése következtében az addigi 
legnagyobb banki koncentrációs folyamat ment 
végbe Spanyolországban. Területileg egész kü-
lönböző, egymástól távoli helyen levő pénzin-
tézetek is összeolvadtak. 2009-ben még 45 
takarékpénztár létezett az országban, közü-
lük a 2010–2012-ben lezajlott fúziók nyomán 
12 csoport és 2 továbbra is önálló „caja” ma-
radt 2012 őszére. Az évek során hét egyesü-
lés az említett SIP-módszerrel jött létre, ami 
mutatja ennek a fúziós formának a népsze-
rűségét27. A SIP hátránya viszont, hogy nem 
igazi integráció, ezért egyrészt nem eredmé-
nyez számottevő költségcsökkentést és pénz-

24  Gutiérrez Fernandez et al. (2012).
25  Rodriguez Acevedo (2011)
26  Real Decreto 9/2009, június 26. „Reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades 

de crédito”
27  Proceso de reestructuración, sector de cajas de ahorros. Informe de advances, 11. octubre 2012. http://www.cajas-

deahorros.es/pdf/informe.pdf
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ügyi stabilitást, másrészt rengeteg koordiná-
ciós problémát okoz. 

A 2009. júniusi rendelet hozta létre a Bank-
átszervezési Alapot is (Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria, FROB), amely 9 mil-
liárd euró tőkével indult. A bankmentő alap 
feladata a működésképtelen intézmények át-
vétele és a takarékpénztárak fúzióinak segíté-
se volt. A FROB kölcsönöket nyújtott és rész-
vételi kvótákat vásárolt.

2010 júliusában rendelet28 lépett életbe a 
takarékpénztárak kormányzati szerveinek át-
alakításáról és egyéb jogi aspektusokról. Eb-
ben megváltoztatták a részvételi kvótákhoz 
kapcsolódó jogokat is, ezentúl – a részvény-
hez hasonlóan – a tulajdonos beleszólhat a ta-
karékpénztár döntéseibe. A rendelet kimondja 
továbbá, hogy politikai tisztséget betöltő sze-
mélyek nem kerülhetnek be a takarékpénztá-
rak döntéshozó szerveibe.29 

2011 februárjában a spanyol pénzügyi rend-
szer megerősítéséről szóló törvényerejű ren-
deletben30 felemelték a takarékpénztárak, a 
bankok tőke-megfelelési követelményeit álta-
lában a kockázattal súlyozott eszközök 8 szá-
zalékára. A bankközi finanszírozási piacoktól 
jobban függő és korlátozott piaci hozzáférés-
sel jellemezhető bankok esetében a tőke-meg-
felelési mutató minimális szintjét 10 százalék-
ban határozták meg.

Egy évvel később, 2012 februárjában már 
az új spanyol kormány hirdette meg a pénz-
ügyi rendszer újabb reformját31. Az új rendel-
kezés tartalékképzésre kötelezte a bankokat, 
összesen mintegy 50 milliárd euró értékben, fe-
dezetként az esetleges veszteségekre. A tarta-
lékképzési határidő az év vége, de további egy 

évvel meghosszabbítható az összeolvadó ban-
kok esetében (ez további fuzionálásokat ösztö-
nöz). Az a bank, amely önerőből nem tud tar-
talékot képezni, kölcsönt kérhet a FROB-tól, 
amelynek tőkéjét 15 milliárd euróra növelték. 

2012 májusában32 újabb rendeletben kö-
telezővé tették a tartalékképzést a normál 
kockázatú ingatlanhitelekkel kapcsolatban 
is, ami további 28 milliárd eurót jelentett. 
Ezzel a nem problémás kintlevőségek fede-
zete 30,1 százalékra nőtt (a problémásaké 
53,8 százalék).

A spanyol pénzügyi rendszer történetében 
fontos állomás a Bankia-botrány. 2012. má-
jusban a negyedik legnagyobb bankcsoport, a 
Bankia bejelentette, hogy 19 milliárd eurós se-
gítséget kér az államtól, a korábbi 4,46 milli-
árdon kívül. A Bankia hét regionális takarék-
bank összeolvadásával jött létre 2010-ben, 12 
millió klienssel és 38 milliárd eurós ingatlanva-
gyonnal rendelkezett, amelynek a fele „kétes-
nek” minősült33. Kiderült az is, hogy a bank a 
korábban bejelentett nyereség helyett 3 milli-
árd eurós veszteséget könyvelhetett el 2011-
re. A Bankiánál államosításra került sor, és 
augusztus végén újabb 4,5 milliárdos tőkein-
jekciót kapott. Ennek ellenére 2012 első há-
rom negyedévében az előző évinek több mint 
kétszerese, 7,053 milliárd euró volt a csoport 
vesztesége, és kétes kintlevőségei 25,3 milli-
árdra nőttek34. 

A Bankia-botrány következtében világos-
sá vált, hogy a spanyol állam önerőből már 
nem tudja tovább megoldani a bankrendszer 
feltőkésítését. Ezért 2012. június 9-én beje-
lentették az eurócsoport döntését a Spanyol-
országnak szánt maximum 100 milliárd eu-

28  Real Decreto Ley 11/2010, július 9. „Órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros”
29  Ettől még konkrét tisztséget nem betöltő, de ismert pártpolitikai irányultságú tagok bekerülhetnek a vezetésbe.
30  Real Decreto Ley 2/2011, február 18. „Reforzamiento del sistema financiero español”.
31  Real Decreto Ley 2/2012, február 3. „Saneamiento del sector financiero”
32  Real Decreto Ley 18/2012, május 11. „Saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero”.
33  Bankia éves jelentés 2011 http://www.bankia.com/Ficheros/CMA/ficheros/Bankia_Co_Annual_Acc_2011.PDF
34  http://www.bankia.com/page/id-1-1302-0-99634-434864-99631-0.go
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rós hitelkeretről. A döntés szerint a keretből 
lehívott pénzt az Európai Stabilitási Alapból 
(European Financial Stability Facility, EFSF), 
majd létrejötte után az Európai Stabilitási Me-
chanizmusból (ESM) a spanyol állami bank-
mentő alap kaphatja, és ő osztja tovább. Az 
államkötvények kockázati felára 2012. júni-
us végére, július elejére jóval az 500 bázis-
pontos szint fölé került (lásd 4. ábra), ami 
jelentősen megnövelte a spanyol állam finan-
szírozási költségeit. 

A spanyol nemzeti bank megbízta Roland 
Berger és Oliver Wyman nemzetközi szakér-
tői cégeket a spanyol bankrendszer átvilá-
gításával. A cégek általános stressztesztnek 
vetettek alá 14 pénzintézetet – amelyek a 
spanyol pénzügyi szektor 85 százalékát kép-
viselik –, hogy kiderítsék veszteségtűrő ké-
pességüket. Berger és Wyman jelentései sze-
rint 51 és 62 milliárd euró közötti összegre 
lenne szükség a spanyol bankok biztonságos 
működéséhez.35 Ennek alapján 2012. júni-
us 25-én a spanyol hatóságok hivatalosan 
igényelték a pénzügyi támogatást a spanyol 
bankszektor folyamatban lévő átszervezé-
séhez és feltőkésítéséhez36. Szeptember vé-
gén látott napvilágot az Oliver Wyman cég 
újabb, bankonként elvégzett stressztesztjé-
nek összegzett eredménye. E szerint 59,3 
milliárd euróra lenne szükség, ami 53,7-re 

csökken a folyamatban levő fúziókat is fi-
gyelembe véve. A stressztesztekben alkal-
mazott kedvezőtlen forgatókönyv (amelynek 
feltételeit a spanyol jegybank írta elő) ösz-
szesen 6,5 százalékos GDP-csökkenést fel-
tételez 2012 és 2014 között. A vizsgált 14 
bank felének lehet szüksége tőkejuttatásra 
a tanulmány szerint. 37

Július 20-án Spanyolország és az Európai 
Bizottság aláírta az ún. „Memorandum of Un-
derstanding” dokumentumot, amely a hitel-
keret feltételeit írja le, határidőkre lebont-
va.38 (Az ebben foglaltak alapján jött létre a 
2012 augusztusában elfogadott ötödik pénz-
ügyi reform.) A Memorandum négy csoport-
ba osztja a spanyol bankokat: a 0. csoportba 
tartoznak azok, amelyekkel nincs gond; az 1. 
csoportba azok,  amelyeket már államosítot-
tak39; a 2. csoportba azok a bankok sorolód-
nak, amelyeknek tőkeinjekcióra van szüksé-
gük, de magán úton, a piacról ezt nem tudják 
beszerezni; és a 3. csoportba azok, amelyek-
nek szintén tőkére van szükségük, de állami 
segítség nélkül ezt a piacon meg tudják sze-
rezni40. A bankoknak hihető és megvalósít-
ható újratőkésítési tervet kell készíteniük. A 
Memorandum írta elő a külső eszközkezelő 
vállalat létrehozását is 2012 novemberéig, 
valamint a spanyol jegybank függetlenségé-
nek megerősítését. Ezenkívül az adófizetők 

35  Oliver Wyman: Bank of Spain Stress Testing Excercise. June 21, 2012 http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/
SalaPrensa/InformacionInteres/ReestructuracionSectorFinanciero/Ficheros/en/informe_oliverwymane.pdf  és Roland 
Berger: Stress Testing Spanish Banks – Final Report June 21: http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPren-
sa/InformacionInteres/ReestructuracionSectorFinanciero/Ficheros/en/informe_oliverwymane.pdf28. Ettől még konkrét 
tisztséget nem betöltő, de ismert pártpolitikai irányultságú tagok bekerülhetnek a vezetésbe.

36   http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=751eac
c6eb228310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD

37  http://www.bde.es/f/webbde/SSICOM/20120928/informe_ow280912e.pdf
38  http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=842138

47464a8310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
39  BFA/Bankia, Caixa Catalunya, NCG Banco, Banco de Valencia
40  Azon bankoknak, amelyek az eszközeik 2 százalékánál nagyobb tőkét kívánnak bevonni, úgynevezett feltételhez kö-

tött átváltható kötvényeket (contingent convertible bond, COCOs) kell kibocsátaniuk. Ezek olyan kötvények, amelyek 
egy előre meghatározott feltétel bekövetkezése esetén (például ha a bank tőke-megfelelési mutatója az előírt szint 
alá esik) egy előre meghatározott számú részvénnyé változnak (ezzel helyreállítva a bank tőkeellátottságát). Ezeket 
a FROB jegyzi majd le, és 2013. június 30-ig beválthatók. Ha nem sikerül a tőkebevonás, akkor a COCO-kötvények 
mind, vagy részben részvénnyé válnak. 
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minél kisebb vesztesége mellett, de előírja a 
tehermegosztást is.41

Mindezen lépések ellenére a befektetők bi-
zalma 2012 nyarán nem tért vissza. Az intéz-
kedések csak néhány napig hatottak nyugtató 
módon. A spanyol tőzsdeindex mélybe zuhaná-
sa miatt július 23-án a spanyol tőzsdefelügye-
let azonnali hatállyal három hónapra betiltot-
ta a short (eladási, áresésre játszó) pozíciókat 
gyakorlatilag az összes tőzsdei termékre.42 
Ilyen tiltás 2011-ben is előfordult már, és nagy 
tőzsdei ingadozások esetén más országok is 
alkalmazták ezt az intézkedést, bár általában 
csak rövid ideig. 

A befektetők bizalmának elvesztését tükrö-
zik a tőkekiviteli adatok is: 2012 első félévében 
nettó 219,8 milliárd eurónyi tőke (az éves GDP 
mintegy 22 százalékát kitevő összeg) távozott 
az országból elsősorban a portfólióbefekteté-
sek, betétek, hitelek terén43. Mint ahogy Car-
rascal (2012) kimutatta, tavasszal nem első-
sorban a spanyol személyek és vállalatok vitték 
ki tőkéjüket, hanem a külföldiek csökkentet-
ték betétállományaikat, hitelezéseiket. Később 
azonban már a spanyolok is fordultak külföldi 
bankok felé betéteikkel. 

2012. augusztus 31-én fogadta el a kormány 
az ötödik pénzügyi reformrendeletet44. Ennek 
egyik legfőbb eleme a FROB által kezelendő kül-
ső eszközkezelő társaság (ún. „rossz bank”) lét-
rehozása, amely átveszi a bankok értékvesztett 
eszközeit. A rendelet szabályozza a bankok fel-
számolásának, illetve interveniálásának módjait 
is, a brüsszeli követelményeknek megfelelően. 

A rendelet megalkotásával szabaddá vált az út 
a bankmentő csomag első részletéhez.

Az augusztus utolsó napján elfogadott pénz-
ügyi reform minden eddiginél szigorúbb állami 
ellenőrzés alá vonja a spanyol bankrendszert. 
A probléma súlyosságától függően három mó-
don avatkozhat be a spanyol jegybank, illet-
ve a FROB: 

1. Kisebb nehézségek esetén, ha a banknak 
némi tőkére van szüksége, de ezt két éven be-
lül meg tudja szerezni, a jegybank összehívja a 
részvényeseket, és szanálási tervet dolgoz ki. 
A bank addig kaphat állami kölcsönt, amíg azt 
magántőkéből nem helyettesíti. 

2. Ha a banknak több tőkére van szüksége, 
amit 2–5 év alatt tudna megszerezni, akkor a 
vezetést lecserélik, állami pénzt fektetnek be, 
és a „rossz” eszközöket átadják a külső esz-
közkezelő vállalatnak. 

3. Működésképtelenség esetében rendezett 
formában megszüntetik a bankot, a FROB át-
veszi az irányítást, a „rossz” eszközöket átve-
szi az eszközkezelő vállalat, a jó eszközöket 
pedig értékesítik.

A rendelet előírja, hogy a klienseket érthetően 
és transzparensen tájékoztatni kell a banki be-
fektetési lehetőségekről, valamint azt is, hogy 
az állami hitelt igénylő bankok vezetőinek fi-
zetése nem lehet több évi 500 ezer eurónál. A 
FROB hitelfelvételi keretét kiszélesítik 120 milli-
árd euróra (ez beleszámít az állami adósságba), 
és vezetői tanácsában a kormány 5 és a jegy-
bank 4 képviselője ül majd. A rendelet kimondja 
azt is, hogy az eddigi 8 és 10 százalékos tőke-

41  „A fogyasztóvédelmi és értékpapír-jogszabályokat módosítani kell, ezáltal korlátozva annak lehetőségét, hogy a ban-
kok hitelviszonyt megtestesítő alárendelt értékpapírokat (vagy a betétbiztosítási alap által nem fedezett értékpapíro-
kat) adjanak el lakossági ügyfeleknek, továbbá meg kell erősíteni a jogszabályok betartásának hatósági ellenőrzését. 
Intézkedni kell annak érdekében, hogy a bankok szerkezetátalakítása minél kisebb költséggel járjon az adófizetők szá-
mára. Miután a veszteségeket megfelelően hozzárendelték az azok viselésére kötelezett értékpapír-tulajdonosokhoz, 
a spanyol hatóságok tehermegosztó intézkedéseket fognak megkövetelni az állami támogatásban részesülő bankok 
esetében a hibridtőke-tulajdonosoktól és a hitelviszonyt megtestesítő alárendelt értékpapírok tulajdonosaitól.” Memo-
randum of Understanding, 2012 (saját kiemelés). 

