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Az euró immár a mindennapi életünk része. A közös valutát 
több mint 332 millió uniós polgár használja nap mint nap, 
illetve euróban fektet be és abban tartja megtakarításait. 
2020-ra felnő egy olyan új generáció, amely már nem is 
nagyon hallott az eurót megelőző nemzeti valutákról. Az 
euró története az 1992-ben aláírt Maastrichti Szerződéssel 
kezdődött. Ez a dokumentum intézményesítette ugyanis az 
uniós vezetőknek a gazdasági és monetáris unió (GMU) és 
a közös valuta létrehozására irányuló döntését. Az euró 
bevezetését többéves előkészületek előzték meg, amikor is 
kiépült az egységes piac, és létrejött az Európai Központi 
Bank. 1999 és 2002 között 12 uniós tagállam vonta ki 
a forgalomból nemzeti valutáját (pl. a holland forintot, 
a francia frankot és a spanyol pesetát) és csatlakozott az 
euróövezethez, amelynek közös pénzneme immár az euró. 

Az eurózóna ma 17 uniós tagállamot foglal magában. 
Kiemelt szerepet játszik a határok nélküli egységes piacon 
belül, ahol az áruk, a személyek, a tőke és a szolgáltatások 
szabadon mozoghatnak az uniós országok között. A 27 
tagállam 500 millió fogyasztójával az EU a világ egyik 
legnagyobb gazdaságának számít. Az EU bonyolítja le 
a világkereskedelmi forgalom több mint egyharmadát, és 
az uniós tagállamok biztosítják a világ össztermelésének 
egyötödét.

Ahhoz, hogy az euróövezet és az egységes piac gazdasági 
környezete stabil és növekedésbarát legyen, jól működő 
gazdasági és monetáris unióra van szükség. Nagyon 
fontos, hogy megőrizzük az erős és szilárd eurót, mivel ez 
közvetlenül befolyásolja a gazdasági növekedést, 
a foglalkoztatást és az uniós vállalkozások sikerét. Az euró 
stabilitása hatással van arra is, hogy mennyi beruházási 
tőke áll rendelkezésre, fenntarthatóak-e az 
államháztartások és a nyugdíjak, valamint 
finanszírozhatók-e Európában a jóléti és szociális 
biztonsági rendszerek.

A 2008-ban kirobbant gazdasági és pénzügyi válság 
rávilágított arra, hogy meg kell erősíteni az EU és az 
eurózóna gazdasági kormányzását. A gyenge kormányzás 
következtében ugyanis egyes tagállamok adósságának és 
államháztartási hiányának szintje fenntarthatatlanná vált. 
Az így kibontakozott államadósság-válság miatt egyes 
uniós országoknak szigorú hiánycsökkentő intézkedéseket 
kellett foganatosítaniuk. Az EU azonban – egyetlen nagy 
gazdasági tömbként – tanúbizonyságot tett arról, hogy 

pénzügyi zavaroktól terhes világunkban át tudja vészelni 
a vihart, és támogatni tudja az egyes tagállamokat, 
amelyek e segítség nélkül még sebezhetőbbek lennének.

Egységes európai valuta

Az euró a polgárok és a vállalkozások javát egyaránt 
szolgálja: elősegíti a kereskedelmet és a gazdasági 
növekedést, továbbá növeli Európa világgazdasági súlyát. 
Az 1970-es és 80-as években számos uniós országban 
nagyon magas (20%-os vagy még magasabb) volt az 
infláció. Az euró bevezetésének előkészületei során az 
infláció lecsökkent, a közös valuta életbe léptetése óta 
pedig az euróövezetben 2% körül mozog. Az árstabilitás 
garantálja, hogy az állampolgárok vásárlóereje és 
megtakarításainak értéke viszonylag tartós maradjon. 
Az euró fennállása óta az állampolgároknak nem kell 
a valutaváltással bajlódniuk, és búcsút mondhatnak az 
azzal járó költségeknek is. A közös pénz révén emellett 
könnyebb és átláthatóbb külföldön (valamint az interneten) 
vásárolni, illetve összehasonlítani az árakat a különböző 
tagállamokban. Ez serkenti a versenyt, és alacsonyan tartja 
a fogyasztói árakat.

MIÉRT VAN SZÜKSÉG GAZDASÁGI  
ÉS MONETÁRIS UNIÓRA?

 Közös politika a közös valutáért 

A közös valutát több mint 332 millió uniós  
polgár használja nap mint nap
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Gyakorlati és elvi célok a közös 
fizetőeszköz hátterében
Az euró nemcsak konkrét előnyöket biztosít 
használóinak, de az európai egység és 
identitás szemléletes jelképe is. Bevezetésének 
hátterében nem csupán gazdasági, hanem 
politikai döntés is állt: a közös valuta az 
európai integrációt volt hivatott erősíteni. Ezt 
a politikai elképzelést a Maastrichti Szerződés 
a gazdasági és monetáris unió (GMU) és az 
Európai Unió létrehozásával váltotta valóra. 
Az 1993-ban hatályba lépett szerződés célja 
az volt, hogy továbbvigye „az Európa népei 
közötti egyre szorosabb egység létrehozásának 
folyamatát”. A gazdasági és monetáris unió 
kiépítéséhez el kellett mélyíteni a szakpolitikai 
integrációt, így szorosabbá kellett fűzni 
a politikai integrációt is.

Az európai polgároknak biztosított közvetlen előnyökön 
kívül a közös valuta bevezetésének más, stratégiai okai is 
voltak. Először is az euró elősegíti a gazdasági 
konvergenciát, azaz az euróövezeti országok 
gazdaságainak fokozatos integrációját. Ezáltal növekedik 
a jólét, szabadabban áramolhatnak a kereskedelmi 
forgalomra szánt áruk és a szolgáltatások, 
a beruházásokhoz szükséges pénzeszközök, és 
szabadabban mozoghatnak az emberek is, legyen szó 
turizmusról vagy munkavállalásról.

A közös valutával a vállalkozások is jól járnak: egyrészt 
a stabil kamatlábak ösztönzik a beruházásokat, ami jólétet 
és munkahelyeket teremt, másrészt pedig a valutaváltási 
költségek megszűnése emelte a termelő beruházásokra 
rendelkezésre álló tőke mennyiségét. A stabilitás elősegíti, 
hogy a vállalatok hosszú távra tervezzenek, és távlati 
beruházásokat finanszírozzanak, javítva ezzel 
versenyhelyzetüket globális szinten is.

A közös fizetőeszköz Európa egésze szempontjából is 
nagyon jelentős. Jótékony hatással van 
a világkereskedelemre, és olyan stabil valutát jelent, amely 
egy nagy gazdasági tömb (az euróövezet) támogatását 
élvezi, és amely ellenáll a globális bizonytalanságnak. Egy 
ilyen formátumú, erejű és stabilitású valuta révén Európa 
világgazdasági súlya is nagyobb. Az euró a dollár mellett 
a nemzetközi tranzakciók választott pénzneme. Az 
euróövezet a közvetlen külföldi befektetők szemében 
vonzó célállomást jelent.
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GMU: az egységes valuta irányítása

Az Európai Tanács résztvevői 1991-ben a hollandiai 
Maastrichtban úgy döntöttek, hogy országaik gazdasági és 
monetáris unióra (GMU) lépnek. Az unió jogi kereteit 
a később hatályba lépett, Európai Unióról szóló szerződés 
(a Maastrichti Szerződés) biztosította. A gazdasági és 
monetáris unió tovább mélyítette az 1950-es években 
elkezdődött gazdasági integrációs folyamatot.

Elvileg valamennyi uniós ország tagja a GMU-nak, de nem 
mindegyik vezette be az eurót. Két oka van annak, hogy az 
egyes országok miért nem használják a közös pénzt: Két 
ország (Dánia, Egyesült Királyság) úgy döntött, nem vesz 
részt a GMU harmadik szakaszában, amelynek célja 
a közös valuta bevezetése. Ezek az országok a Maastrichti 
Szerződésben ún. „önkéntes kívülmaradási” (opt-out) 
státuszt kaptak. Más tagállamok viszont még nem 
teljesítették azokat a konvergenciakritériumokat, ami 
előfeltétele az euróövezeti csatlakozásnak. Az euró 
bevezetése előtt ugyanis valamennyi tagállam 
gazdaságának eleget kell tennie az ár- és 
árfolyamstabilitásra, valamint a megbízható és 
fenntartható államháztartásra vonatkozó feltételeknek. 
Ezek a konvergenciakritériumok azt hivatottak biztosítani, 
hogy a tagállamok gazdaságai kellőképpen felkészültek 
legyenek az egységes valuta bevezetésére. 

Az euróövezet
A közös valuta életbe léptetése óta a  
12 országból álló euróövezet 17 tagúvá bővült. 
A gazdasági és monetáris unióban azonban 
valamennyi uniós ország  
részt vesz.

A gazdasági és monetáris unió az EU kiegyensúlyozott és 
fenntartható gazdasági növekedését hivatott elősegíteni. 
A nagyobb méret, a belső hatékonyság és teljesítőképesség 
révén a gazdasági integrációból az uniós gazdaság 
egészének, valamint az egyes tagállamok gazdaságainak 
külön-külön is előnye származik. Az integráció gazdasági 
stabilitást biztosít, és lehetővé teszi a növekedés és 
a foglalkoztatás fokozását, ami közvetlen javulást hoz az 
uniós polgárok életében. A gazdasági és monetáris unión 
belül számos szakpolitika hivatott megerősíteni a gazdasági 
stabilitást.

Az árstabilitás fenntartását és a kamatlábak 
meghatározását célzó monetáris politikáért az 
euróövezetben közvetlenül az Európai Központi Bank (EKB) 
felelős. A bank a fogyasztói árak stabilitását és az 
alacsony inflációt szem előtt tartva csökkenti vagy növeli 
az általa nyújtott hitel kamatlábát. Az EKB monetáris 
politikájának két alapvető feladata az árstabilitás 
fenntartása, valamint az euró értékének megőrzése. 
Az intézmény ezért középtávon a 2%-hoz közeli, de az 
azt meg nem haladó inflációs rátára törekszik. Az EKB 
álláspontja szerint a 2% elég alacsony ahhoz, hogy 
a gazdaság teljes mértékben kihasználhassa az 
árstabilitás nyújtotta előnyöket. Ez a célérték egyben azért 
is fontos, hogy – amint azt az EKB szintén célként tűzte 
ki – kellő mozgástér maradjon a deflációs kockázatok 
elkerülésére.

A költségvetési politika – amely az adózással, az 
államháztartási kiadásokkal és az állami kölcsönfelvétellel 
kapcsolatos döntéseket foglalja magában – még mindig 
a tagállami kormányok saját hatáskörébe tartozik. Az egyik 
tagállamban hozott döntések ugyanakkor hatással lehetnek 
az egész euróövezetre, sőt az Európai Unió egészére. Fontos 
tehát, hogy az ilyen döntések összhangban álljanak az uniós 
szinten lefektetett szabályokkal, amelyek korlátozzák az 
államháztartási hiány és az államadósság mértékét.

Szintén a tagállami kormányok hatáskörébe tartozik más 
gazdaságpolitikai intézkedések (pl. a munkaerőpiaccal és 
a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos döntések) meghozatala. 
Ezeket a tagállami gazdaságpolitikai intézkedéseket az EU 
az éves európai szemeszter keretében hangolja össze (Lásd 
a „Mit tesz az Európai Unió?” fejezetet).

AZ INFLÁCIÓT SIKERÜLT 2% KÖRÜL TARTANI  
AZ EURÓZÓNÁBAN

Forrás: Eurostat . Az 1996 előtti adatok a nem harmonizált  
nemzeti fogyasztói árindexeken alapulnak .

-1
1990 1995 2000 2005 2010

0

1

2

3

4

5

-1

0

1

2

3

4

5
Az euró bevezetése 
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Ki mit csinál?

Valamennyi uniós ország tagja a gazdasági és monetáris 
uniónak (GMU), de nem mindegyik használja az eurót. 
A GMU irányításáért saját hatáskörük keretein belül 
számos uniós és tagállami intézmény felel. Ez az irányítási 
folyamat az ún. gazdasági kormányzás, melyben az alábbi 
szereplők működnek közre:

Az EURÓPAI PARLAMENT a Tanáccsal közösen dolgozza 
ki az uniós jogszabályokat, és demokratikus felügyeletet 
gyakorol a gazdasági kormányzás felett.

Az uniós országok állam-, illetve kormányfőiből álló 
EURÓPAI TANÁCS fekteti le a legfontosabb politikai 
irányvonalakat.

Az EU országainak gazdasági minisztereit tömörítő 
TANÁCS koordinálja a szakpolitikákat, határoz a Bizottság 
javaslatairól és hoz döntéseket, melyek az esetek 
többségében kötelezők a tagállamokra nézve.

Az euróövezet pénzügyminisztereiből álló 
EURÓCSOPORT dönt az euróval kapcsolatos ügyekben.

Az EURÓPAI BIZOTTSÁG javaslatokat tesz a Tanácsnak 
a gazdasági és költségvetési politika követendő irányára 
vonatkozóan, nyomon követi az eredményeket, és 
gondoskodik arról, hogy az uniós országok betartsák 
a Tanács határozatait és ajánlásait. 