42  http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={24fb4756-3121-4b36-8fe0-8ed45b769126}
43  http://www.bde.es/bde/es/secciones/prensa/Agenda/Balanza_de_pago_47ac814e607d831.html
44  Real Decreto Ley 24/2012. Reestructuración y resolución de entidades de crédito
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megfelelési mutató helyett 2013. január else-
jétől egységesen 9 százalék lesz a követelmény. 

A külső eszközkezelő („rossz bank”) létre-
hozásánál a nagy kérdés az, hogy milyen árat 
határoz majd meg a jegybank és a FROB a ké-
tes kintlevőségek átvételére, mert a túl ma-
gas ár a bankoknak jó lenne, de a potenciális 
vásárlókat elriasztaná, a túl alacsony ár pedig 
nem csökkentené a problémás bankok tőke-
hiányát. Az eszközkezelő intézmény („Sareb” 
fantázianévvel) 2012. november végétől mű-
ködik, és legfeljebb 15 évig állhat fenn. Az ál-
lami részesedés aránya a „rossz bankban” 50 
százaléknál kisebb. Az eszközkezelő összesen 
89 ezer lakás és 12 millió négyzetméternyi te-
lek felett rendelkezik.45

A spanyol adósságprobléma  
európai kezelése

Ami Spanyolország külső adósságát illeti, a 
bruttó külső adósság a GDP 165 százaléka 

volt 2011-ben, s ebben a legnagyobb a ma-
gánszektor szerepe, és relatív kicsi az állam 
részesedése. Mivel a növekedési periódus be-
ruházásait Spanyolország jelentős részben kül-
földi forrásokból finanszírozta, a külső adós-
ságállomány megnőtt. A kétezres évtized első 
felében tapasztalható külfölditőke-beáramlás 
a válság idején megtorpant, sőt néhányszor 
masszív magántőke-kiáramlás volt megfigyel-
hető 2010–2011 folyamán és 2012 tavaszán 
is. A kieső külföldi magántőkét jórészt az Eu-
rópai Központi Bank (EKB) pótolta, folyama-
tos likviditást pumpálva a spanyol gazdaságba 
(lásd 5. ábra). Az utóbbi hónapokban különö-
sen megnőtt ez a tőke, 2012 szeptemberében 
nettó 378 milliárd euróval tartozott Spanyol-
ország az EKB-nak (ez az eurózóna többi tag-
jához képest a legmagasabb összeg). 

A spanyol nettó nemzetközi befektetési po-
zíció szerkezetében is látszik, hogy a tartozá-
sok eltolódnak a külföldi magánszektor felől 
az EKB felé. Ez egyrészt kedvezőbb feltételű 
finanszírozást jelent, másrészt viszont (főleg, 

45  http://economia.elpais.com/economia/2012/10/29/actualidad/1351527507_528312.html

4. ábra. A spanyol (Németországhoz viszonyított) kockázati felár alakulása (bázispont)
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Forrás: http://www.datosmacro.com/en/risk-premium/spain
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ha az ESM bankmentő keretét is figyelembe 
vesszük) megnő Spanyolország függése az Eu-
rópai Unión belüli politikai erőviszonyoktól és 
a többi tagállam feltételeitől.

A központi bank refinanszírozó program-
jai csak néhány hónapig tudták megnyugtat-
ni a befektetőket és csökkenteni a spanyol ál-
lampapírok átlaghozamát46, 2012 tavaszától 
ismét emelkedtek a hozamok és drágább az 
adósságfinanszírozás. Csökkent az állampa-
pírok átlagos futamideje is (átlagosan 6 év, a 
korábbi 10 vagy több évről), ami azt jelenti, 
hogy egyre hamarabb kell újrafinanszírozni. 

Az adósságválság, illetve a piaci nyomás enyhí-
tésére 2012. szeptember 6-án az Európai Köz-
ponti Bank újabb, az eddigiektől eltérő feltételű 
kötvényvásárlási programot jelentett be. A vá-
sárlás felső határa ezúttal korlátlan, a vétel 1 
és 3 éves lejáratú állampapírokra irányul, és az 
EKB lemond elsőbbségéről (a szenioritásról). A 

program feltételei közé tartozik a szigorú költ-
ségvetési politika és a szükséges reformok vég-
hezvitele, amit szerződésben (Memorandum of 
Understanding) rögzítenek azzal az országgal, 
amelyik hivatalosan kéri az EKB beavatkozását. 
A bejelentést végre pozitívan fogadta a piac, ez 
volt az, ami igazán pozitívan hatni tudott a spa-
nyol államadósság külpiaci finanszírozhatósá-
gára (lásd 4. ábra). Később a spanyol kormány 
kérelmezői hezitálása és az egyre borúsabb elő-
rejelzések miatt a bizalmatlanság kissé ismét 
nőtt.  Kérdés, hogy meddig hat az EKB-bejelen-
tés „varázsa”, hiszen a múltban is megfigyelhető 
volt, hogy az ilyen hatás egy idő után elmúlik.47

Az EKB-akcióin kívül a már említett európai 
hitelkeret is jelzi, hogy Spanyolország problé-
mája európai szintűvé emelkedett. A hitelke-
ret fejében a nyáron aláírt szerződési feltételek 
(Memorandum) betartását ellenőrző első hár-
mas misszió („trojka”: IMF, EKB, EU) október 

5. ábra. Az Európai Központi Bank által a spanyol bankrendszernek nyújtott hitel, 2011–2012
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Forrás: Spanyol Nemzeti Bank (www.bde.es)

46   2011 decemberében és 2012 márciusában két nagy összegű, hároméves ún. LTRO-program (long-term refinancing 
operation) volt, amelynek az a lényege, hogy az EKB-tól három évre szóló kedvezményes kölcsönt kapnak a pénz-
intézetek, amelyek ezt befektetve egyrészt haszonra tesznek szert a kamatkülönbözetből, másrészt a perifériás eu-
róövezeti országok állampapír-piacain vevőként jelentkeznek. A két programban 2011 decembere óta 1018,5 mil-
liárd eurónyi kedvező kamatozású kölcsönnel látta el az EKB az európai bankrendszert. A bankok a kölcsönt 1%-os 
kamatra kapták, egy év után már előtörleszthetnek. (http://www.ecb.int/mopo/implement/omo/html/index.en.html)

47  http://www.bruegel.org/nc/blog/detail/article/913-chart-of-the-week-the-ecbs-power-on-spanish-and-italian-bond-yields/
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15. és 26. között járt Madridban. Megállapítot-
ták, hogy a bankrendszer átalakítására jelentős 
lépések történtek, és a határidőket betartotta 
a spanyol fél48. November 28-án jóváhagyta az 
Európai Bizottság a spanyol bankmentő csomag 
első részének folyósítását, és december 11-én az 
ESM ezt folyósította is. A Bankia, az NCG Ban-
co, a Catalunya Banc és a Banco Valencia össze-
sen 37 milliárd (36,968 milliárd) eurónyi tőke-
injekcióban részesül, és 2,5 milliárd eurót kap 
a FROB az állami eszközkezelő vállalat feltőké-
sítésére. A hitel fejében az említett bankoknak 
2017-ig komoly átalakításokat kell véghezvin-
niük, fiókjaik számát a felére és mérlegfőössze-
güket 60 százalékkal kell csökkenteni.49 A Ban-
co Valencia integrálódik a CaixaBankba.

Az uniós szintű válságkezelő lépéseket több-
ször az egyes tagállamok politikai, belpolitikai 
megfontolásai irányítják, vagy éppen akadályoz-
zák. Meghatározó Németország szerepe ezen 
a téren, ahol 2013-ban választások lesznek. 
Ezért lehet, hogy nem jutnak érvényre olyan 
uniós szintű gazdaságpolitikai eszközök, ame-
lyek a spanyol gazdaságot segíthetnék. Ilyen 
például az euró gyengítése, ami a kivitelre hat-
na ösztönzőként, de az erős német inflációelle-
nes politika ez ellen hat. Az adósságelengedés, 
-könnyítés, vagy az adósság kölcsönössé téte-
le akár eurókötvény formájában szintén heves 
német ellenkezéssel találkozik. Európai szintű 
növekedésösztönző beruházási programok kel-
lenének, de egyelőre nem látszik, hogy ezekre 
megfelelő erőforrás lenne biztosítva.

A spanyol adósságválság gazdasági és 
szociális hatásai

Az adósság kezelése és a pénzügyi szektor át-
alakítása mellett a spanyol gazdaságpolitika más 

problémákkal is küzd. Elindult például a mun-
kaerőpiac – eddigieknél alaposabb – átalakítása.

A nyolcvanas évek óta nyolc munkaerő-pia-
ci reform volt Spanyolországban. 1984-ben, 
amikor a munkanélküliségi ráta már 20 száza-
lék fölé emelkedett, a spanyol kormány beve-
zette a határozott időre szóló fix szerződéses 
alkalmazás lehetőségét bármilyen munkakör-
ben. Ez a fajta foglalkoztatás sokkal kisebb el-
bocsátási költséggel járt, mint a határozatlan 
idejű alkalmazás. Ennek eredményeképpen a 
kilencvenes évek elejére már a foglalkoztatot-
tak 30 százaléka ilyen fix szerződéses volt, ami 
Európában kiemelkedő arány. A spanyol mun-
kaerőpiac így kettészakadt: a határozatlan ide-
jű dolgozók mellett kialakult a fix időre felvett, 
könnyen elbocsátható dolgozók rétege. A duá-
lis munkaerőpiac nem használt a termelékeny-
ség növekedésének, a rövid időre felvetteket 
nem képzik tovább a vállalatok, nagy a mun-
kaerő rotációja, és alacsony a vállalaton belü-
li, illetve a vállalatok közötti mobilitás. Látva 
a problémákat, a következő reformok 1994, 
1997, 2002, 2006 során próbálták a határo-
zott idejű foglalkoztatást csökkenteni, de hiá-
ba. A 2008-as világválság és a spanyol építő-
ipari „buborék” kipukkadása miatt rengeteg 
ember került az utcára. A fix szerződéses ré-
teget érintették elsősorban a válság miatti le-
építések, hiszen ha a béralkukkal védett dolgo-
zók bérei nem csökkenhetnek, akkor a vállalat 
a „védetlen” réteg elbocsátásával tud reagál-
ni a válságra. 

A spanyol szakszervezetek és a lakosság el-
lenállását, alkuerejét, valamint a politikai szem-
pontok erősségét mutatja, hogy a 2007 után 
megugró munkanélküliség nem volt elég ok egy 
alapos reformhoz. A 2010. tavaszi görög cső-
döt követő bizonytalanság és a spanyol kötvé-
nyek kockázati felárának jelentős emelkedése 

48   http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12400.htm
49   ht tp : / /www.c incod ias .com/art i cu lo /mercados /mede-transf iere-espana-39468-mi l lones-euros- 

recapitalizar-banca/20121211cdscdsmer_16/
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kellett ahhoz, hogy lépések történjenek ezen 
a téren (Bentolila et al., 2011). A Zapatero-
kormány, a szakszervezetek tiltakozása ellené-
re, 2010 júniusában munkaerő-piaci reform-
csomagot léptetett életbe. A munkaévenkénti 
45 napos végkielégítést (amit még az 1980-
as Munkavállalói Alapszabályzat rögzített) 33 
napra csökkentették. A fix szerződéseknél 
ugyanakkor az évenként 8 napnyi végkielégí-
tés fokozatosan 12-re nő. Elismerték a válla-
latok válsághelyzetét mint elbocsátási okot, és 
megkönnyítették az elbocsátás jogi lebonyolítá-
sát. A munkáltatónak ezentúl lehetősége lesz a 
munkaórák számának csökkentésére is a dol-
gozó elküldése helyett. A kormány ugyanak-
kor szigorítja a határozott idejű szerződések 
kötésének feltételeit, maximum 3 évig vehe-
ti fel ugyanaz a cég ugyanazt a dolgozót ha-
tározott idejű szerződésekkel. Engedélyezték 
magán munkaerő-közvetítő vállalatok műkö-
dését is. A nehézségekkel küzdő cégek számá-
ra bizonyos feltételekkel lehetővé tették, hogy 
az iparágban kollektívan kialkudott bérszint-
től eltérjenek maximum 3 évig. 2011 júniusá-
ban a kollektív alku újabb reformja kimondta, 
hogy a vállalati szintű megállapodásnak van el-
sőbbsége, hacsak az ágazati szintű megállapo-
dás máshogy nem rendelkezik.

2012 februárjában az új Rajoy-kormány is 
nekilátott a munkaerőpiac további átalakítá-
sának. Az elfogadott reformcsomag több te-
rületet érint. 

Kimondja az egy évnél régebben alkalmazot-
tak képzéshez való jogát, a képzéseket „szám-
lán” gyűjtheti a dolgozó. Létrehozza a „képzé-
si és tanoncszerződést” a fiatalok felvételének 
ösztönzésére, a korhatárt 30 évre növelik.

Új határozatlan idős szerződést hoz létre az 
egyéni és a kisvállalkozók támogatására, akik 

adókedvezményt, illetve tb-járulék kedvez-
ményt kapnak, ha fiatalokat, munkanélkülie-
ket vagy nőket alkalmaznak (olyan ágazatok-
ban, ahol kevés a női dolgozó).

Korlátozzák az egymás utáni fix idejű szer-
ződések kötését ugyanazon dolgozónál, ma-
ximum 2 évre.

Könnyítik a részmunkaidő és a távmunka 
feltételeit és a munkavállalók térbeli és idő-
beli mobilitását.

A kollektív béralkukkal szemben prioritást 
élvez, ha a vállalatnál alakul ki egyezség a mun-
káltatók és a munkavállalók között.

Tovább könnyítik a munkaerő elbocsátásá-
nak jogi feltételeit.

Korlátozzák a pénzintézetek és az állami 
közalkalmazottak végkielégítéseit.

Elemzők szerint a reform jó irányba halad, 
de több szempontból nem elégséges, és leg-
főbb problémája az, hogy meghagyja a duális 
szerződéses struktúrát, ahelyett, hogy csak 
egyfajta, nyílt végű szerződéstípust hozna lét-
re.50 2012 harmadik negyedévének végére 
5,78 millió regisztrált munkanélküli volt Spa-
nyolországban. Azon háztartások száma, ahol 
minden tag munkanélküli, 1,73 millió51. Ugyan-
akkor egyrészt a feketegazdaság, másrészt a 
családi szolidaritás (szülőkkel együtt élő fiatal 
felnőttek aránya) jelentős, és ez enyhíti az ál-
lástalanság hatásait (IMF, 2012). 

A munkaerőpiacé mellett szükség volt (és lesz) 
a nyugdíjrendszer reformjára is. Ezt a demográ-
fiai trendek és a társadalombiztosítási rendszer 
fenntarthatósága indokolja. Hosszabb távon a 
munkaképes korú népesség jelentősen csökken-
ni fog. 2050 körül a spanyolok mellett a két-
ezres években érkezett és az országban letele-
pedő bevándorlók milliói is a nyugdíjrendszert 
terhelik majd (Conde Ruiz–Gonzalez, 2012). 

50  Lásd például: Vicente Cuñat: http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2012/04/23/the-reform-of-the-spanish-labour-mar-
ket-is-politically-costly-and-will-only-bring-minor-economic-changes/ és Bentolila-Felgueroso-Jansen: http://www.fe-
deablogs.net/economia/?p=21472

51  A spanyol statisztikai hivatal adatai (Encuesta de Población Activa, 2012. október 26). www.ine.es

EU Tukor 13-01.indd   102 2013.01.21.   10:46:33



A SPANYOL ADÓSSÁGVÁLSÁG KIALAKULÁSA ÉS HATÁSA A VÁLSÁGSZABÁLYOZÁSRA 103

Még az előző, Zapatero-kormány fogadta 
el (mintegy 3 hónapnyi tárgyalás után a szak-
szervezetekkel) 2011 júniusában azt a reform-
csomagot, amely 2013-tól lép életbe52. E sze-
rint 38 és fél évnyi nyugdíjpénztári befizetés 
szükséges ahhoz, hogy valaki 65 éves korában 
nyugdíjba mehessen. Akik ennél kevesebb ide-
ig befizetői a nyugdíjkasszának, csak 67 éves 
koruktól jogosultak öregségi nyugdíjra. Az új 
törvény 15-ről 25 évre emeli a referenciabér 
kiszámolásához kellő szolgálati idő tartamát, 
a kedvezményes nyugdíjkorhatárt pedig a ko-
rábbi 61 év helyett 63 évben állapítja meg (de 
csak azok számára, akik legalább 33 év mun-
kaviszonnyal rendelkeznek). A törvényben au-
tomatikus fenntarthatósági tényező is szerepel: 
5 évenként felül kell vizsgálni a rendszert. A 
reform fontos lépés, de e mellett a viszonylag 
fejletlen magán-nyugdíjpénztári rendszer fej-
lesztése is ajánlatos (OECD, 2011).

A változások 2027-ig fokozatosan lépnének 
életbe az említett törvény szerint, de 2012 
őszén az új Rajoy-kormányra nyomás neheze-
dik a reformok gyorsítására. Mint elemzések is 
kimutatják, 2027-ig talán sikerül stabilizálni a 
nyugdíjkiadásokat a GDP 9 százaléka körül, de 
2030 után ezek ismét radikálisan nőnek majd 
(De la Fuente–Domenech, 2012). Valószínű, 
hogy a korai, előnyugdíjazások rendszere to-
vább szigorodik (ezek évente 7,3 milliárd eu-
róval terhelik meg a társadalombiztosítási kasz-
szát), és a nyugdíjak ismételt befagyasztása is 
várható (az emelkedő infláció miatt annak kö-
vetése komoly kiadásokkal jár).

Spanyolországban a folyamatos megszorító 
intézkedések miatt nő a társadalmi elégedetlen-
ség, és erőre kaptak a regionális autonómiatö-
rekvések is, elsősorban Katalóniában. Katalónia 
Spanyolország legfejlettebb régiója, az ország 
lakosságának 16 százaléka él itt, és a spanyol 

GDP 19 százaléka származik innen. Mint lát-
tuk, ez a legeladósodottabb tartomány Spa-
nyolországban, de ha Katalónia önálló lenne, a 
GDP 21 százalékát kitevő adóssággal és 2 szá-
zalék körüli deficittel jól teljesítene az EU-tag-
államokhoz viszonyítva. Jelenleg viszont a be-
fektetők nem bíznak a tartományban, nehezen 
tud finanszírozást találni a nemzetközi piacokon.  

Maga a katalán vezetés is tehet persze a meg-
ugró adósságról. A katalán nagykövetségek és 
kulturális missziók fenntartását sokan nem né-
zik jó szemmel, de nem ez a legnagyobb gond. 
A gazdasági boom éveiben a megfontolt gazdál-
kodás helyett ésszerűtlenül és feleslegesen köl-
tekeztek53, többek között repülőterekre, tanács-
adókra, túlzott építkezésekre, drága választási 
kampányokra. A buborék itt is kipukkant, és az 
utána következő megszorítások nyomán a kata-
lán önkormányzat bevételei is csökkentek, egyre 
nehezebb lett fenntartani a korábban megszokott 
magas kiadási szintet. 2010-ben váltás történt 
a tartomány élén, a közgazdász Artur Mas sze-
mélyével szigorúbb gazdálkodás következett. A 
katalán elnök megpróbálta elérni, hogy a tarto-
mánynak is joga legyen önállóan gazdálkodni az 
adóbevételeivel, de a kormány ebbe a reformba 
egyelőre nem egyezett bele. Így az önállósodási 
törekvések felerősödtek, és a katalán elnök nyíl-
tan szembefordult a kormánnyal.

2012 szeptemberében Katalóniában tömeg-
tüntetésen követelték a tartomány függetle-
nedését, aminek következtében előrehozták a 
tartományi választást, és népszavazás kiírását 
is tervezik. Katalónia esetleges önállósága egy 
sor külső és belső problémát felvetne: az uni-
ós, illetve a monetáris uniós tagságtól a többi 
spanyol tartománnyal való kapcsolatokon át a 
politikai feszültségekig. Ezekre maga Katalónia 
sincs egyelőre felkészülve. A spanyol kormány 
szempontjából az önállósodás veszélyes példa 

52  Ley 27/2011  de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. http://
www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13242.pdf

53  www.salaimartin.com

EU Tukor 13-01.indd   103 2013.01.21.   10:46:33



104 EURÓPAI TÜKÖR 2012/2 • TÉL 

lehet más régiók számára. A katalán „problé-
ma” felerősödése a legrosszabbkor jött a spa-
nyol kormány számára, és máris kölcsönös vá-
daskodásokat, riogatásokat indított be mindkét 
oldalról. A november 25-i katalán választáso-
kon Mas pártja nem kapott abszolút többsé-
get, de a radikális baloldali, függetlenedést hir-
dető párt jelentősen megerősödött, így a kettő 
koalíciója fog kormányozni.

A válság következményei abban is meg-
mutatkoznak Spanyolországban, hogy az el-
múlt években jelentősen nőttek a jövedelmi 
egyenlőtlenségek. A háztartások közötti jöve-
delemeloszlás mérésére szolgáló Gini-index, 
amelynek értéke egyenletes eloszlásnál nulla, 
2006-ban 31,2 volt Spanyolország esetében, 
míg 2011-ben már 34 (lásd 6. ábra). Ez a nö-
vekedés egyrészt nagysága, másrészt trendje 
miatt különbözik más – hasonló válsággal küz-
dő – tagállamokétól, hiszen Portugáliában és 
Görögországban is csökkent az egyenlőtlen-
ség 2006 és 2010 között, Írországban pedig 
2009-ig mérséklődött, majd nőtt. Spanyolor-
szágban ezzel szemben szinte végig növeke-
désről beszélhetünk, 2011-ben elérve az EU-
n belüli második legmagasabb szintet. 

A társadalmi egyenlőtlenségek növekedé-
se veszélyes. Mint ahogy Wilkinson–Pickett 
(2009) könyvében rámutat, az egyenlőtlen-
ségeknek számos olyan negatív társadalmi és 
egészségügyi következménye van, mint pl. az 
egészségtelenebb és boldogtalanabb élet, az 
erőszak, az elhízás, a függés növekedése, az 
emberek közötti kapcsolatok romlása.  

A jövedelmi egyenlőtlenségek mellett egyre 
nagyobb a társadalom elégedetlensége. 2011 
májusában bontakozott ki a „dühösek” vagy 
„felháborodottak” (indignados) mozgalma. El-
ső tüntetésük 2011. május 15-én volt, ezért 
a mozgalom a 15-M nevet kapta. Ekkor Mad-
ridban ötvenezren vonultak az utcára, de Bar-
celonában és más spanyol nagyvárosokban is 
sokan tüntettek, később pedig békés utcán ül-
dögéléssel tiltakoztak. A „felháborodottak” kö-
vetelései szociális jellegűek, de általános politi-
kaellenesség is jellemző. A mozgalom szerint 
egyik nagy párt sem képviseli érdekeiket, és a 
politikai korrupciót elutasítják. A 15-M moz-
galom tagjai elsősorban fiatalok, például a „ni-
ni” nemzedék tagjai, akik nem tanultak tovább 
vagy már befejezték tanulmányaikat, de nem 
dolgoznak, mivel nem kapnak munkát („ni 

6. ábra. A Gini-index értéke az EU-ban és a periférián
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estudian, ni trabajan”). Az OECD tanulmánya 
szerint a spanyol 15–29 évesek között 23,7 
százalék volt arányuk 2010-ben, ami a leg-
magasabb Európában (OECD, 2012). További 
jellemző csoport azoké, akik több diplomával 
rendelkeznek, sőt esetleg posztgraduális foko-
zatuk is van, több nyelven beszélnek, és nincs 
képzettségükhöz méltó munkájuk („mileuris-
tas”, „ezer eurósok”). Állandó állást, lakáshi-
telt nem kaptak, és a bizonytalanság miatt csa-
ládot sem alapítanak, napról napra élnek.54 A 
válság miatt ma már az ezer eurót sem keresik 
meg egy hónapban. Spanyolországban köny-
nyű az egyetemekre bejutni, túl sok az egye-
temista, s ezért később nehezen találnak vég-
zettségüknek megfelelő munkát.

Összegzés

Spanyolország jelenlegi komoly adósságválsá-
gának okai összetettek, nemcsak a nemzetkö-
zi pénzügyi válságra vezethetők vissza, hanem 
a kétezres évtizedben kialakított spanyol növe-
kedési modell sajátosságaira is. Valószínű, hogy 
hosszú távon ez a modell nem lett volna fenn-
tartható önmagában sem. A modell keretfelté-
teleit a monetáris uniós tagság biztosította, a 
tagsággal a kamatlábak csökkenésén keresz-
tül a hitelek olcsóbbá váltak. Ezzel egy időben 
az építőipar lett a gazdaság húzóereje, ami fel-
szívta a bevándorlók tömegeit is. Az ingatlan- 
és építőipari hitelek egyre növekvő része külföl-
di tőkére alapult, mivel a spanyol bankok onnan 
tudták kielégíteni a keresletet. A magánszféra 
jelentősen eladósodott. A válság leállította a hi-
teleket, és olyan recessziót okozott, amiből a 
spanyol gazdaság nem tudott kilábalni.  

A korábban az ingatlanhitelezésben (gyak-
ran pártpolitikai érdekeket kiszolgálva) részt 
vevő spanyol bankok, elsősorban a takarék-

pénztárak (caja-k) helyzetét kiélezte a válság 
elhúzódása. Portfóliójukban egyre magasabb-
ra nőtt a behajthatatlan, kétes követelések ará-
nya, s több esetben állami beavatkozásra került 
sor. Nagyméretű fúziós folyamat ment végbe 
a pénztárak között, és létrejött a kétes eszkö-
zöket kezelő alap („rossz bank”) is. 

A spanyol bankszektor súlyos gondjait érzé-
kelve, a nemzetközi piacon a spanyol kockázati 
felár és az államkötvények hozamfelára 2012 
nyarán olyan magas szintre szökött, hogy az 
országnak kérnie kellett az EU segítségét. Ez 
azonban – a görög, az ír, a portugál esettől el-
térően – olyan formában történt, hogy az unió 
egy 100 milliárd eurós hitelkeretet biztosított 
a spanyol bankrendszer számára szerződésben 
aláírt feltételek szerint. Ez a „Memorandum of 
Understanding” határidőkkel rögzíti azokat a 
gazdaságpolitikai lépéseket, amelyeket a spa-
nyol bankrendszer átalakítására a spanyol kor-
mány megtesz. Ennek első ellenőrzése már meg 
is történt. Egy fenntartható spanyol gazdasági 
modell kialakításához további jelentős gazda-
ságszerkezeti átalakításokra van szükség pél-
dául a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, az 
államháztartás terén. Ezeket lehetőleg társa-
dalmi konszenzus mellett kellene véghezvinni, 
ami időigényes. A jelenlegi recesszió, a nem-
zetközi partnerek és piacok nyomása és az ál-
lamháztartás rendbetételének prioritása mellett 
azonban éppen az idő tűnik kevésnek jól átgon-
dolt modellek kidolgozására és megvalósításá-
ra. Az EU akciói – az ESM és az EKB segítsége 
– abban segíthet, hogy a spanyol kormány időt 
nyerjen. Kérdés, hogy tud-e élni ezzel a lehe-
tőséggel, és az is kérdés, hogy az uniós tagálla-
mok hozzáállása hogyan változik. Mindeközben 
erősödni látszanak a Spanyolországot belülről 
feszegető erők, a társadalmi elégedetlenség, a 
jövedelmi egyenlőtlenségek és a regionális au-
tonómiatörekvések.

54   www.mileuristas.com
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I. GAZDASÁGPOLITIKA

A GMU kiteljesítésének ütemterve

1.  A gazdasági és monetáris uniót az előtte álló kihívások fényében meg kell erősíteni a gazda-
sági és társadalmi jólét, valamint a stabilitás és a tartós prosperitás érdekében. A gazdaság-
politikáknak teljes mértékben az erőteljes, fenntartható és inkluzív gazdasági növekedésre, 
a költségvetési fegyelem biztosítására, a versenyképesség fokozására, valamint a foglalkoz-
tatás, és különösen a fiatalok foglalkoztatásának a fellendítésére kell irányulniuk annak ér-
dekében, hogy Európa továbbra is igen versenyképes szociális piacgazdaság maradjon és 
megőrizze az európai szociális modellt.

2.  A GMU megszilárdításához nem csupán annak architektúráját kell kiteljesíteni, hanem diffe-
renciált, növekedésbarát és megfelelő költségvetési politikákat is kell folytatni. A Stabilitási 
és Növekedési Paktum maradéktalan tiszteletben tartása mellett, a Stabilitási és Növekedé-
si Paktum prevenciós ága keretében kiaknázhatók azok a lehetőségek, amelyeket a meglé-
vő uniós költségvetési keret biztosít a közpénzből finanszírozott termelőberuházások iránti 
igényeknek és a költségvetési fegyelemre vonatkozó célkitűzéseknek az összeegyeztetésére.
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D/12/11
BRÜSSZEL, 14/12/2012

EURÓPAI  TANÁCS- KÖVETKEZTETÉSEK
Brüsszel ,  13-14/12/2012

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak az Európai Tanács (2012. december 13–14.) következtetéseit.

Az Európai Tanács megállapodott a gazdasági és monetáris unió mélyebb integ-
ráción és megerősített szolidaritáson alapuló kiteljesítésére vonatkozó ütemterv-
ről. E folyamat kezdetét az új, megerősített gazdasági kormányzás kiteljesítése, 
megszilárdítása és végrehajtása, az egységes felügyeleti mechanizmus, valamint 
a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítására és szanálására, és a 
betétbiztosításra vonatkozó új szabályok elfogadása jelenti majd. Lezárását pedig 
az egységes szanálási mechanizmus létrehozása jelenti majd. Az Európai Tanács a 
2013. júniusi ülésén számos más fontos kérdést tovább fog vizsgálni, így a nem-
zeti reformok koordinációját, a GMU társadalmi dimenzióját, a versenyképesség-
re és növekedésre irányuló, kölcsönös megállapodás tárgyát képező szerződések 
megvalósíthatóságát és módozatait, valamint a szolidaritási mechanizmusokat il-
lető kérdéseket és az egységes piac elmélyítésének előmozdítását és integritásá-
nak védelmezését szolgáló intézkedéseket is. A demokratikus legitimitás és elszá-
moltathatóság a folyamat során mindvégig biztosítva lesz.
Az Európai Tanács a Bizottság éves növekedési jelentése alapján elindította a 2013-
as európai szemeszterrel kapcsolatos munkát. Emellett úgy határozott, hogy meg-
kezdi az EU közös biztonság- és védelempolitikájának továbbfejlesztésére irányu-
ló munkát is, és a 2013. decemberi ülésén visszatér a kérdésre.
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3.  A 2012 októberében benyújtott időközi jelentés nyomán az Európai Tanács elnöke a Bizottság, 
az Európai Központi Bank, illetve az eurócsoport elnökével szorosan együttműködve kidolgoz-
ta a valódi gazdasági és monetáris unió megvalósításának pontos időpontokat meghatározó, 
részletes ütemtervét. Az Európai Tanács nyugtázza a Bizottság vitaindító tervezetét, amely át-
fogó elemzést nyújt a releváns kérdésekről, valamint taglalja azok jogi aspektusait is. Nyug-
tázza továbbá az Európai Parlament által tett észrevételeket. Az Európai Tanács meghatároz-
za, hogy melyek a következő lépések abban a folyamatban, melynek célja a GMU kiteljesítése 
az euróövezeti tagállamok közötti integráció elmélyítése és a szolidaritás megerősítése alapján.