Az UNIÓS ORSZÁGOK elfogadják nemzeti 
költségvetéseiket a rögzített hiány- és adósságkorlátokon 
belül, és döntenek saját strukturális politikáikról, ideértve 
a foglalkoztatást, a nyugdíjrendszert és a tőkepiacot érintő 
intézkedéseket. Az uniós országoknak emellett végre kell 
hajtaniuk a Tanács határozatait.

Az EURÓPAI KÖZPONTI BANK feladata, hogy 
függetlenül végrehajtsa az euróövezetre vonatkozó 
monetáris politikát, amelynek elsődleges célja az 
árstabilitás megőrzése.

Az Európai Központi Banknak kizárólagos joga van az 
euróbankjegy-kibocsátás engedélyezésére. A bankjegyek 

előállítása és forgalomba bocsátása a nemzeti jegybankok 
feladata. Az euróérméket az euróövezet tagállamai adják ki az 

EKB által jóváhagyott mennyiségben

©
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Az Uniónak bizonyos mértékig beleszólása van a tagállamok 
gazdaságpolitikáiba; ez a stabilitás megőrzését szolgálja, 
valamint annak megelőzését, hogy olyan tagállami 
döntések szülessenek, amelyek kedvezőtlen hatással 
lehetnek más országokra nézve. A gazdasági döntéshozatal 
tagállami koordinálásának és irányításának legfontosabb 
uniós eszköze a Stabilitási és Növekedési Paktum, amely két 
fő szabályt mond ki: 

•	 Az	államadósság	(az	állam	tartozásainak	összessége)	
nem lépheti túl a GDP, azaz az adott országban egy év 
alatt előállított javak értékének 60%-át. Amennyiben 
a hitelt az országok a jövőbeli növekedésbe való 
beruházás céljaira használják föl, a hitelfelvétel 
helyénvaló tevékenység. A túlzott mértékű hitelfelvétel 
azonban gátolhatja a gazdasági növekedést.

•	 A	költségvetési	hiány	(az	az	összeg,	amellyel	egy	adott	
év államháztartási kiadásai meghaladják az adott évi 
jövedelmet) nem lehet több mint a GDP 3%-a. Amikor 
a kiadások túlszárnyalják a bevételeket, a hiány 
pótlásához az adott országnak hitelt kell felvennie, ami 
viszont növeli az államadósságot.

Idővel a Stabilitási és Növekedési Paktum keretében hozott 
gazdaságpolitikai döntések olyan irányba fejlődtek, hogy 
megfeleljenek az új kihívásoknak. Ez a tendencia ma is 
tart. A jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság rávilágított 
arra, hogy meg kell erősíteni az EU és az eurózóna 
gazdasági kormányzását.

A már meglévő uniós vívmányok (monetáris unió, egységes 
euróövezeti valuta, Európai Központi Bank) ellenére azonban 
a gazdasági unió még nincs igazán kiépítve. Az idők 
folyamán az uniós országok a növekedés, az infláció és 
a versenyképesség tekintetében különböző eredményeket 
értek el. Az ilyen eltérésekből fakadó esetleges negatív 
láncreakciók megelőzése és kezelése érdekében magasabb 
szintű gazdasági koordinációra van szükség. A jelenlegi 
válságban számos uniós ország néz szembe gazdasági 
kihívásokkal, amelyek nem kímélik az euróövezet tagállamait 
sem. Az EU ezért a közelmúltban konkrét intézkedéseket 
hozott, hogy növelje a tagállamok gazdaságpolitikáinak 
koordinációját, kivezesse a tagállamokat a válságból, és új 
lendületet adjon a stabilitásnak, a munkahelyteremtésnek és 
a fenntartható növekedésnek.

A nemzeti költségvetések fokozott 
felügyelete

Az EU 2011 decemberében új uniós jogszabálycsomagot 
léptetett hatályba, és ezzel megerősítette a Stabilitási és 
Növekedési Paktumot. A jogszabálycsomag hat 
jogszabályból áll, ezért a neve „hatos csomag”. A csomag 
részét képező intézkedések az uniós gazdasági 
kormányzást hivatottak megerősíteni.

A megerősített Stabilitási és Növekedési Paktum 
nagyobb átláthatóságot rendel el, és előírja, hogy 
a Bizottság fokozottabban felügyelje a tagállamok nemzeti 
költségvetését.

•	 Ma	már	szigorúbb	szabályok	vannak	érvényben	a	túlzott	
hiány kialakulásának megelőzésére. Ha például egy 
ország költségvetési hiánya a 3%-os küszöbhatár fölé 
megy, az adott államnak bizonyítania kell, hogy 
költségvetési intézkedéseket hajt végre a hiány 
középtávú csökkentése céljából.

•	 Amikor	egy	tagállam	túllépi	az	államadósságra	
vonatkozóan meghatározott határértéket (azaz az 
adósság meghaladja a GDP 60%-át, amint azt 
a Stabilitási és Növekedési Paktum előírja), igazolnia kell, 
hogy mérhető intézkedésekkel, az előre megállapított 
ütemben csökkenti az adósság szintjét.

•	 Azoknak	az	euróövezeti	országoknak,	amelyek	nem	hoznak	
korrekciós intézkedéseket a túlzott hiány- és adósságszint 
csökkentésére, fokozatosan egyre szigorúbb pénzügyi 
szankciókkal kell számolniuk. Az ilyen országoktól 
pénzösszeg elhelyezését kérhetik biztosítékként, de 
a szankció végső esetben pénzbüntetés is lehet.

Az Európai Bizottság egy sor gazdasági mutatót követ 
nyomon a tagállamokban, hogy felügyelje a megerősített 
Stabilitási és Növekedési Paktum szabályainak betartását. 
A Bizottság figyelemmel kíséri és értékeli az uniós 
országok gazdasági helyzetét, ennek eredményeiről pedig 
jelentést készít. Emellett rendszeresen ajánlásokat 
fogalmaz meg a tagállamok gazdasági és 
pénzügyminisztereiből álló Ecofin Tanácsnak és az 
eurócsoportnak. Az euróövezeti országok 
pénzügyminisztereit tömörítő eurócsoport feladata pedig 
az, hogy meghozza az euróval és az euróövezettel 
kapcsolatos döntéseket.

MILYEN ESZKÖZÖKET VET LATBA AZ EURÓPAI UNIÓ? 

 A stabilitást és a növekedést célzó intézkedések 
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Szabálysértés esetén az Európai Bizottság eljárást 
kezdeményezhet a helyzet orvoslása érdekében. 
A Bizottság ebben a hatáskörében ajánlásokat intéz 
a Tanácshoz. Miután a Tanács elfogadja ezeket az 
ajánlásokat, az érintett uniós országnak meg kell hoznia 
a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy ne 
térjen el a szakpolitika követelményeitől, illetve ha ez már 
megtörtént, akkor rendezze a helyzetet.