4.  A GMU kiteljesítésének ezen folyamata az EU intézményi és jogi keretén alapul majd, és nyi-
tott és átlátható lesz a hivatalos pénznemként nem az eurót használó tagállamok felé. A fo-
lyamat egésze során az egységes piac integritása teljes mértékben tiszteletben tartásra ke-
rül, többek között a készülő különböző jogalkotási javaslatokban is. Fontos továbbá, hogy 
biztosítottak legyenek az egyenlő versenyfeltételek az egységes felügyeleti mechanizmus-
ban részt vevő, illetve az abban részt nem vevő tagállamok számára.

5.  Az azonnali prioritás a gazdasági kormányzás megerősítését célzó keret véglegesítése és 
megvalósítása, amelybe beletartozik a hatos csomag, a stabilitásról, koordinációról és kor-
mányzásról szóló szerződés, valamint a kettes csomag. Az Európai Tanács felhívja a társ-
jogalkotókat, hogy a kettes csomag alapvető elemeivel kapcsolatban elért számottevő ered-
ményeket követően mielőbb fogadják el a csomagot.

6.  Ugyancsak sürgős, hogy előrelépjünk az integráltabb pénzügyi keret vonatkozásában, amely 
elősegíti a normális hiteláramlás helyreállítását, a versenyképesség javulását, valamint a szük-
séges gazdasági korrekciók megvalósítását.

7.  Az egységes felügyeleti mechanizmus az integráltabb pénzügyi keret irányában tett jelentős 
minőségi lépés. Az Európai Tanács üdvözli a Tanács által 2012. december 13-án elért meg-
állapodást, és felhívja a társ-jogalkotókat, hogy minél előbb jussanak megállapodásra annak 
mielőbbi végrehajtása érdekében. Az Európai Tanács újólag hangsúlyozza továbbá a bankok 
tőkekövetelményeire vonatkozó új szabályok (a tőkekövetelményi jogszabálycsomag) jelen-
tőségét. Ezek a jogszabályok abszolút prioritást élveznek az egységes szabálykönyv kidol-
gozása szempontjából, ezért az Európai Tanács minden felet felszólít, hogy e jogszabályok-
kal kapcsolatban törekedjen a megállapodásra és mielőbbi elfogadásukra.

8.  Az Európai Tanács arra sürgeti a jogalkotókat, hogy 2013 júniusáig jussanak megállapodás-
ra a helyreállításról és szanálásról szóló irányelvre, illetve a betétbiztosítási rendszerekről 
szóló irányelvre vonatkozó javaslatok ügyében; a Tanácsnak a maga részéről 2013. márci-
us végéig kell megállapodásra jutnia. Ezen irányelveket – elfogadásukat követően – a tagál-
lamoknak prioritásként kell végrehajtaniuk.

9.  Az Európai Tanács várakozással tekint az elé, hogy a Bizottság mielőbb megvizsgálja a ma-
gas szintű szakértői csoportnak az uniós bankszektor szerkezetére vonatkozó javaslatait.
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10.  Elengedhetetlen a bankok és az államháztartások közötti ördögi kör megtörése. A 2012. 
júniusi euróövezeti csúcstalálkozón kiadott nyilatkozat és a 2012. októberi európai taná-
csi következtetések nyomán 2013 első félévében mihamarabb meg kell állapodni a műkö-
dési keretről – így majd arról is, hogy mi tartozik a korábban felhalmozott, gyengén tel-
jesítő eszközök körébe – annak érdekében, hogy amint létrejön egy ténylegesen működő 
egységes felügyeleti mechanizmus, az Európai Stabilitási Mechanizmusnak lehetősége le-
gyen arra, hogy rendes határozatot követően közvetlenül tőkésítsen fel bankokat. Erre az 
egységes piaccal teljes összhangban kerül sor.

11.  Egy olyan rendszerben, melyben a bankfelügyelet feladatát ténylegesen átveszi az egységes 
felügyeleti mechanizmus, szükség lesz egy olyan közös szanálási mechanizmusra, amely-
nek megvannak a hatáskörei arra, hogy a megfelelő eszközökkel képes legyen a mechaniz-
musban részt vevő tagállamokban lévő bankok bármelyikének szanálására. Ezért fel kell 
gyorsítani a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállításáról és szanálásáról szó-
ló irányelvvel, valamint a betétbiztosítási rendszerekről szóló irányelvvel kapcsolatos mun-
kát, hogy a 8. pontnak megfelelően sor kerülhessen elfogadásukra. Ezekben a kérdések-
ben fontos méltányos egyensúlyt biztosítani a származási és a fogadó országok között. A 
Bizottság 2013 folyamán javaslatot fog benyújtani az egységes felügyeleti mechanizmus-
ban részt vevő tagállamokra vonatkozó egységes szanálási mechanizmusra vonatkozóan, 
amelyet a társ-jogalkotóknak prioritásként kell megvizsgálniuk, hogy a jelenlegi parlamenti 
ciklus alatt sor kerülhessen az elfogadásukra. A javaslatnak biztosítania kell a pénzügyi sta-
bilitást, és a pénzügyi intézmények szanálásának jól működő keretét kell képeznie, ugyan-
akkor szavatolnia kell az adófizetők védelmét a bankválságokkal összefüggésben. Az egy-
séges szanálási mechanizmusnak a pénzügyi szektor hozzájárulásaira kell épülnie, és jól 
működő védőhálót is magában kell foglalnia, melynek középtávon költségvetési szempont-
ból semlegesnek kell lennie. Ez úgy biztosítható, hogy az állami költségvetésből fizetett tá-
mogatást a pénzügyi ágazatra kivetett, utólag fizetendő hozzájárulásokkal ellensúlyozzák.

12.  Ahhoz, hogy a GMU biztosítsa a gazdasági növekedést, a versenyképességet a globális kon-
textusban, valamint a foglalkoztatást az EU-ban, és különösen az euróövezetben, további 
vizsgálatot igényel számos egyéb, az euróövezet gazdaságpolitikáinak és gazdaságpolitikai 
iránymutatásainak a koordinációjához kapcsolódó fontos kérdés, így többek között az egy-
séges piac elmélyítésének előmozdítását és integritásának védelmezését szolgáló intézke-
dések. Ennek érdekében az Európai Tanács elnöke a Bizottság elnökével szoros együttmű-
ködésben – a tagállamokkal való konzultációt követően – az Európai Tanács 2013. júniusi 
ülésére lehetséges intézkedéseket, valamint pontos időpontokat meghatározó ütemtervet 
nyújt be az alábbi kérdésekre vonatkozóan:
a)  a nemzeti reformok koordinációja: a részt vevő tagállamok felkérést kapnak majd, hogy 

a stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés 11. cikkével összhang-
ban biztosítsák, hogy minden tervbe vett jelentős gazdaságpolitikai reformot egymás 
között előzetesen vitassanak meg, és adott esetben koordináljanak. A koordinációba az 
uniós jogban erre vonatkozóan előírtak szerint az uniós intézményeket is be kell von-
ni. A Bizottság bejelentette azon szándékát, hogy javaslatot nyújtson be a jelentős gaz-
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daságpolitikai reformok előzetes, az európai szemeszter keretében történő koordiná-
ciójára vonatkozóan.

b) a GMU társadalmi dimenziója, ideértve a társadalmi párbeszédet is;

c)  a versenyképességre és növekedésre irányuló, kölcsönös megállapodás tárgyát képe-
ző szerződések megvalósíthatósága és módozatai: az uniós intézményekkel megköten-
dő szerződéses jellegű egyedi megállapodásokkal fokozható lenne az intézkedések és 
reformok iránti elkötelezettség és azok hatékonysága. A megállapodásoknak az egyes 
tagállamok egyedi helyzetétől függően differenciáltaknak kell lenniük. Ez az euróöve-
zeti tagállamok mindegyikére érvényes lenne, de az euróövezeten kívüli tagállamok is 
dönthetnek úgy, hogy hasonló megállapodásokat kötnek;

d)  szolidaritási mechanizmusok, amelyek lendületet adhatnak az említett, versenyképes-
ségre és növekedésre irányuló, szerződéses jellegű megállapodást kötő tagállamok erő-
feszítéseinek.

13.  A stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződésre építve, valamint a 2011. 
október 26-i euróövezeti csúcstalálkozón elfogadott nyilatkozat figyelembevételével to-
vább kell fejleszteni az euróövezeten belüli kormányzást. Az euróövezet állam-, illetve kor-
mányfőit fel fogjuk kérni arra, hogy 2013 márciusi ülésük alkalmával fogadjanak el eljárási 
szabályokat a jövőbeli üléseikre vonatkozóan, teljes mértékben tiszteletben tartva a sta-
bilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés 12. cikkének (3) bekezdését.

14.  A folyamat során végig az az általános cél, hogy a demokratikus legitimációt és elszámol-
tathatóságot ugyanazon a szinten kell biztosítani, mint ahol a döntéseket hozzák és végre-
hajtják. Minden olyan új lépéshez, amely a gazdasági kormányzás megerősítésére irányul, a 
legitimáció és az elszámoltathatóság erősítését célzó további lépéseknek kell járulniuk. Ami 
a nemzeti szintet illeti, a költségvetési és gazdaságpolitikai keretek további integrációja fe-
lé teendő újabb lépések megkívánnák, hogy a tagállamok biztosítsák nemzeti parlamentje-
ik megfelelő bevonását. Ha a szakpolitikai döntéshozatal tovább integrálódik és a hatáskö-
rök összevonása nagyobb mértékű lesz, akkor az Európai Parlamentet is ennek megfelelő 
mértékben kell bevonni. Ehhez a folyamathoz hozzájárulhatnak a nemzeti parlamentek és 
az Európai Parlament közötti együttműködés szorosabbá tételére szolgáló, a stabilitásról, 
koordinációról és kormányzásról szóló szerződés 13. cikkével és a Szerződések (1.) jegy-
zőkönyvével összhangban lévő mechanizmusok. Az Európai Parlament és a nemzeti par-
lamentek együttesen fognak dönteni a GMU-vonatkozású kérdések megvitatására szol-
gáló, képviselőik részvételével tartandó értekezlet megszervezéséről és előmozdításáról.

Éves növekedési jelentés

15.  Az Európai Tanács üdvözli, hogy a Bizottság időben benyújtotta az éves növekedési jelen-
tést, amellyel elindul a 2013-as európai szemeszter. Az Európai Tanács egyetért azzal, hogy 
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a nemzeti és uniós szintű törekvések középpontjában 2013-ban is a márciusban elfogadott 
alábbi öt prioritásnak kell állnia:
– törekvés a differenciált és növekedésbarát költségvetési konszolidációra,
– a gazdaságba irányuló normális hiteláramlás helyreállítása,
– a növekedés és a versenyképesség előmozdítása,
– a munkanélküliségnek és a válság társadalmi következményeinek a kezelése, valamint
– a közigazgatás korszerűsítése.

16.  A Tanács a következő soros elnökség által benyújtandó ütemterv alapján, a 2012-es eu-
rópai szemeszter tanulságairól szóló elnökségi jelentésben megfogalmazott ajánlások fi-
gyelembevételével részletesebben meg fogja vizsgálni az éves növekedési jelentés csomag-
ját, hogy ez alapján benyújtsa véleményét az Európai Tanács 2013. márciusi ülésére. Az 
Európai Tanács ezt követően meg fog állapodni a tagállamok stabilitási és konvergencia-
programjaira, valamint nemzeti reformprogramjaira, továbbá az EU kiemelt kezdeménye-
zéseinek végrehajtására vonatkozó szükséges iránymutatásokról. Felkérjük a Bizottságot, 
hogy a következő éves növekedési jelentésében térjen ki annak értékelésére, hogy a mun-
kaerő- és árupiacok hogyan teljesítettek a munkahelyteremtés és a növekedés előmozdí-
tása szempontjából.

17.  Az egységes piac kiteljesítése nagyban hozzájárulhat a növekedéshez és a foglalkoztatás-
hoz, és egyben a pénzügyi, gazdasági és társadalmi válság uniós kezelésének kulcselemét 
képezi. Az Európai Tanács áttekintette az első egységes piaci intézkedéscsomag kiemelt ja-
vaslatainak jelenlegi állását, és üdvözölte, hogy az egységes szabadalmi oltalom ügyében 
együttműködő tagállamok megállapodásra jutottak, valamint megállapodás született az al-
ternatív vitarendezésről és a fogyasztói jogviták online rendezéséről. Felszólítja a társ-jog-
alkotókat, hogy az első egységes piaci intézkedéscsomag még fennmaradó javaslatainak 
megtárgyalását sürgősen zárják le. Mindenekelőtt a szakmai képesítések elismerésével, a 
közbeszerzéssel, a munkavállalók kiküldetésével, az elektronikus aláírással és az elektro-
nikus azonosítással kapcsolatban kell felgyorsítani a munkát. Ami a második egységes pi-
aci intézkedéscsomagot illeti, az Európai Tanács felszólítja a Bizottságot, hogy 2013 tava-
száig terjesszen elő minden főbb javaslatot. Felkéri a Tanácsot és az Európai Parlamentet, 
hogy e javaslatokat a legkiemeltebben kezeljék annak érdekében, hogy legkésőbb a jelen-
legi parlamenti ciklus végéig el lehessen fogadni őket. Fontos feladat továbbá sürgősen lé-
péseket tenni a szolgáltatási irányelv végrehajtásáról és az egységes piac irányításáról szóló 
bizottsági közleménnyel összhangban. Az Európai Tanács az egységes piaccal kapcsolatos 
összes javaslat alakulását szorosan figyelemmel fogja követni.

18.  Az Európai Tanács felhív az intelligens szabályozásról szóló bizottsági közlemény gyors 
vizsgálatára, és várakozással tekint az első „kkv-eredménytábla” közzététele elé. Üdvöz-
li a szabályozási terhek csökkentésére, illetve a már nem időszerű rendeletek hatályon kí-
vül helyezésére irányuló bizottsági javaslatokat, amelyek az intelligens szabályozással kap-
csolatos átfogó megközelítésének részét képezik. Az Európai Tanács várakozással tekint a 
konkrét eredmények, illetve a 2013. márciusi ülésére e kérdésről készítendő jelentés elé.
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19.  Emlékeztetve az állam-, illetve kormányfők 2012. januári nyilatkozatára, valamint a márci-
usi, júniusi és októberi ülésein elfogadott következtetésekre, az Európai Tanács üdvözli az 
év során elért eredményeket a fiatalok foglalkoztatására vonatkozó átfogó uniós megkö-
zelítés kialakítása terén. Felhívja a Tanácsot, hogy haladéktalanul mérlegelje a fiatalok fog-
lalkoztatására vonatkozó csomag javaslatait, különösen azért, hogy 2013 elején ajánlást 
fogadhasson el az ifjúsági garanciáról, figyelembe véve az egyes tagállamok helyzetét és 
szükségleteit. Felhívja a Bizottságot, hogy mihamarabb zárja le a szakmai gyakorlatok mi-
nőségi keretrendszerének kidolgozását, hozza létre a tanulószerződéses gyakorlati képzés 
európai szövetségét, valamint nyújtsa be az Európai Foglalkoztatási Szolgálatról szóló új 
rendeletjavaslatát. A Tanácsnak, a tagállamoknak és a Bizottságnak gyorsan meg kell tenni-
ük a „Gondoljuk újra az oktatást” című bizottsági közlemény nyomán elvégzendő lépéseket.

II. EGYÉB

Közös biztonság- és védelempolitika

20.  Az Európai Tanács emlékeztet 2008. decemberi következtetéseire, és megállapítja, hogy 
napjaink változó világában az Európai Uniónak fokozott felelősséget kell vállalnia a nem-
zetközi béke és biztonság fenntartásában annak érdekében, hogy garantálni tudja polgá-
rainak biztonságát és érdekeinek előmozdítását.

21.  Az Európai Tanács e tekintetben továbbra is elkötelezett a közös biztonság- és védelempolitika 
(KBVP) hatékonyságának fokozása mellett, amely az Európai Uniónak a nemzetközi válságke-
zeléshez való kézzelfogható hozzájárulását jelenti. Az EU fontos szerepet játszik a térségben és 
globális szinten. Az Európai Tanács emlékeztet arra, hogy a KBVP-missziók és -műveletek az 
EU átfogó megközelítésének lényeges elemei az olyan válságrégiókban, mint a Nyugat-Balkán, 
Afrika szarva, a Közel-Kelet, a Száhil öv, Afganisztán és a Dél-Kaukázus, ezért továbbra is el-
kötelezett e missziók és műveletek operatív hatékonyságának és eredményességének fokozása 
mellett. Emlékeztet továbbá arra, hogy a KBVP-missziókat és -műveleteket az egyéb érintett 
nemzetközi szereplőkkel, például az ENSZ-szel, a NATO-val, az EBESZ-szel és az Afrikai Unió-
val, valamint a partnerországokkal szoros együttműködésben kell végrehajtani, annak megfe-
lelően, hogy az egyes konkrét esetek mit tesznek szükségessé. E tekintetben különösen fon-
tos az Európa szomszédságában található érdekelt partnerekkel való együttműködés fokozása.

22.   Az Európai Tanács hangsúlyozza, hogy a biztonsággal kapcsolatos feladatok tekintetében az 
EU tagállamainak készen kell állniuk jövőorientált képességek biztosítására, mind a polgári 
képességek, mind a védelem területén. Az Európai Tanács hangsúlyozza azt is, hogy a jelen-
legi pénzügyi korlátok rávilágítanak arra, hogy sürgősen meg kell erősíteni az európai együtt-
működést a katonai képességek fejlesztése és a – többek között a legutóbbi műveletek során 
azonosított – kritikus hiányosságok megszüntetése terén. Az Európai Tanács hangsúlyozza 
továbbá, hogy az e területeken folytatott együttműködés az európai unióbeli foglalkoztatás, 
növekedés, innováció és ipari versenyképesség szempontjából is előnyökkel járhat.
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23.  Az Európai Tanács felkéri a főképviselőt, hogy az Európai Külügyi Szolgálattal és az Euró-
pai Védelmi Ügynökséggel, valamint a Bizottsággal közösen – fenntartva, hogy ezen intéz-
mények mindegyike saját hatáskörén belül jár el és szükség szerint szorosan együttműködik 
– dolgozzon ki további javaslatokat és intézkedéseket a KBVP megerősítésére és a szüksé-
ges polgári és katonai képességek rendelkezésre állásának javítására vonatkozóan, és az Eu-
rópai Tanács 2013. decemberi ülését szem előtt tartva legkésőbb 2013 szeptemberéig te-
gyen jelentést ezekről a kezdeményezésekről. E folyamatba mindvégig szorosan be kell vonni 
a tagállamokat is.

24. Ennek érdekében az Európai Tanács többek között a következőkre hívja fel a figyelmet:
Növelni kell a KBVP hatékonyságát, láthatóságát és hatását az alábbiak révén:
–  tovább kell fejleszteni a konfliktusmegelőzés, a válságkezelés és a stabilizáció átfogó meg-

közelítését, többek között az újonnan felmerülő biztonsági kihívások kezelésére irányu-
ló képesség fejlesztése révén;

–  meg kell erősíteni az EU arra vonatkozó képességét, hogy a válságkezelés minden sza-
kaszában gyorsan és hatékonyan telepíteni tudja a megfelelő polgári és katonai képes-
ségeket és állományt.

Fokozni kell a védelmi képességek fejlesztését az alábbiak révén:
–  azonosítani kell a képességekben mutatkozó redundanciákat és hiányosságokat, és rang-

sorolni kell az európai polgári és katonai képességekre vonatkozó jövőbeli szükségleteket,
–  elő kell segíteni a rendszeresebb és hosszabb távú európai védelmi együttműködést, töb-

bek között a katonai képességek összevonásán és megosztásán („pooling and sharing”) 
keresztül, és ezzel összefüggésben a tagállamoknak honvédelmi terveik kialakításánál 
kezdettől fogva szisztematikusan figyelembe kell venniük az együttműködés kérdését,

–  elő kell segíteni a kétoldalú, szubregionális, európai és többoldalú kezdeményezések – 
többek között az uniós katonai képességek összevonása és megosztása, valamint a NATO 
„intelligens védelemmel” kapcsolatos kezdeményezése – közötti szinergiákat.

Erősíteni kell Európa védelmi iparát az alábbiak révén:
–  integráltabb, fenntartható, innovatív és versenyképes európai védelmi technológiai és ipa-

ri bázist kell létrehozni,
–  erősebb szinergiákat kell kialakítani a polgári, illetve a katonai kutatás és fejlesztés között, 

elő kell mozdítani – különösen a közbeszerzési irányelvek és az unión belüli transzferek-
ről szóló irányelv eredményes végrehajtása révén – a jól működő védelmi piacot, amely 
nyitott a kkv-k előtt, és amely számára a kkv-k piaci részvétele kedvező.

25.  Az Európai Tanács 2013 decemberében áttekinti majd az e célok tekintetében elért eredmé-
nyeket, értékeli a helyzetet, és elnökének ajánlásai alapján – egyebek mellett a prioritások és 
az ütemterv meghatározása révén – iránymutatást nyújt az Európa előtt álló biztonsági fel-
adatok teljesítésére irányuló uniós erőfeszítések eredményességének biztosítása érdekében.
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Regionális stratégiák

26.  Emlékeztetve a 2011. júniusi következtetéseire, és a 2011. április 13-i tanácsi következ-
tetésekben említett, a makroregionális stratégiák elvének értékelésétől függően az Euró-
pai Tanács várakozással tekint az elé, hogy a Bizottság 2014 végéig új uniós stratégiát 
nyújtson be az adriai- és jón-tengeri térségre vonatkozóan. Emellett a balti-tengeri térség-
re vonatkozó felülvizsgált európai uniós stratégia gyors végrehajtására szólít fel. A szom-
szédos országokkal folytatott együttműködés megerősítése érdekében az Európai Tanács 
arra ösztönzi a Tanácsot, hogy teljes mértékben használja ki az Északi Dimenzió és part-
nerségei nyújtotta lehetőségeket.

Bővítés és a stabilizációs és társulási folyamat

27.  Az Európai Tanács üdvözli és jóváhagyja a bővítésről és a stabilizációs és társulási folyamat-
ról december 11-én elfogadott tanácsi következtetéseket.

Szíria

28.  Az Európai Tanács megdöbbenésének ad hangot az egyre romló szíriai helyzet miatt. Jó-
váhagyja a Tanács által december 10-én elfogadott következtetéseket. Az Európai Tanács 
üdvözli a Szíria barátai csoport 2012. december 12-én Marrákesben tartott 4. miniszte-
ri ülésén elért eredményeket. Felkéri a Külügyek Tanácsát, hogy vizsgáljon meg minden 
olyan lehetőséget, amely révén támogatni és segíteni lehet az ellenzéket, és nagyobb támo-
gatást lehet nyújtani a polgári lakosság védelméhez. Az Európai Tanács ismételten kiemeli 
azon álláspontját, mely szerint Szíriában olyan politikai átmenetre van szükség, amely vé-
get vet Aszad elnök és az általa vezetett illegitim rezsim uralmának. Támogatjuk egy olyan 
jövőbeli Szíria létrejöttét, amely demokratikus, inkluzív, és teljes körűen tiszteletben tart-
ja az emberi jogokat és a kisebbségek jogait. Az Európai Tanács továbbra is prioritásként 
kezeli a szíriai helyzetet.
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Az Európai Tanács 2012. júniusi ülésén az Európai Tanács elnöke felkérést kapott arra, hogy „a 
jelentést követő intézkedésként, a Bizottság elnökével, az eurócsoport elnökével és az EKB elnö-
kével szorosan együttműködve dolgozza ki a valódi gazdasági és monetáris unió megvalósításá-
nak konkrét, határidőket is tartalmazó ütemtervét”. Ez a jelentés, amely az időközi jelentés, vala-
mint az Európai Tanács 2012. októberi következtetései alapján készült, az Európai Tanács 2012. 
decemberi ülésére előterjesztett ütemtervre vonatkozóan szolgál háttérinformációkkal. Olyan idő-
keretet, illetve szakaszos megközelítésen alapuló folyamatot javasol a gazdasági és monetáris unió 
(GMU) fokozatos kiteljesítése céljából, amely a júniusi Európai Tanács alkalmával előterjesztett, 
„A cél a valódi gazdasági és monetáris unió” című jelentésben megjelölt kulcsfontosságú alkotó-
elemek mindegyikét magában foglalja. Tartalmaz számos, a Bizottság 2012. november 28-i, „A 
valódi, szoros gazdasági és monetáris unió tervezete: európai vitaindító” címmel megjelent köz-
leményében javasolt értékes elemet is. Az Európai Parlament szintén értékes hozzájárulást nyúj-
tott. A jelentés az Európai Tanács felkérésének megfelelően megvizsgálja, hogy milyen mechaniz-
musok alkalmazására van lehetőség egy integrált költségvetési kereten belül, beleértve többek 
között a GMU megfelelő közös fiskális rendszerét, illetve áttekinti azt az elgondolást, mely sze-
rint az euróövezeti tagállamok szerződéses jellegű megállapodásokat kötnének az EU intézmé-
nyeivel az általuk vállalt reformokra, illetve azok végrehajtására vonatkozóan.

A Szerződés értelmében az Unió létrehozott egy gazdasági és monetáris uniót, melynek pénzne-
me az euró. Az e jelentésben megfogalmazott vélemények az euróövezet tagállamaira összpontosí-
tanak, mivel ezek előtt a közös pénznem miatt különleges kihívások állnak. A gazdasági és mone-
táris unió szorosabbra fűzésének a folyamatát nyitottság és átláthatóság kell, hogy jellemezze, és 
annak minden szempontból maradéktalanul összeegyeztethetőnek kell lennie az egységes piaccal.

E jelentés meghatározza a GMU stabilitásának és integritásának garantálásához szükséges 
intézkedéseket, és politikai kötelezettségvállalásra szólítja fel a résztvevőket a javasolt ütem-
terv végrehajtása tekintetében. A cselekvés sürgőssége az euróövezetet és annak tagjait érin-
tő belső és külső kihívások horderejéből fakad.

Az euróövezetnek erősebb mechanizmusokra van szüksége a nemzeti szakpolitikák stabilitá-
sának és rendezettségének biztosításához, hogy a tagállamok teljes mértékben kiaknázhassák 
a gazdasági és monetáris unióból fakadó előnyöket. Ez alapvető fontossággal bír az európai és 
a nemzeti politikák hathatóssága iránti bizalom elnyerése, a létfontosságú állami feladatok el-
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2012. DECEMBER 5.

A CÉL A VALÓDI  GAZDASÁGI  ÉS  MONETÁRIS  UNIÓ
Herman Van Rompuy,  az  Európai  Tanács  e lnöke
Szoros  együt tműködésben:
José  Manuel  Barrosóval ,  az  Európai  B izo t t ság  e lnökéve l
Jean-C laude  Junckerre l ,  az  euróc sopor t  e lnökéve l
é s  Mar io  Draghiva l ,  az  Európai  Központ i  Bank e lnökéve l
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látása – így például a gazdaság és a bankrendszer stabilizálása –, a polgároknak a hibás gazda-
sági és költségvetési politikák hatásaitól való megóvása, illetve a magas szintű gazdasági növe-
kedés és társadalmi jólét biztosítása szempontjából.

Az euróövezetet gyorsan változó nemzetközi környezet veszi körül, amelyben egyes nagy, 
feltörekvő gazdaságok egyre növekvő szerepet töltenek be. Egy ellenállóbb és integráltabb gaz-
dasági és monetáris unió alkalmas lenne arra, hogy védőpajzsot alkosson az euróövezeti orszá-
gok körül, amely felfogja a külső gazdasági sokkhatásokat, miközben megőrzi a társadalmi ko-
hézió európai modelljét, és fenntartja Európa világszintű befolyását.

Mindezek a kihívások együttesen szükségessé teszik a kötelezettségvállalást egy valódi GMU 
létrehozását célzó ütemterv kialakítása, majd végrehajtása iránt. E kihívások rávilágítanak, hogy 
a „még több Európa” nem önmagában vett cél, hanem inkább csak eszköz, amely Európa pol-
gárainak szolgálatában áll, és jólétük növelését célozza.

Az alábbiakban lépésről lépésre felvázoljuk a GMU ellenálló képességének garantálásához 
szükségesnek ítélt intézkedéseket. Valamennyi szakpolitikai javaslat - időkeretétől függetle-
nül - azzal az elgondolással került kialakításra, hogy a valódi gazdasági és monetáris unió fe-
lé vezető út egy-egy szakaszát képezze. Mivel az egyes építőelemek szorosan kapcsolódnak 
egymáshoz, ezért egy egymást kölcsönösen erősítő elemekből álló átfogó csomag részeként 
kell őket vizsgálni. Az integrált pénzügyi keret létrehozásának fontos költségvetési és gazda-
sági vonatkozásai vannak, ezért semmiképpen nem kezelhető elkülönülten. A költségvetési és 
a gazdaságpolitika területén előterjesztett javaslatok hasonlóképpen szoros összefonódásokat 
tartalmaznak. Továbbá, mivel a javaslatok mindegyike az integráció elmélyítésével jár, a valódi 
gazdasági és monetáris unió szempontjából alapvető fontossággal bír a demokratikus legitimi-
tás és az elszámoltathatóság biztosítása.