A gazdasági kormányzás korábbi hiányosságainak pótlása 
érdekében a Tanács szavazási szabályai immár nagyobb 
hatáskört biztosítanak a Bizottság országspecifikus 
ajánlásainak. Az ajánlás vagy a javaslat elvetéséhez az 
uniós tagállamok többségének kell ellenszavazattal élnie. 
Noha a megerősített Stabilitási és Növekedési Paktumban 
előírt felügyeleti és nyomonkövetési kötelezettségek 
valamennyi uniós tagállamra vonatkoznak, pénzügyi 
szankciókkal csak az euróövezeti országok sújthatók.

A költségvetés megbízhatósága

Huszonöt uniós tagállam 2012 márciusában aláírta 
a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, 
koordinációról és kormányzásról szóló szerződést. 
Ezt a kormányközi szerződést „költségvetési paktumként” 
is szokták emlegetni. Az aláíró tagállamok ezzel 
tanúbizonyságot tettek arról, hogy a pénzügyi stabilitás 
eszméjét jogszabályaikba kívánják emelni. A szerződés 
szerint a tagállamoknak költségvetéseiket egyensúlyban kell 
tartaniuk, vagy költségvetési többletet kell produkálniuk. 
Az országok vállalták, hogy ezt a szabályt nemzeti jogukba 
illesztik, és konkrét lépéseket tesznek, amennyiben 
költségvetési hiányuk túllépi a meghatározott küszöböt. 
Azáltal, hogy a korrekciós intézkedéseket automatikusabbá 
teszi, a szerződés szigorítja a Stabilitási és Növekedési 
Paktum szabályait is. A szerződés valamennyi aláíró országra 
vonatkozik, az euróövezeti országok azonban határozottabb 
kötelezettségvállalást tettek. A jogi aktus 2013. január 1-jén 

hatályba lép, miután legalább 12 euróövezeti ország 
megerősítette (ratifikálta) azt.

Tudta-e Ön? 

 – Az euróövezeti országok költségvetési 
hiánya 2011-ben a GDP 4,1%-a volt, ami 
alacsonyabb, mint az Egyesült Államoké 
(9,6%) és Japáné (8,2%). 

 – Az euróövezeti országok államadóssága 
2011-ben a GDP 87%-a volt, ami 
alacsonyabb, mint az Egyesült Államoké 
(102,9%) és Japáné (229,8%).

 
A makrogazdasági egyensúlyhiány korai 
előrejelzése

A gazdasági válság néhány tagállamot annyira súlyosan 
érintette, hogy kiderült: olyan felügyeletre van szükség 
a tagállami gazdaságok közötti eltérések megelőzésére, 
amely még inkább a jövőbe tekint. Különösen 
a versenyképesség kapcsán fennálló különbségekről van szó, 
azaz egy tagállam azon képességéről, hogy mennyire 
sikeresen tudja értékesíteni termékeit és szolgáltatásait 
hazájában és külföldön.

A 2011 decemberében hatályba lépett jogszabálycsomag 
életre hívta a makrogazdasági egyensúlyhiány esetén 
követendő eljárást. Az új mechanizmus célja, hogy az 
eddiginél korábban előre jelezhetők legyenek a tagállami 
gazdaságok egyensúlyhiányai. Az eljárás részletesen 
nyomon követi a tagállamok gazdasági mutatóit, és adott 
esetben riasztja az uniós intézményeket. 

A nyomon követés tíz gazdasági mutatószám – pl. az 
exportpiaci részesedés, a munkaerőköltség, 
a magánszektor adósságállománya és az ingatlanárak – 
alapján történik. A Bizottság e korai figyelmeztetési 
rendszer segítségével azonosítja a potenciális 
makrogazdasági egyensúlyhiány jeleit, és szükség esetén 
alaposabb felülvizsgálatot kezdeményez. A felülvizsgálat 
eredményei az alábbiak lehetnek:
(1) a helyzet problémamentes: nincs több tennivaló;
(2) egyensúlyhiány állapítható meg: a Bizottság az európai 

szemeszter keretében ajánlásokat készít; 
(3) súlyos egyensúlyhiány állapítható meg: a Bizottság 

javasolja, hogy a Tanács állapítsa meg a túlzott 
makrogazdasági egyensúlyhiány tényét, és intézzen 
ajánlásokat az adott tagállamhoz a gazdasági helyzet 
orvosolására és erre vonatkozó egyértelmű ütemterv 
felállítására. 

José Manuel Barroso, a Bizottság elnöke (bal oldalon) és 
Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke 
sajtótájékoztatót tart azt követően, hogy 2012 márciusában 
25 tagállam aláírta a gazdasági és monetáris unióbeli 
stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződést 

©
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Egyensúlyhiányról például akkor beszélünk, ha a bérek úgy 
emelkednek, hogy nincsenek összhangban a termelékenység 
növekedésével, vagy ha az ingatlanárak gyors ütemben 
emelkednek. Ha nem foganatosítanak korrekciós 
intézkedéseket, az euróövezeti országok hasonló 
büntetésekkel sújthatók, mint amelyeket a megerősített 
Stabilitási és Növekedési Paktum ír elő.

A versenyképességet serkentő 
strukturális reformok 

Az euróövezeti országok 2011-ben megállapodtak az Euró 
Plusz Paktumról. Ez a lépés azt jelzi, hogy a gazdaságaik 
közötti kölcsönös függőség egyre erősebb, és hogy 
a tagállamoknak szándékukban áll gazdaságpolitikáik 
koordinációját még tovább mélyíteni. A paktumhoz 
csatlakoztak a következő, nem euróövezeti országok is: 
Bulgária, Dánia, Lengyelország, Lettország, Litvánia és 
Románia. 

A paktum legfőbb célja a versenyképesség javítása, hogy 
a részt vevő uniós tagállamok között ezáltal nagyarányú 
növekedési és gazdasági konvergencia jöjjön létre. Azokra 
a szakpolitikai területekre helyezi a hangsúlyt, amelyek 
főként a tagállamok hatáskörébe tartoznak. Ilyen például 
a versenyképesség, a foglalkoztatás és az államháztartás 
fenntarthatósága. A paktumban részt vevő uniós országok 
elkötelezték magukat arra, hogy a következő 12 hónapban 
a paktumban lefektetett mutatószámok és elvek alapján 
konkrét intézkedéseket tesznek.

Az Euró Plusz Paktum
Az Euró Plusz Paktum fontos eszköz 
a gazdasági és költségvetési politikák 
szolgálatában. Célja, hogy ezeket a politikákat 
összekapcsolja a mindennapi gazdasági 
tevékenységekhez közelebb álló egyéb 
szakpolitikai területekkel (pl.: ipar, oktatás, 
kutatás és fejlesztés).

 
Tűzfal a pénzügyi stabilitás védelmében

Egyes euróövezeti országok 2009 végétől és 2010 elejétől 
kezdve nehezen tudták törleszteni adósságaikat. A piaci 
bizonytalanság miatt a rendes hitelfelvételi műveletek 
költségessé és néha nehezen kivitelezhetővé váltak. Az 
uniós tagállamok gyorsan reagáltak erre a problémára. Az 
ún. bizalomépítő „tűzfal” intézkedések révén az átmeneti 
nehézségekkel küzdő országok a pénzpiacokról kölcsönzött 
források segítségével vissza tudták fizetni adósságaikat.

Az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus ugyanis 
lehetővé teszi, hogy az Európai Bizottság 60 milliárd euró 
összegig hitelhez juttassa a pénzügyi problémákkal küszködő 
országokat. A finanszírozás forrását a pénzpiacokról felvett 
hitelek biztosítják. Az így kisegített országoknak programot 
kell kidolgozniuk a makrogazdaság kiigazítására. A cél 
a pénzpiacokba vetett bizalom helyreállítása annak 
érdekében, hogy törleszteni tudják hiteleiket, és helyre tudják 
állítani a hosszú távú versenyképességet.

A 440 milliárd eurós hitelkerettel rendelkező Európai 
Pénzügyi Stabilitási Eszköz szükséghelyzetben szintén 
hitelt nyújt a nehézségekkel szembenéző euróövezeti 
országoknak. Az eszköz forrásai a pénzpiacokról származnak, 
és azokra az euróövezeti országok nyújtanak garanciát. 
A segítségnyújtás szigorú feltételekhez kötött: az érintett 
országnak gazdasági kiigazító programot kell kidolgoznia. 
A vállalt reformok előrehaladását egy szakértőkből álló 
csoport, az ún. trojka rendszeresen ellenőrzi. A csoport az 
Európai Bizottság, az Európai Központi Bank és a Nemzetközi 
Valutaalap (IMF) szakértőiből áll.

Mindkét pénzügyi beavatkozás átmeneti intézkedés. 
Az euróövezeti országok 2012 őszén egy új és állandó 
pénzügyi védőhálót hoztak létre, amelynek neve: Európai 
Stabilitási Mechanizmus. Ez a mechanizmus ma már az 
európai „pénzügyi tűzfal” legfontosabb eleme, és szerves 
részét képezi az euróövezeti pénzügyi stabilitás 
biztosításának jegyében született átfogó uniós 
stratégiának. Hitelfolyósítási kerete jelenleg 500 milliárd 
euró. A feltételekhez kötött pénzügyi segítségnyújtásból 
azok az országok részesülhetnek, amelyek ratifikálták 
a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, 
koordinációról és kormányzásról szóló szerződést. Az 
Európai Stabilitási Mechanizmus így kiegészíti a fokozott 
felügyeletet, hiszen szükség esetén feltételekhez kötött 
pénzügyi segítséget nyújt az euróövezeti országoknak.

A pénzügyi „tűzfal” nem csak néhány – közvetlen 
veszélynek kitett – országot segített ki abban, hogy 
rendezni tudják adósságaikat. Helyreállította 
a pénzpiacokba vetett bizalmat is, és hozzájárult 
az euróövezet pénzügyi stabilitásának biztosításához.

Az EU intézkedéseket hoz a pénzügyi szolgáltatási szektor 
megreformálására és stabilizálására

©
 Reuters/BSIP
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MIT TESZ AZ EURÓPAI UNIÓ?

 A gazdasági döntéshozatal koordinálása 

A pénzügyi válság legfontosabb tanulsága, hogy 
a gazdaságpolitikai döntéshozatalt jobban össze kell 
hangolni az Unióban. Az európai kormányok ma már 
elismerik, hogy gazdasági és politikai kérdésekben közösen 
kell felelősséget vállalniuk, mivel gazdaságaik 
nagymértékben függnek egymástól. Különösen igaz ez az 
euróövezeti országokra. A rövid távú célkitűzések vezérelte 
gyors eredmények helyett az együttműködő országoknak 
a hosszú távú megoldásokat kell előnyben részesíteniük.

Ez a gondolat állt az új felügyeleti és koordinációs 
mechanizmus életbe léptetése mögött. A 2010-ben 
bevezetett eljárás az ún. „európai szemeszter”. 
A szemeszter keretében az uniós országok számos 
gazdasági mutatót gyűjtenek, elemeznek és értékelnek ki 
szoros éves menetrend szerint. Az európai szemeszter 
többtényezős folyamat, amelyben részt vesz 
a gazdaságpolitikai döntéshozatalban érintett valamennyi 
európai intézmény, valamint az uniós tagállamok 
kormányai és parlamentjei is. Célja, hogy a tagállamok 
előmozdítsák a fenntartható versenyképességet és 
munkahelyteremtést. Az éves európai szemeszter 
menetrendjét az ábra mutatja. Főbb állomásai az alábbiak: 

AZ ELŐZŐ ÉV VÉGE ÉS JANUÁR KÖZÖTT – 
Az Európai Bizottság közzéteszi az éves növekedési 
jelentést, és ezzel kezdetét veszi a szemeszter. A jelentés 
ajánlásokat tartalmaz az elkövetkezendő évre szóló uniós 
prioritásokról, ideértve a stabilitást és a növekedést célzó 
gazdaságpolitikai, illetve költségvetési intézkedéseket és 
reformokat is.

MÁRCIUS – Az Európai Parlament képviselői és az 
Európai Unió Tanácsa keretében ülésező tagállami 
miniszterek megvitatják az éves növekedési jelentésben 
szereplő ajánlásokat. A tavaszi Európai Tanácson az uniós 
országok vezetői az ajánlások alapján útmutatást tesznek 
közzé, amelyben meghatározzák a tagállami intézkedések 
irányát.

ÁPRILIS – Az uniós országok elfogadják és benyújtják 
a növekedést és munkahelyteremtést célzó nemzeti 
reformprogramjaikat, valamint a rendezett 
államháztartásra irányuló stabilitási vagy 
konvergenciaprogramjaikat.