A sorrendiség áttekintése

A folyamat az alábbi három szakaszon alapulhatna (lásd a mellékelt ábrát is):

1. szakasz (2012 vége–2013)
A költségvetési fenntarthatóság biztosítása, valamint a bankok és az államháztartások közötti  
kölcsönös kapcsolat megszakítása

Az első szakasz teljesítésének biztosítania kell az államháztartások hatékony és eredményes 
kezelését, és meg kell szakítania a bankok és az államháztartások közötti kölcsönös kapcsola-
tot, amely ténylegesen egyike a jelenlegi államadósság-válság mögötti, mélyebben meghúzódó 
okoknak. Ez a szakasz öt alapvető fontosságú alkotóelemből épülne fel:

•   A költségvetési irányítás robosztusabb keretének végleges létrehozása és körültekintő vég-
rehajtása (hatos csomag, Szerződés a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koor-
dinációról és kormányzásról, kettes csomag).
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•  Megfelelő keret létrehozása a nagyobb lélegzetű gazdaságpolitikai reformok szisztemati-
kus előzetes koordinációja céljából, a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordi-
nációról és kormányzásról szóló szerződés 11. cikkében előirányzottaknak megfelelően.

•  Hatékony egységes felügyeleti mechanizmus létrehozása a bankszektor viszonylatában, va-
lamint a tőkekövetelmény-rendelet és -irányelv (CRR/CRDIV) hatályba léptetése.

•  Megállapodás a nemzeti szanálási, illetve betétbiztosítási keretek harmonizációjáról, meg-
felelő finanszírozást biztosítva a pénzügyi ágazatból.

•  A bankok közvetlen feltőkésítése operatív keretének létrehozása az Európai Stabilitási Me-
chanizmus (ESM) révén.

2. szakasz (2013–2014)
Az integrált pénzügyi keret teljes kialakítása és a strukturális politikák hatékony  
és eredményes működésének biztosítása

Ez a szakasz két alapvető fontosságú elemből állna:
•  Az integrált pénzügyi keret teljes kialakítása egy közös szanálási hatóság, valamint egy 

olyan megfelelő védőháló létrehozása révén, amely biztosítja, hogy a bankszanálási dönté-
sek meghozatala gyors és pártatlan módon, valamennyi érintett fél érdekeinek szem előtt 
tartásával történjen.

•  Mechanizmus létrehozása a strukturális politikák koordinációjának, konvergenciájának és ér-
vényesítésének megerősítésére; ehhez a tagállamok és az uniós intézmények közötti olyan, 
szerződéses jellegű megállapodások szolgálnának alapul, amelyek rögzítenék, hogy a tag-
államok mely szakpolitikai lépések megtételét vállalják, és hogyan fogják azokat megvaló-
sítani. Ezekhez az intézkedésekhez eseti alapon ideiglenes, célzott és rugalmas pénzügyi 
támogatást lehetne nyújtani. Mivel a pénzügyi támogatás jellegét tekintve ideiglenes len-
ne, a többéves pénzügyi kerettől elkülönült kezelést igényel majd.

3. szakasz (2014 után)
A GMU ellenálló képességének javítása egy sokkelnyelő mechanizmus központi szintű létrehozásával

Ez a szakasz jelentené a folyamat csúcspontját. A harmadik szakasz a következőkből állna:
•  Jól körülhatárolt, korlátozott közös fiskális rendszer létrehozása, amely egy központi szin-

ten létrehozott biztosítási rendszer révén javítja a GMU képességét az országspecifikus gaz-
dasági sokkhatások felfogására. Ez a második szakaszban kidolgozott szerződéses megál-
lapodásokat egészítené ki, és javítaná az euróövezet egészének ellenálló képességét. Egy 
beépített ösztönzőalapú rendszer a sokkelnyelő mechanizmusban való részvételre jogosult 
euróövezeti tagállamokat abban az irányban befolyásolná, hogy szerződéses kötelezettsége-
iknek megfelelően folyamatosan hatékony és eredményes költségvetési és strukturális szak-
politikát alkalmazzanak. Ezáltal biztosított lenne, hogy e két cél, vagyis az aszimmetrikus 
sokkelnyelő mechanizmus és a hatékony és eredményes gazdaságpolitikára való ösztönzés 
mindvégig szervesen összekapcsolódjon, illetve kiegészítse és kölcsönösen erősítse egymást.

•  E szakasz továbbá arra a tényre is építhetne, hogy a nemzeti költségvetésekre vonatkozó 
döntéshozatal egyre inkább közössé, a gazdaságpolitikák koordinációja pedig egyre szo-
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rosabbá válik, különösen az adózás és – a Nemzeti Munkatervek alapján – a foglalkozta-
tás terén. Általánosabban véve, ahogy a GMU az egyre mélyebb integráció felé halad, több 
fontos kérdést tovább kell majd vizsgálni. E tekintetben ez a jelentés és a Bizottság vitain-
dítója egyaránt alappal szolgálhat a további közös gondolkodáshoz.

I. Integrált pénzügyi keret

A pénzügyi stabilitás megóvását célzó jelenlegi európai szabályok továbbra is nemzeti hatáskö-
rökön alapulnak. Ez a tény nincs összhangban a GMU erőteljesen integrált jellegével, és min-
denképpen súlyosbítja az államháztartások sebezhetősége és a bankszektor gyengeségei közöt-
ti káros kölcsönhatásokat. Az egységes felügyeleti mechanizmus garantálni fogja a szigorú és 
pártatlan felügyelet érvényesülését, és ezáltal elő fogja segíteni az államháztartások és a ban-
kok közötti kölcsönös kapcsolatok megszakítását, illetve csökkenteni fogja a rendszerszintű 
banki válságok jövőbeli előfordulásának valószínűségét.

Az Európai Tanács 2012. októberi következtetéseiben felkérte a jogalkotókat, hogy az egy-
séges felügyeleti mechanizmusra vonatkozó jogalkotási javaslatokat kezeljék kiemelten, azt a 
célt kitűzve, hogy a jogalkotási keretről 2013. január 1-jéig szülessen megállapodás. Felszólí-
tott továbbá az egységes európai szabálykönyv kialakításának mihamarabbi lezárására, és ez-
zel együtt arra, hogy év végéig jöjjön létre a megállapodás a banki tőkekövetelményekre vonat-
kozó javaslatokról. Egyúttal a szanálására és a betétbiztosításra vonatkozó nemzeti rendszerek 
harmonizálásáról szóló rendelkezések gyors elfogadását szorgalmazta.

Az egységes felügyeleti mechanizmus lesz az első lépés a pénzügyi piaci unió felé. Ahhoz, 
hogy az egységes felügyeleti mechanizmus legkésőbb 2014. január 1-jétől teljes körűen működ-
hessen, elengedhetetlen, hogy az érdemi előkészítő munka 2013 elején megkezdődjön. Dön-
tő fontosságú, hogy az EKB erős felügyeleti eszköztárral rendelkezzen, és hogy az EKB-nak 
a legfőbb bankfelügyeleti hatóságként gyakorolt hatásköréhez megfelelő ellenőrzési jogkörök 
társuljanak. E tekintetben a makroprudenciális politikához megfelelő keretet kell kialakítani, 
amely a nemzeti és az európai dimenziót is kellőképp figyelembe veszi. Az EKB megerősítet-
te, hogy megállapítja azokat a szervezeti szabályokat, amelyek biztosítják, hogy felügyeleti fel-
adatai elváljanak a monetáris politikától.

Amint létrejön egy működőképes egységes felügyeleti mechanizmus, az ESM-nek lehetősége 
lesz arra, hogy rendes határozatot követően az euróövezeti bankok tekintetében közvetlenül 
tőkésítse fel a bankokat. A bankoknak az ESM általi közvetlen feltőkésítésére vonatkozó jogi 
és operatív keretrendszert 2013. március végéig véglegesíteni kell. Az integrált pénzügyi keret 
létrehozása érdekében az egységes felügyeleti mechanizmust egységes szanálási mechanizmus-
sal, valamint összehangoltabb betétbiztosítási mechanizmusokkal kell kiegészíteni.
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Egységes szanálási mechanizmus

A válság kezdete óta a pénzügyi intézmények jelentős támogatást kaptak, ami indokolatlanul megter-
helte az államháztartásokat, és gátolta a kormányokat abban, hogy a költségvetési politikát használ-
ják a recesszió hatásainak kiküszöbölésére. Az erős és integrált szanálási keret hozzájárulna ahhoz, 
hogy csökkenjenek a bankok csődje miatt az adófizetőkre háruló anyagi terhek. A bankok helyreál-
lítására és szanálására vonatkozó jelenlegi jogalkotási javaslat biztosítani fogja, hogy valamennyi tag-
államban rendelkezésre álljanak a bankok szabályos szanálásához szükséges összehangolt eszközök, 
ideértve a korai beavatkozást, az adósságleírást és az áthidaló bankok létrehozását is.

Egy olyan helyzetben azonban, amikor a bankfelügyelet feladatát ténylegesen egy egységes fel-
ügyeleti mechanizmus veszi át, szükség van azonban arra, hogy a bankok szanálásának hatáskörét is 
európai szintre emeljük. A Bizottság már jelezte, hogy miután a bankok helyreállításáról és szanálá-
sáról, illetve a betétbiztosítási rendszerekről szóló irányelvjavaslatok elfogadásra kerültek, javaslatot 
kíván tenni egy egységes szanálási mechanizmusra. Ezt a közös szanálási hatóságra épülő egységes 
szanálási mechanizmust létre kell hozni, amint az EKB amint az EKB megkezdi felügyeleti hatáskö-
rének teljes körű gyakorlását. Az egységes felügyeleti mechanizmus által felügyelt összes bankra ki-
terjedő szanálási mechanizmusnak stabil irányítási szabályokon kell alapulnia: ezek közé tartoznak 
a függetlenségre és az elszámoltathatóságra, valamint – az integrált pénzügyi keret létrehozásához 
elengedhetetlen – működőképes közös pénzügyi védőhálóra vonatkozó megfelelő rendelkezések is.

Az egységes szanálási mechanizmus szükségessége

Az integrált pénzügyi keret létrehozásához elengedhetetlenül fontos az egységes szanálá-
si mechanizmus kialakítása.

•  A mechanizmus biztosítaná a kellő időben lezajló és pártatlan, az európai dimenziót 
szem előtt tartó döntéshozatali folyamatot, amely sok, a szanálást jelenleg akadályozó 
problémát – pl. nemzeti részrehajlás, akadozó nemzetközi együttműködés – enyhíte-
ne. Ezáltal csökkennének a szanálás költségei, mivel korai és azonnali intézkedésekkel 
megőrizhető lenne a szanálandó bankok gazdasági értéke.

•  A szanálási költségeket a lehető legalacsonyabb szintre lehetne leszorítani, és ezzel meg-
törne a bankok és az államháztartások közötti függés. A hatékony szanálási szabály-
rendszerre támaszkodó erős és független szanálási hatóság rendelkezne az eredményes 
és legkevésbé költséges szanálás elvégzéséhez szükséges pénzügyi, jogi és igazgatási 
képességekkel, valamint az ehhez szükséges függetlenséggel is. Annak biztosításával, 
hogy elsődlegesen a magánszektor viselje a bankszanálások költségeinek terheit, a ha-
tóság növelné a piaci fegyelmet, egyúttal csökkentené a banki csődöknek az adófize-
tőkre háruló maradványköltségeit.

•  Az egységes szanálási mechanizmus kiegészítené az egységes felügyeleti mechanizmust 
azzal, hogy biztosítja a csődbe menő bankok gyors átstrukturálását vagy megszünteté-
sét. Az egységes felügyeleti mechanizmus időben és elfogulatlanul értékelné, hogy szük-
ség van-e szanálásra, ugyanakkor az egységes szanálási hatóság biztosítaná a szanálás 
kellő időben és hatékonyan történő végrehajtását.
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Az egységes szanálási mechanizmus keretében hozott szanálási intézkedéseknek a legkisebb 
költség stratégiáját kell követniük, és azokat az adósságleírásba bevont részvényesek és egyes 
hitelezők fontossági sorrendje szerint lehetne finanszírozni, a banki ágazatra támaszkodva. Ez 
utóbbi az európai szanálási alapon keresztül történne, amely az új szanálási rendszer kulcsfon-
tosságú eleme lenne. Az alapot az egységes felügyeleti mechanizmusban közvetlenül részt ve-
vő összes bankra előzetesen kivetett kockázati alapú hozzájárulásból finanszíroznák. Az egy-
séges szanálási mechanizmusnak tartalmaznia kell egy megfelelő és hatékony közös pénzügyi 
védőhálót is, amelyet adott esetben az egységes szanálási hatóságnak az ESM által nyújtott hi-
telkeretből lehetne finanszírozni. A védőhálónak középtávon költségvetési szempontból sem-
leges módon kell működnie, biztosítva, hogy a közpénzekből nyújtott támogatás összegét a 
pénzügyi által utólag fizetendő hozzájárulásokból be lehessen hajtani.

Betétbiztosítási mechanizmusok

A pénzügyi válságok története azt mutatja, hogy a banki betéteket övező bizonytalanság de-
stabilizáló hatással lehet az egyes pénzügyi intézményekre és a banki rendszerek egészére is. A 
nemzeti betétgarancia-rendszerek összehangolásáról szóló javaslat olyan rendelkezéseket tar-
talmaz, amelyek biztosítják, hogy minden tagállam kellően szilárd betétbiztosítási rendszerekkel 
rendelkezzen, ezzel korlátozza a betétek más intézményekbe és országokba való átmenekíté-
sének továbbgyűrűző hatásait, és biztosítja a befektetők megfelelő szintű védelmét az Európai 
Unióban. Fontos, hogy a javaslat mihamarabb elfogadásra kerüljön.

II. Integrált költségvetési keretrendszer

A válság során fény derült az euróövezeti országok között fennálló, nagyfokú kölcsönös füg-
gőségre és az egyik euróövezeti országból a másikba továbbgyűrűző hatásokra, és bebizonyo-
sodott, hogy a nemzeti költségvetési politikák alapvető közös érdeket képviselnek. Ez rámutat 
arra, hogy fokozatosan egy olyan integrált költségvetési keret irányába kell elmozdulni, amely 
egyszerre biztosít megalapozott nemzeti költségvetési politikákat és a gazdasági sokkhatásokkal 
szembeni nagyobb ellenállást az euróövezet egészében. Ez hozzájárulna a fenntartható növeke-
déshez és a makrogazdasági stabilitáshoz. Az októberi időközi jelentés hangsúlyozta, hogy erő-
sebb gazdasági irányításra van szükség, és további lépésként azt javasolta, hogy fokozatosan ki 
lehetne alakítani a GMU közös fiskális rendszerét, amely megkönnyíthetné a gazdasági sokkha-
tásokhoz való alkalmazkodást. Az Európai Tanács októberi ülését követően ez a szakasz az eu-
róövezet közös fiskális rendszerére vonatkozó alternatívákat és e rendszer vezérelveit vizsgálja.