Az Európai Tanács 
tavaszi ülése

Politikai iránymutatás az EU-nak és az eurózónának Országspecifikus felügyelet

Az előző év vége Február Március Április Május Június Július 

Európai 
Bizottság 

Az Európai Unió 
Tanácsa 

Európai 
Parlament

Európai 
Tanács

Tagállamok
A nemzeti reformprogramok és 
a stabilitási és konvergenciaprogramok 
elfogadása

Tagállami szintű 
döntések ősszel

Az iránymutatás 
jóváhagyása

Vita és 
állásfoglalások

Vita és 
állásfoglalások

Az iránymutatás 
véglegesítése 
és elfogadása

Politikai iránymutatás 
és országspecifikus ajánlások

Éves jelentés 
a növekedésről

AZ EURÓPAI SZEMESZTER MENETRENDJE

Az európai szemeszter a gazdasági kormányzást hivatott javítani a nemzeti gazdaságpolitikák  
fokozott uniós szintű összehangolása révén 
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JÚNIUS – A Bizottság, miután májusban értékelte a fent 
említett programokat, júniusban konkrét ajánlásokat intéz 
az egyes tagállamokhoz. Az Európai Tanács júniusban 
vitatja meg ezeket az ajánlásokat.

JÚLIUS – Az Európai Unió Tanácsa keretében ülésező 
tagállami miniszterek hivatalosan is elfogadják az egyes 
országoknak szóló ajánlásokat. Ezen ajánlások alapján 
valamennyi ország meghatározza a tagállami 
költségvetést, amelyet aztán saját parlamentje elé terjeszt. 

A stabilitás biztosítása

Valamennyi euróövezeti országnak stabilitási programot 
kell benyújtania saját költségvetési helyzetéről, 
figyelemmel a Stabilitási és Növekedési Paktum 
szabályaira. A program emellett bemutatja azt is, hogy 
a következő három évben várhatóan hogyan alakul az 
adott ország költségvetése. A dokumentumok alapjául 
szolgáló gazdasági feltételezések azt hivatottak 
illusztrálni, hogy a program mennyire ellenálló a külső 
eseményekkel szemben. Az euróövezeten kívüli 
országoknak konvergenciaprogramokat kell készíteniük, 
amelyek ugyanezeket az információkat tartalmazzák, de 
emellett áttekintést adnak arról is, hogy gazdaságaik 
mennyire konvergálnak az euróövezeti gazdaságokhoz. 
A stabilitási és konvergenciaprogramok fontos részét 
képezik az uniós gazdasági kormányzás felügyeleti 
pillérének: a dokumentumok betekintést nyújtanak az 
egyes uniós országok helyzetébe, és alapjául szolgálnak 
olyan ajánlásoknak, amelyek célja a helyzet javítása.

A növekedés biztosítása

Nemzeti reformprogramjaikban a tagállamok három évre 
szóló stratégiát fogalmaznak meg. Az évente frissített 
stratégia bemutatja, milyen intézkedéseket kell hozni az 
oktatás, a foglalkoztatás, a kutatás és fejlesztés, valamint 
a szociális jólét terén ahhoz, hogy fellendüljön a növekedés 
és a munkahelyteremtés. Valamennyi nemzeti 
reformprogramnak egyértelmű célokat kell kitűznie, majd 
e célok eléréséhez intézkedéseket kell meghatároznia. 
A célkitűzések többek között a munkanélküliségi rátával, 
a munkavállalói készségek szintjével, a GDP százalékában 
kifejezett kutatási és fejlesztési beruházásokkal vagy az 
oktatásból kimaradók számával kapcsolatosak. Ezek az 
intézkedések azt hivatottak elérni, hogy a tagállami 
gazdaságok versenyképesebbek és fenntarthatóbbak 
legyenek, valamint hogy minden polgár számára 
biztosítsanak lehetőségeket.

Mi történik akkor, ha valamelyik 
tagállam megszegi a szabályokat?

A megerősített Stabilitási és Növekedési Paktum szigorúbb 
megelőző intézkedések alkalmazását teszi lehetővé, 
amelyek megakadályozni hivatottak, hogy az uniós 
országok túlzott költségvetési hiányt halmozzanak fel, és 
ezáltal eltérjenek a közösen kialakított szakpolitikai 
céloktól. A Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós 
ága előírja, hogy a tagállamoknak a középtávú 
költségvetési célkitűzések vonatkozásában jelentős 
előrehaladást kell elérniük.

Ha azonban egy uniós ország államháztartási hiánya vagy 
államadóssága túllépi a Stabilitási és Növekedési 
Paktumban rögzített határértékeket, életbe lép 
a túlzotthiány-eljárás. A Bizottság az európai szemeszter 
keretében megvizsgálja a stabilitási és 
konvergenciaprogramokat. Ha úgy találja, hogy valamelyik 
ország túllépte a paktum határértékeit – és nem kivételes 
vagy átmeneti jellegű problémáról van szó –, javaslatot 
tesz a Tanácsnak, hogy indítson túlzotthiány-eljárást az 
érintett ország ellen. Ebben az esetben a Tanács szigorú 
menetrend alapján ajánlásokat intéz az adott országhoz, 
és határidőket szab a korrekciós intézkedések 
végrehajtásához. A cél, hogy az államháztartási hiány vagy 
az államadósság szintje a megadott időn belül 
a határértéken belülre csökkenjen.

A túlzotthiány-eljárás intézménye azt illusztrálja, hogy 
a gazdaságpolitikai döntéseket – különösen az eurózónán 
belül – közös érdekű ügynek kell tekinteni. Az eljárás 
biztosítékot nyújt az uniós tagállamoknak arra, hogy 
következetes szabályok vannak érvényben, amelyek 
minden országot előretekintő és felelős gazdaságpolitika 
folytatására ösztönöznek, és hogy megfelelő szankciók 
alkalmazhatók a közös szabályokat áthágó – ezáltal 
a többi tagállam gazdasági egyensúlyát veszélyeztető – 
országokkal szemben. Ha egy euróövezeti ország nem 
tartja be az ajánlott korrekciós intézkedéseket, 
pénzbüntetéssel kell számolnia. 

Továbbá, ha egy uniós ország makrogazdasága komoly 
egyensúlyhiányt mutat, túlzottegyensúlyhiány-eljárás 
indítható ellene. Ennek keretében az érintett tagállamnak 
korrekciós intézkedési tervet kell készítenie, amelyben 
rögzíti a korrekciós intézkedések végrehajtásának 
menetrendjét és határidejét. Korrekciós intézkedések 
hiányában az euróövezeti országok végső soron pénzügyi 
szankciókkal sújthatók.
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 Az EU gazdasága: az ellenőrzés fokozása, a növekedés 
ösztönzése, kilábalás a válságból

Az európai szemeszter garantálja, hogy a gazdaságpolitikai 
döntéshozatal az Unióban jobban figyelembe vegye 
a polgárok igényeit, valamint az egységes fizetőeszközzel 
járó szükségleteket. Lehetővé teszi, hogy az uniós és 
a tagállami gazdaságpolitikai döntések koherensebbek 
legyenek, és szorosabban összhangban álljanak 
a növekedést és munkahelyteremtést célzó uniós 
szakpolitikák alkotta közös jövőképpel (ami az Európa 
2020 stratégia kulcseleme). Az uniós és a tagállami 
politikaalkotók jelenlegi kihívásait az alábbi táblázat 
foglalja össze, amelyből kiderül, hogy a GDP az elmúlt 
években mennyit növekedett az Unióban. 

 

Az euró bevezetése óta a gazdaság stabil növekedésével 
párhuzamosan az uniós polgárok foglalkoztatási feltételei 
és életkörülményei is javultak. A 2008-ban megindult 
gazdasági válság mélybe rántotta a növekedési és 
a foglalkoztatási mutatókat. A krízis kirobbanása után 
a 2008-ig létrehozott több millió munkahely közül nagyon 
sok megszűnt. Az európai szemeszterrel működtetett új 
gazdasági kormányzási keretrendszer célja, hogy 
fellendüljön a gazdasági növekedés, bővüljön 
a foglalkoztatás, és hogy az uniós gazdaság a jövőben 
jobban védve legyen a jelenlegihez hasonló válságokkal 
szemben.

Forrás: Európai Bizottság . 

ÉVES GDP-NÖVEKEDÉS AZ EU 27 ORSZÁGÁBAN 

A pénzügyi szektor megerősítése

A válság nem egyik napról a másikra köszöntött be: 
kirobbanását több éve tartó folyamatok előzték meg. Való 
igaz, hogy a pénzügyi és gazdasági válságot eredetileg az 
idézte elő, hogy az Egyesült Államokban kipukkant az ún. 
másodlagos jelzálogpiaci buborék, aminek betetőzéseként 
2008 szeptemberében összeomlott a Lehman Brothers 
befektetési bank. De ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy 
a válság kirobbanása előtt néhány euróövezeti országban 
egyensúlyhiány alakult ki: jelentős államháztartási hiány 
és államadósság halmozódott fel, makrogazdasági 
egyensúlyhiányok és versenyképességi problémák 
jelentkeztek. Emiatt ezek az országok nagyon nehezen 
tudtak szembenézni úgy a pénzügyi válsággal, mint az 
egyidejűleg megjelenő államadósság-válsággal. Ebben 
a helyzetben sok európai bank komoly problémával találta 
magát szemben. A bankok leállították az egymásnak 
nyújtott kölcsönöket, így hiánycikk lett a hitel, ami pedig 
bizalmi válságot idézett elő. Az ördögi kör ezzel bezárult: 
a bankközi hitelek még inkább elapadtak. 

Számos európai kormány nagy összegű, sürgős pénzügyi 
segítséget volt kénytelen nyújtani a nagy bankoknak, hogy 
megmentsék őket a csődtől. Ilyen lépésre a történelemben 
eddig még nem akadt példa. 2009 végétől és 2010 
elejétől néhány euróövezeti ország egyre nehezebben 
tudta törleszteni adósságait, és egyre magasabb 
kamatokat volt kénytelen felkínálni a befektetőknek az 
állam működését biztosító kölcsönért (ez az ún. 
államadósság-válság). 

Az Európai Bizottság kisfilmje, amely röviden bemutatja 
a gazdasági és pénzügyi válság hátterét és az EU 

válságkezelő intézkedéseit: milyen megoldásokat talált az EU 
a pénzügyi válság kezelésére, hogyan erősíti meg a gazdasági 

és monetáris uniót, és milyen lépéseket tesz a politikai unió 
létrehozása érdekében
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2008 és 2012 között az európai kormányok 
a bankrendszer teljes összeomlásának 
megelőzése érdekében pénzügyi segítségben 
részesítették a bankokat. A támogatás 
legjellemzőbb formái garanciák és 
tőkeinjekciók voltak. A segítségnyújtás 
legnagyobb összege 1540 milliárd euró volt, 
ami 2012 júniusára 1050 milliárd euróra 
csökkent.

Az EU-tagállamok kormányai és az uniós intézmények az 
elmúlt évek legsúlyosabb válságának közepette vállvetve 
dolgoznak azon, hogy megbirkózzanak az államadósság-
válság közvetlen veszélyeivel (ilyen veszély volt például, hogy 
Írország, Görögország és Portugália nem volt képes 
kölcsönhöz jutni az államkötvénypiacokon), és hogy olyan 
intézkedéseket hozzanak, amelyek a jövőben elejét vennék 
a hasonló válságoknak. Egyértelmű, hogy stabil bankszektor 
és az államadósság kordában tartása nélkül kevés az esély 
arra, hogy a növekedés újrainduljon. Stabilitás nélkül nincs 
bizalom. Bizalom nélkül pedig nem számíthatunk növekedésre, 
munkahelyteremtésre, de a jólét növekedésére sem.

Az uniós pénzügyi szolgáltatási ágazat megreformálása és 
megerősítése érdekében az EU vezetői új páneurópai 
hatóságokat hoztak létre, amelyek feladatául az uniós 
pénzügyi intézmények szigorúbb felügyeletét tűzték ki. 
Annak érdekében, hogy a jól működő bankokat ne 
veszélyeztessék az instabil helyzetű pénzintézetek, egyrészt 
az Európai Bizottság az állami támogatásokra vonatkozó 
uniós szabályok alapján felülvizsgálja a bankok kisegítésére 
vonatkozó tagállami gyakorlatokat, másrészt pedig az 
Európai Bankhatóság minden évben stresszteszteket végez, 
hogy felbecsülje, a vizsgált bankok mennyire tudnának 
ellenállni egy esetleges pénzügyi sokkhatásnak. A teszt 
21 ország 90 jelentős bankjára terjed ki.

A tagállamok gazdaságai közötti 
eltérések kezelése

Ahhoz, hogy a jövőben megelőzzük a válságokat, az uniós 
országok gazdaságait fokozottan integrálni kell. Az, hogy 
bizonyos országok nem tartották be a Stabilitási és 
Növekedési Paktum szabályait, egyrészt hozzájárult ahhoz, 
hogy a válság elmélyüljön az Unióban, másrészt pedig 
jelezte annak fontosságát, hogy az uniós gazdaságoknak 
még inkább közelíteniük kell egymáshoz. A lenti ábra azt 
mutatja, hogy az euró bevezetése utáni időszakban, 
egészen a válság kirobbanásáig, az euróövezeti kormányok 
hitelfelvételi költségei viszonylag alacsonyak és 
egymáshoz meglehetősen hasonlóak voltak. Mindeközben 
az egyensúlyhiány tovább romlott bizonyos tagállamokban, 
és nőttek az euróövezeti országok közötti eltérések.