A megalapozott nemzeti költségvetési politikák jelentik a GMU alapkövét

A közeljövőben a gazdasági kormányzás megerősítését célzó új intézkedések befejezése és meg-
valósítása lesz a prioritás. Az elmúlt években a GMU-n belüli költségvetési politikák szabályala-
pú keretére vonatkozóan olyan lényeges javító intézkedéseket helyeztünk hatályba („hatos cso-
mag”), illetve fogadtunk el (Szerződés a stabilitásról, koordinációról és kormányzásról), amelyek 
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fokozottan összpontosítanak a költségvetési egyensúlyhiány megelőzésére, az államadósság ala-
kulására, a végrehajtási mechanizmusok javítására és az uniós szabályokkal kapcsolatos nem-
zeti elkötelezettségre. Az euróövezeti költségvetési kormányzás megerősítésének egyéb, még 
a jogalkotási szakaszban lévő elemeit („kettes csomag”) sürgősen véglegesíteni kell és gondo-
san végre kell hajtani. Az új kormányzási keret az euróövezeti tagállamok éves költségvetésé-
nek széles körű előzetes koordinációját irányozza elő, és megerősíti azoknak az államoknak a 
felügyeletét, amelyek pénzügyi nehézségekkel küzdenek.

A GMU közös fiskális rendszere felé vezető út

Más monetáris uniók története és tapasztalata azt mutatja, hogy többféle út vezet a költségve-
tési unió megvalósítása felé, és hogy a GMU egyedi jellemzői miatt indokolt lenne a különleges 
megközelítés. Jóllehet az egyes monetáris uniókban eltérő a költségvetési eszközök közpon-
tosítottságának mértéke, és más-más költségvetési szolidaritási megoldásokat alkalmaznak a 
negatív sokkhatások ellen, az összes többi monetáris unió rendelkezik közös fiskális rendszer-
rel. Az Európai Tanács 2012 októberében e tekintetben azt kérte, hogy vizsgálják meg, milyen 
mechanizmusok alkalmazására van lehetőség, beleértve az euróövezetben bevezetendő közös 
fiskális rendszert is. A közös fiskális rendszer támogatná az új, a többéves pénzügyi kereten 
kívül eső költségvetési funkciókat, és egyértelműen elkülönülne a többéves pénzügyi kerettől.

A második szakaszban a strukturális reformokat bizonyos esetekben korlátozott, ideiglenes, 
rugalmas és célzott pénzügyi ösztönzőkkel támogatnák, amint a tagállamok szerződéses jel-
legű megállapodásokat kötnek az uniós intézményekkel. E megállapodások kötelezőek lenné-
nek az euróövezeti tagállamok esetében, és önkéntesek a többi tagállam esetében (lásd alább a 
III. szakaszt). A Bizottság javaslatot kíván tenni arra vonatkozóan, hogy – az uniós eljárások-
ra alapozva – konkrétan hogyan lehetne bevezetni az ilyen szerződéses jellegű megállapodáso-
kat, és milyen eszközökkel lehetne támogatni végrehajtásukat.

A szerződéses jellegű megállapodások végrehajtása és az ehhez kapcsolódó ösztönzők támo-
gatnák azt a konvergenciafolyamatot, amely a gazdasági sokkhatásokhoz való alkalmazkodást 
megkönnyítő közös fiskális rendszernek a harmadik szakaszban való létrehozásához vezet. A 
sokkhatásokhoz való alkalmazkodás az euróövezeti országok közötti, biztosítási jellegű me-
chanizmus formájában történhetne, amely védőpajzsként működne az egyes országokat érin-
tő súlyos gazdasági sokkhatások esetén. E mechanizmus biztosítana egyfajta, több gazdasá-
gi cikluson átívelő fiskális szolidaritást, javítaná az euróövezet egészének ellenálló képességét, 
és csökkentené a makrogazdasági kiigazításokkal járó pénzügyi és kibocsátási költségeket. A 
makrogazdasági stabilitás javításával szerencsésen kiegészítené az Európai Stabilitási Mecha-
nizmuson alapuló válságkezelési keretet.

Mivel egy jól működő sokkelnyerő mechanizmushoz nagyobb fokú konvergenciára van szük-
ség a tagállamok gazdasági struktúrái és gazdaságpolitikái között, a növekedésösztönző struk-
turális reformok támogatása és az országspecifikus gazdasági sokkhatások tompítása két egy-
mást kiegészítő és elősegítő célkitűzés.
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Gazdasági érvek a közös fiskális rendszer kialakítása mellett

Egy valutaunión belül az országspecifikus sokkokhoz való alkalmazkodás módjait a munkaerő 
és a tőke mobilitása, az ár- és költségrugalmasság, valamint a költségvetési politika képezik. 
Amennyiben az országspecifikus sokkokhoz való gazdasági alkalmazkodás mechanizmusai tö-
kéletlenek, a negatív költségvetési externáliákkal szembeni védelem érdekében fontos a költ-
ségvetési kockázatok közös viselése. Egyértelműen ez a helyzet az euróövezeten belül, ahol 
a munkaerő mobilitása viszonylag alacsony, a tőkeáramlást hirtelen kilengések jellemzik, ami 
megrendítheti a pénzügyi stabilitást, a strukturális merevségek pedig késleltethetik vagy meg-
gátolhatják az áralkalmazkodást és az erőforrások újraelosztását. Ilyen esetekben könnyen elő-
fordul, hogy egyes országok „rossz” egyensúlyi állapotba kényszerülnek, aminek az euróöve-
zet egészére nézve negatív következményei vannak.

Ezzel összefüggésben a közös kockázatviselésre szolgáló eszközök, például egy közös, de 
korlátozott sokkelnyelő mechanizmus elősegítheti az országspecifikus sokkok hatásának eny-
hítését, és az euróövezeten belüli és azon túli továbbterjedés meggátolását. Ezt azonban ki kell 
egészíteni egy, a gazdasági konvergencia megerősítésének ösztönzésére szolgáló olyan mecha-
nizmussal, amely a nemzetgazdaságok alkalmazkodási képességének javítását célzó strukturális 
szakpolitikákon alapul, elkerülve ugyanakkor az erkölcsi kockázat felmerülésének minden biz-
tosítási rendszerben meglévő veszélyét. A szerződéses megállapodásban meghatározott refor-
mok sikeres végrehajtása nemcsak maguknak a reformcéloknak a megvalósítását szolgálhat-
ná, hanem a harmadik szakaszban létrehozandó, az aszimmetrikus sokkok elnyelésére szolgáló 
mechanizmusban való részvétel egyik feltétele is lehetne. Ez további olyan tényező lenne, amely 
határozottan ösztönözné a tagállamokat arra, hogy megalapozott gazdaságpolitikát folytassa-
nak a sokkelnyelő mechanizmushoz való csatlakozásuk előtt és után egyaránt. Abban az átme-
neti időszakban, amely ezen automatikus stabilizációs mechanizmus létrejöttéig tart, a tagálla-
moknak – a konkrét körülményeiktől függően – korlátozott, ideiglenes és rugalmas pénzügyi 
ösztönzőket lehetne nyújtani a strukturális reformok előmozdítása céljából. Annak érdekében, 
hogy ne újuljanak ki, illetve ne alakuljanak ki makrogazdasági egyensúlyhiányok azt követően, 
hogy az országoknak lehetőségük nyílik a sokkelnyelő mechanizmus igénybevételére, a refor-
mokra továbbra is a szerződéses megállapodás szerinti megközelítést kellene alkalmazni. Ezen-
felül a sokkelnyelő mechanizmus keretében megvalósuló nettó transzferek szintjét korrigálni 
lehetne attól függően, hogy az adott ország milyen mértékben teljesítette a szerződéses meg-
állapodásokban vállalt kötelezettségeit.

Alternatívák az euróövezeti közös fiskális rendszer sokkelnyelő mechanizmus kialakítására

A GMU közös fiskális rendszere és az ehhez tartozó, az aszimmetrikus sokkok elnyelésére szol-
gáló szűk mechanizmus egy biztosítási jellegű rendszer formáját ölthetné, amely az euróöveze-
ti országokra terjed ki. A nemzeti költségvetésekből származó befizetések és a mechanizmus-
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ból a nemzeti költségvetéseknek juttatott források összege ingadozna attól függően, hogy az 
egyes országok a gazdasági ciklusnak éppen melyik szakaszában vannak.

Két lehetséges tág megközelítés van a mechanizmus kialakításának konkrét módjára. Az el-
ső a makrogazdasági megközelítés, melynek keretében a befizetések és a juttatandó források 
összege a ciklikus bevételi és kiadási tételek összegének ingadozásán vagy a gazdasági tevé-
kenység bizonyos mérőszámain alapulna. A második esetben a mechanizmus mikrogazdasá-
gi megközelítésen alapulna, és közvetlenebbül fűződne egy konkrét, a gazdasági ciklusra ér-
zékeny közérdekű funkcióhoz, például a munkanélküliségi biztosításhoz. Ebben az esetben a 
közös fiskális rendszerbe való befizetések és az innen juttatott források szintje közvetlenül a 
munkaerő-piaci folyamatoktól függne, és a közös fiskális rendszer kiegészítené vagy részlege-
sen helyettesítené a nemzeti munkanélküliségi biztosítási rendszereket. A transzferek a cikli-
kus munkanélküliségre korlátozódhatnának oly módon, hogy juttatásukra csak rövid távú mun-
kanélküliség esetén kerülne sor.

Az egyes megközelítések előnyeinek megítélése elmélyültebb elemzést igényelne. Fontos meg-
jegyezni, hogy a közös fiskális rendszerhez tartozó sokkelnyelő mechanizmus nagyságrend-
je alapvetően a rendszer méretétől függne, és a kialakítás pontos módjától és a konkrét para-
méterektől függ, hogy milyen pénzügyi hatást gyakorolna a nemzeti költségvetésekre. Fontos 
lesz azonban biztosítani, hogy a választott megközelítéstől függetlenül a mechanizmus létreho-
zása ne változtasson a közkiadások és adóterhek euróövezeti összmértékén. Éppennyire fon-
tos gondosan tanulmányozni a transzferek aktiválási feltételeit és küszöbértékeit, mivel csak a 
kellően jelentős országspecifikus sokkokat kellene a központi szintű mechanizmussal elnyelni. 
A mikrogazdasági megközelítés esetében például elképzelhető lenne az a feltétel, hogy a mun-
kanélküliségi transzferek aktiválására csak akkor kerüljön sor, ha a rövid távú munkanélküli-
ség növekedésének szintje meghalad egy meghatározott küszöbértéket.

A közös fiskális rendszer pénzügyi erőforrásai és külső forrásbevonási képessége

Specifikus forrásokat kell előteremteni mindkét funkció – a strukturális reformok ösztönzése 
és az aszimmetrikus sokkok elnyelése – finanszírozására. Ez nemzeti befizetésekből, saját for-
rásokból vagy e kettő kombinációjából oldható meg. Hosszabb távon azonban a leendő közös 
fiskális rendszer egyik fontos, alaposan megvizsgálandó jellemzője az lenne, hogy keretében le-
hetőség lenne a külső forrásbevonásra. Az euróövezeti közös fiskális rendszer ugyanis megfe-
lelő alapot teremtene a közös állampapír-kibocsátásra úgy, hogy az nem járna közös adósság-
vállalással. Ebben az esetben meg kell vizsgálni, hogy miként lehetne e közös fiskális rendszer 
vonatkozásában olyan költségvetési aranyszabályt alkalmazni, mint amilyen a stabilitási és nö-
vekedési paktumban, illetve a stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződésben 
foglalt költségvetési egyensúlyi szabály. Végezetül egy integrált költségvetési kerethez szükség 
lenne egy egyértelműen meghatározott költségvetési feladatokat ellátó kincstári funkcióra is.
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A GMU közös fiskális rendszere sokkelnyelő mechanizmusának vezérelvei

A választott (makro- vagy mikrogazdasági) megközelítéstől függetlenül a sokkelnyelő me-
chanizmus kialakítási módjának az alábbi néhány, a GMU specifikus jellemzőit is tükröző ve-
zérelven kell alapulnia:

•  Az országspecifikus sokkok elnyeléséhez kapcsolódó közös költségvetési kockázatvi-
selés elemeit oly módon kell megszervezni, hogy ne eredményezzenek egyirányú és ál-
landó transzfert az országok között, továbbá azok nem tekinthetők jövedelemkiegyen-
lítő eszköznek. Az idők folyamán az egyes euróövezeti országok, attól függően, hogy 
a gazdasági ciklusuknak éppen mely szakaszában vannak, egyszer nettó kedvezménye-
zettek, másszor nettó befizetők lennének.

•  A mechanizmus nem befolyásolhatja hátrányosan azokat az ösztönzőket, amelyek józan 
nemzeti szintű költségvetési politikai döntéshozatalra, sem azokat, amelyek a nemze-
ti strukturális gyengeségek kiküszöbölésére sarkallnak. A sokkelnyelő mechanizmusba 
olyan megfelelő mechanizmusokat kell beépíteni, amelyek az erkölcsi kockázat korlá-
tozására és a strukturális reformok ösztönzésére irányulnak. A mechanizmus igénybe-
vételét az átfogó uniós kormányzási keret – többek közt az esetleges szerződéses jel-
legű megállapodások (lásd az alábbi III. szakaszt) – betartásától kellene függővé tenni.

•  A közös fiskális rendszert az Európai Unió és az uniós intézmények keretén belül kell ki-
dolgozni. Ez garantálná, hogy konzisztens legyen a már bevezetett, szabályokon alapuló 
uniós költségvetési kerettel és a gazdaságpolitikák koordinációjára szolgáló eljárásokkal.

•  Nem cél, hogy a közös fiskális rendszer válságkezelési eszköz legyen, mivel erre a célra 
már létrejött az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM). A közös fiskális rendszer sze-
repe ezzel szemben a GMU és az euróövezeti országok általános gazdasági ellenálló ké-
pességének fokozása kell, hogy legyen. Hozzájárulna a válságkezeléshez és a csökken-
tené a későbbi ESM-intervenciók valószínűségét.

•  A közös fiskális rendszer kialakításának konzisztensnek kell lennie a szubszidiaritási 
elvvel, az általa végzett műveleteknek átláthatóknak kell lenniük, és megfelelő demok-
ratikus kontroll- és elszámoltathatósági mechanizmusoknak kell rájuk vonatkozniuk. 
Ezenfelül költséghatékonynak kell lennie, és nem vezethet sem költséges adminisztra-
tív eljárások, sem felesleges központosítás kialakulásához. Nem járhat sem a kiadások, 
sem az adózás szintjének növekedésével.

III. Integrált gazdaságpolitikai keret

Az államadósság-válság fájdalmas tanulsága, hogy a GMU minden tagjára nézve hátrányos kö-
vetkezményekkel jár az, hogy bizonyos országok a múltban fenntarthatatlan gazdaságpoliti-
kák folytattak, és gazdaságukat merevségek jellemzik. Integrált gazdaságpolitikai keretre van 
szükség, amely mindenkor iránymutatást ad a tagállamoknak az erőteljes és fenntartható gaz-
dasági növekedéshez vezető gazdaságpolitikák folytatásához, hogy ezáltal a növekedés és fog-
lalkoztatás szintje magasabb legyen.
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Rövid távon alapvető fontosságú az egységes piac kiteljesítése, mivel ez a növekedés előse-
gítésének igen hathatós eszköze. Ezenfelül alaposan meg kell vizsgálni az euróövezeti munka-
erő- és termékpiacok teljesítményét is. Mivel a GMU-ban nincs lehetőség árfolyamkorrekcióra, 
ahhoz, hogy jól működjön, hatékony munkaerő- és termékpiacokra van szükség. Ez elenged-
hetetlen a tömeges munkanélküliség elleni küzdelemhez, valamint a versenyképesség és a nö-
vekedés szempontjából rendkívül jelentős ár- és költségalkalmazkodás elősegítéséhez. Sürgősen 
figyelmet kell fordítani a tagállamközi munkaerő-mobilitás ösztönzésére és a készségigények 
és a készségkínálat közötti összhang hiányának orvoslására. A Bizottság kiemelt feladatként 
végezhetné el ezt a vizsgálatot. Végezetül létre kell hozni a nagyobb lélegzetű gazdaságpoliti-
kai reformok szisztematikus előzetes koordinációjának keretét, a gazdasági és monetáris uni-
óbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés 11. cikkében előirányzot-
taknak megfelelően.

Ahhoz, hogy az Unió továbbra is nagyon vonzó szociális piacgazdaság maradjon és megőriz-
zük az európai szociális modellt, fontos, hogy az Unió globális szinten versenyképes legyen, és 
hogy a GMU tagjainak versenyképessége között ne alakuljon ki túl nagy eltérés. Az uniós fel-
ügyeleti keret tekintetében eszközölt reformok – az európai szemeszter és ezen belül az ország-
pecifikus ajánlások kialakítása, valamint a makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén követendő, 
szankciók kiszabását lehetővé tevő új eljárás – jó irányba mutatnak. Tovább kell azonban lépni, 
és be kell vezetni a strukturális politikák koordinációjának, konvergenciájának és érvényesíté-
sének erőteljesebb keretét. Ezzel összefüggésben az Európai Tanács az októberi üléseinek kö-
vetkeztetéseiben szorgalmazta annak az elképzelésnek a megvizsgálását, mely szerint a tagál-
lamok szerződéses jellegű megállapodást kötnének az uniós intézményekkel az általuk vállalt, 
a versenyképességet, növekedést és munkahelyteremtést ösztönző reformokról. A megállapo-
dások bevezetésére több szakaszból álló folyamat keretében kerülne sor.

A szerződéses jellegű megállapodások segítségével korai szakaszban 
kell kezelni a stabilitási kockázatokat

A makrogazdasági egyensúlyhiányok általában lassan alakulnak ki, és gyakran rejtve maradnak 
a kedvező gazdasági növekedési és likviditási feltételek miatt. A munkaerő-, termék- és szol-
gáltatáspiacok szerkezeti merevsége, valamint az intézményi adottságok miatt azonban azono-
sításukat követően gyakran nehéz őket gyorsan korrigálni. Fontos ezért, hogy korán kezeljük 
ezeknek az egyensúlyhiányoknak a kiváltó okait, és ennek keretében biztosítsuk, hogy ezek az 
alapvető fontosságú piacok gyorsan alkalmazkodni tudjanak a sokkhatásokhoz, a nemzeti ke-
retrendszerek pedig megkönnyítsék a növekedést és a foglalkoztatást. A szerződéses megálla-
podásoknak ezért a mikrogazdasági, ágazati és intézményi szűk keresztmetszetekre kell össz-
pontosítaniuk, és a gazdaság versenyképességének és növekedési potenciáljának fokozását kell 
célozniuk. A jövőbeli szerződéses megállapodásoknak ezért valamennyi euróövezeti országra 
kötelezőnek, a többi országra nézve azonban önkéntes jellegűnek kell lenniük.
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A szerződéses megállapodásoknak a fő hiányosságra kell összpontosítaniuk

Nem minden gazdasági hatékonyságbeli hiányosság nehezíti a GMU működését. A versenyképessé-
gi és növekedési kihívások mértéke is országonként változó. A reformmegállapodások tartalma és 
mélysége tükrözné ezeket a különbségeket és alkalmazkodna az egyes országok sajátos igényeihez 
(pl. hatékony munkaerőpiac az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem érdekében, az igazságszol-
gáltatási rendszer fejlesztése). Ahhoz azonban, hogy a megállapodásokban ezeket a különbségeket 
figyelembe lehessen venni, elengedhetetlen, hogy az egyes tagállamok és az uniós intézmények kö-
zött intenzív párbeszédre kerüljön sor mind szakértői, mind pedig politikai szinten. Erre a felek ál-
tal elvégzendő, részletekbe menő elemzés formájában kerülne sor, amely alapul szolgálna bizonyos 
konkrét reformokra vonatkozó, sajátos igényekhez igazított, részletes megállapodáshoz. A szüksé-
ges intézkedések típusától függően a megállapodások időbeli hatálya országonként eltérő lehet, de 
valószínűsíthetően többéves jelleget öltene. Annak érdekében, hogy a fő hiányosságokon maradjon 
a hangsúly, a megállapodásoknak némi rugalmasságot kellene engedélyezniük a nagyobb sokkhatá-
sok, valamint a változó gazdasági körülmények és prioritások kezelése tekintetében. Az egyes or-
szágok sajátos helyzetétől függően a 2. szakaszban mindehhez a közös fiskális rendszer keretében 
célzott, korlátozott és rugalmas pénzügyi támogatást lehetne nyújtani.

A szerződéses megállapodásokat be kell illeszteni a létező uniós eljárásokba

A válság eredményeképpen megerősödött az uniós gazdasági kormányzás kerete. A Tanács 
a Bizottság javaslata alapján minden évben integrált országspecifikus ajánlásokat intéz vala-
mennyi tagállamhoz. Ezen túlmenően az egyensúlyhiányok korai észlelésére és korrigálására 
bevezetésre került a makrogazdasági egyensúlyhiány esetén követendő eljárás. A következet-
lenségek és a párhuzamosságok elkerülése érdekében a szerződéses megállapodásokat be kell 
építeni az európai szemeszterbe. A megállapodásoknak összhangban kell lenniük az éves nö-
vekedési jelentésből eredő teljes gazdaságpolitikai kombinációval, és támogatniuk kell azt, va-
lamint az országspecifikus ajánlásokon kell alapulniuk. A korai észlelés céljának megfelelően a 
GMU valamennyi tagjára vonatkozóan általánossá tennénk a részletes felülvizsgálatot, amely-
nek egy rendkívül alapos és helyszíni párbeszéden, valamint a tagállami gazdaságok elemzésén 
kellene alapulnia. A Bizottságnak a részletes felülvizsgálat megállapításain alapuló országspe-
cifikus ajánlásai kiindulópontként szolgálnának az egyes országokkal a reform-megállapodá-
sokban foglalt konkrét és részletes, a végrehajtás időbeli üzemezésére is kiterjedő intézkedé-
sekről folytatandó párbeszédhez. A makrogazdasági egyensúlyhiány esetén követendő eljárás 
korrekciós ágában részt vevő tagállamok esetében a megállapodás egy korrekciós cselekvé-
si terv volna, és a jelenlegi jogszabályi előírásoknak megfelelően a szabályok be nem tartása 
szankciókat vonna maga után.

A szerződéses megállapodásokhoz teljes körű hazai és európai elkötelezettség 
és elszámoltathatóság szükséges

A szerkezeti reformok iránti nemzeti elkötelezettség döntő fontosságú azok végrehajtása szempont-
jából. A nemzeti elkötelezettség biztosításához elengedhetetlen, hogy a tagállamok nemzeti vitát foly-
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tassanak a kiemelt intézkedésekről, továbbá hogy a nemzeti parlamentek jóváhagyják a reform-meg-
állapodásokat. A Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy tájékoztassa az Európai Parlamentet 
és a nemzeti parlamenteket ezeknek az intézkedéseknek a GMU szemszögéből való szükségességé-
ről. Mindkét szerződő fél felelősséggel tartozna a konvergencia- és versenyképességi megállapo-
dás rá eső részének tartalmáért és végrehajtásáért, valamint azért, hogy jelentést tegyenek a saját 
parlamentjeiknek (nemzeti vagy európai) az elért eredményekről. A felek maradéktalan elszámol-
tathatósága csak úgy biztosítható, ha az elfogadott reformprogram konkrét, részletes és mérhető. 
Mindehhez előzetesen meg kell állapodni a konkrét ütemezésről, az ellenőrzés sajátos szabályairól 
és az információhoz való hozzáférésről. A megállapodásokat és a megállapodások betartásáról szó-
ló jelentéseket rendszeresen és kellő időben közzétennék. Számottevő gazdasági változások vagy a 
politikai viszonyok módosulása – például új kormány választása – esetén sor kerülhet a reformcé-
lok megvalósítását szolgáló konkrét intézkedések és lépések újratárgyalására.

A szerkezeti reformokra vonatkozó, szerződéses jellegű megállapodások fő elemei

Összefoglalva, ezek az uniós kormányzás keretébe illesztett megállapodások az alábbi el-
veken alapulhatnak:

•  A megállapodások beépülnének az európai szemeszterbe, következetesen illeszkedné-
nek az euróövezet teljes gazdaságpolitikai kombinációjához, és támogatnák azt; az eu-
róövezeti tagállamokra nézve kötelezőek, a többi tagállam számára azonban önkéntes 
jellegűek lennének, továbbá a növekedés és foglalkoztatás elsődleges szűk keresztmet-
szeteinek részletekbe menő, helyszíni felülvizsgálatán alapulnának. E felülvizsgálatokat 
a Bizottság végezné el.

•  A megállapodások több évre szóló, konkrét és ellenőrizhető reformprogramot tartal-
maznának, amelyről az uniós intézményekkel közösen születne megállapodás, és amely-
nek középpontjában a GMU zökkenőmentes működéséhez elengedhetetlenül szükséges 
versenyképesség és növekedés állna.

•  A tagállamok és a Bizottság rendre a nemzeti parlamenteknek, illetve az Európai Parla-
mentnek számolna el a megállapodások szerinti feladataik tartalmáról és végrehajtásáról.

•  A szerkezeti reformok végrehajtásához a tagállamok pénzügyi ösztönzőkön keresz-
tül támogatásban részesülnének, ami ideiglenes transzfereket eredményezne a túlzott 
strukturális gyengeségekkel küzdő tagállamok irányába. E célzott támogatást erre szánt 
egyedi forrásokon keresztül kell finanszírozni.

•  A megállapodások betartása egy ösztönzőkön alapuló kerettel biztosítható. A megálla-
podások betartása lehetne a közös fiskális rendszer sokkelnyelő mechanizmusában va-
ló részvétel egyik kritériuma. Ezen túlmenően, a megállapodások be nem tartása esetén 
növelni lehetne a közös fiskális rendszerhez való tagállami hozzájárulásokat.

V. A demokratikus legitimáció és az elszámoltathatóság

Októberi következtetéseiben az Európai Tanács hangsúlyozta, hogy a demokratikus legitimáció 
és elszámoltathatóság biztosításához erős mechanizmusokra van szükség. A vezérelvek egyike 
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szerint a demokratikus ellenőrzésnek és elszámoltathatóságnak a döntéshozatali szinten kell 
megjelennie. Ennek a vezérelvnek a végrehajtása kulcsfontosságú az integrált pénzügyi, költ-
ségvetési és gazdaságpolitikai keret eredményességének biztosításához. Mindez azzal jár, hogy 
az európai szinten hozott döntésekkel kapcsolatos elszámoltathatóságot illetően az Európai 
Parlamentet be kell vonni a folyamatba, de adott esetben meg kell tartani a nemzeti parlamen-
tek meghatározó szerepét is.

A nemzeti költségvetésekkel kapcsolatos döntések a tagállami parlamenti demokráciák köz-
ponti jelentőségű területét érintik. A demokratikus legitimációra és elszámoltathatóságra vo-
natkozó rendelkezéseknek ugyanakkor biztosítaniuk kell az Unió közös érdekének megfelelő-
en figyelembevételét; a nemzeti parlamentek viszont nincsenek abban a helyzetben, hogy azt 
maradéktalanul figyelembe vehessék. Ez azt jelenti, hogy a szakpolitikai döntéshozatal továb-
bi integrációja és a hatáskörök nagyobb mértékű uniós szintű összevonása esetén első és leg-
fontosabb lépésként az Európai Parlamentet ennek megfelelő mértékben be kell vonni a való-
di gazdasági és monetáris unió integrált kereteibe.

Először, ami az integrált pénzügyi keretet illeti, bár mind az Európai Központi Banknak, mint 
a felügyeletet ellátó egyetlen intézménynek, mind pedig a majdani egységes szanálási hatóság-
nak az elszámoltathatóságát európai szinten kell megvalósítani, ezt olyan erőteljes mechaniz-
musokkal kell kiegészíteni, amelyek biztosítják a tájékoztatást, a jelentéstételt és az átlátható-
ságot a részt vevő tagállamok nemzeti parlamentjei felé.

Másodszor, az integrált költségvetési és gazdaságpolitikai keretben a tagállamoknak bizto-
sítaniuk kell nemzeti parlamentjeik megfelelő bevonását a javasolt szerződéses jellegű reform-
megállapodásokba, és tágabb értelemben véve az európai szemeszterbe. Az Európai Tanács 
ennek szellemében októberben felszólított arra, hogy fel kell tárni, hogy milyen módon lehet 
biztosítani, hogy az európai szemeszter keretében elfogadásra kerülő ajánlásokról vita folyjon 
mind az Európai Parlamentben, mind a nemzeti parlamentekben. A demokratikus legitimáció 
és elszámoltathatóság fokozását olyan új, a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament kö-
zötti együttműködés szorosabbá tételére szolgáló mechanizmusokkal lehetne elősegíteni, ame-
lyek a stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés 13. cikkére és a szerződés 
(1) jegyzőkönyvére épülnek. Mindennek pontos megszervezése és szabályainak meghatározá-
sa az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közös feladata.

Harmadszor, a GMU új közös fiskális rendszerének megteremtése maga után kell hogy vonja 
a teljes körű demokratikus legitimációt és elszámoltathatóságot biztosító megfelelő rendelke-
zéseket is. E rendelkezések részletei nagyrészt a rendszer sajátos jellemzőin alapulnának, ide-
értve finanszírozási forrásait, döntéshozatali eljárásait és tevékenységeinek hatókörét.

A válság továbbá rávilágított arra, hogy nemcsak a GMU felülvizsgálati keretét kell megerő-
síteni, hanem azon képességét is, hogy gyors végrehajtási intézkedéseket tudjon hozni annak 
érdekében, hogy a kedvezőtlen időszakokban javítsa a válságkezelést, a kedvező időszakok-
ban pedig a gazdaságpolitikai döntéshozatalt. A korábbi rendszer hiányosságainak orvosolá-
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sára születtek kormányközi megállapodások, ezeket azonban végső soron be kellene építeni 
az Európai Unó jogi keretébe. Ezt már a stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló 
szerződés is előirányozza, és más esetekre is elő lehetne irányozni. Alapvető fontosságú, hogy 
megerősítsük az európai szint képességét arra, hogy a GMU-t illetően végrehajtási gazdaság-
politikai döntéseket hozzon. Végezetül, ahogy a GMU egyre inkább a bankunió, fiskális unió és 
gazdasági unió irányába fejlődik, úgy külső képviseletét is egységesíteni kell.

Ezek az Európai Unió egészében és különösen a gazdasági és monetáris unióban végbeme-
nő messze ható változások végső soron szükségessé teszik a tagállamok közötti egyetértést a 
célokat illetően, a társadalmi kohézió magas fokát, az Európai Parlament és a nemzeti parla-
mentek erőteljes részvételét és a szociális partnerekkel folytatott párbeszéd megújítását. A fo-
lyamat és az eredmények nyitottsága és átláthatósága alapvető fontosságú a valódi gazdasági 
és monetáris unió megvalósításához.
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