A tízéves lejáratú államkötvények hozamai

Forrás: Európai Bizottság . 

AZ ÁLLAMI HITELFELVÉTEL KÖLTSÉGE  
ÖT EU-ORSZÁGBAN 

A válság 2009-es és 2010-es tovagyűrűzése után ezek 
a hitelfelvételi költségek gyors ütemben differenciálódni 
kezdtek, mivel kételyek merültek fel a pénzpiacokon egyes 
uniós országok pénzügyi fenntarthatóságával és 
versenyképességével kapcsolatban. Ezen országok 
némelyike számára az államkötvények kamatlábai olyan 
magasak lettek, hogy többé nem voltak képesek forráshoz 
jutni a pénzpiacokról. Ezért ha első látásra úgy tűnhetett 
is, hogy a krízis előtt létezett gazdasági konvergencia, 
hamar kiderült, hogy ez túl felületes volt. A válság 
rámutatott arra, hogy az euróövezeti gazdaságok között 
nagy eltérések vannak – emiatt néhány ország nem tudott 
hatékonyan reagálni a felmerülő problémákra. Ezek az 
eltérések olyan területeken jelentkeztek, mint pl. 
a munkaerő termelékenysége és az átfogó gazdasági 
versenyképesség. A makrogazdasági egyensúlyhiány 
esetén követendő eljárás és az Euró Plusz Paktum 
szabályai ezért ennyire fontosak. Hiszen pontosan ezekre 
a gazdasági területekre terjesztik ki az uniós felügyeletet, 
emellett pedig nyomon követik a tagállamok közötti 
eltérések jellegét és méretét. 
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A polgárok és a fogyasztók magasabb 
szintű védelme

A makrogazdasági egyensúlyhiány esetén követendő 
eljárás hozzájárul a stabilitás fokozásához. Jó példa erre 
a lakásindex-mutató alakulása. Az euró bevezetése előtti 
évtizedben a jelzáloghitelek kamatlábai az uniós 
országokban mérséklődtek, azaz a lakásvásárlás havi 
költségei csökkentek.

Felügyelet hiányában azonban ez a jelenség néhány 
országban a lakásárak növekedéséhez (ami néhány 
esetben elérte a 30%-ot), majd az építőipar robbanásszerű 
fellendüléséhez vezetett. A pénzügyi válság kirobbanása 
után számos háztartás, illetve építőipari vállalkozás magas 
törlesztőrészlettel találta magát szemben, ami az árak 
gyors eséséhez, valamint vállalatok bezárásához és 
munkahelyek megszűnéséhez vezetett. A makrogazdasági 
egyensúlyhiány esetén követendő eljárás során 
megvizsgálják a lakásárak növekedési arányának 
a háztartások összkiadásaihoz viszonyított százalékos 
arányát. Riasztásra akkor kerül sor, ha ez a gazdasági 
mutató bármely tagállamban meghaladja az évi 6%-ot. Ez 
a gazdasági mutató a magánszektor eladósodottságának 
egyik fontos tényezőjét méri. Az arányszám növekedése 
kiszolgáltatottabbá teheti a gazdaságot 
a megrázkódtatásoknak. Riasztás esetén az adott 
tagállamnak intézkedéseket kell hoznia annak érdekében, 
hogy a mutatószám az előírt küszöbérték alá csökkenjen. 
Ezáltal az ország nemcsak saját gazdaságát, hanem az 
uniós gazdaság egészét is védheti az ilyen sokkhatásoktól.

A globális versenyképesség növelése 

A gazdasági teljesítmény nyomon követésének másik 
módja a világkereskedelmi részesedés arányának 
figyelemmel kísérése. Az Európai Unió a globális piacok 
egyik legfontosabb résztvevője. Ezt a pozícióját a közös 
valuta és a közös piac is erősíti. A kereskedelem nagyon 
fontos a gazdasági növekedés, az uniós vállalatok sikeres 
teljesítménye, valamint a munkahelyek számának és 
a foglalkoztatás színvonalának növelése szempontjából. Az 
EU világkereskedelmi tevékenységei politikai szempontból 
is jelentősek: az EU az egyik legfontosabb 
világkereskedelmi szereplő, ennek köszönhetően 
a nemzetközi porondon (különösen a Kereskedelmi 
Világszervezetben, de más nemzetközi fórumokon és 
harmadik országokban is) jelentős befolyással bír.

Forrás: Európai Bizottság . Az előrejelzések szerint az EU  
gazdasága 2012-ben nem növekedett .

A REÁL GDP NÖVEKEDÉSE AZ EU-BAN  
MÁS ORSZÁGOKHOZ KÉPEST 

A makrogazdasági egyensúlyhiány figyelemmel kísérése 
keretében az Európai Bizottság nyomon követi, hogyan 
alakul az egyes uniós tagállamok Unión kívülre irányuló 
exportjának részesedése. A Bizottság az elmúlt öt év során 
exportált áruk és szolgáltatások összértékének változását 
méri. Az országok külkereskedelmi gyakorlatai között 
természetesen léteznek különbségek, de az 
exportrészesedés gyors változása arra utal, hogy az adott 
tagállam világpiaci versenyképessége csökken. A riasztás 
akkor lép életbe, ha a csökkenés mértéke eléri a 6%-ot.
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KITEKINTÉS

 Távlati stratégiák a tartós stabilitás és növekedés 
érdekében

A nagyarányú és az idővel felgyülemlett gazdasági 
egyensúlyhiány szintén kiváltó oka volt a gazdasági 
válságnak. Az egyensúlyhiány nem csupán az érintett 
országoknak okoz jelentős problémákat: nemkívánatos 
hatásai az euróövezet és az Unió egészének gazdasági 
stabilitását is veszélyeztetik. Ebből is látszik, hogy 
mennyire függnek az euróövezeti és az uniós gazdaságok 
egymástól.

A megerősített Stabilitási és Növekedési Paktum, valamint 
a makrogazdasági egyensúlyhiány esetén követendő 
eljárás az európai szemeszter keretében azt hivatott 
biztosítani, hogy a jövőben a problémák előre láthatóak 
legyenek, és korrekciós intézkedéseket lehessen 
alkalmazni. Ez a két eszköz elmélyíti és kiszélesíti 
a gazdasági kormányzást Európában.

•	 ELMÉLYÍTI: mert a megerősített Stabilitási és 
Növekedési Paktum a gazdasági és monetáris unióbeli 
stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló 
szerződéssel együtt szigorúbb keretet szab a pénzügyi 
hiányok és a túlzott adósság diagnosztizálásának és 
megelőzésének az uniós országokban.

•	SZÉLESÍTI: mert a makrogazdasági egyensúlyhiány 
esetén követendő eljárás több fontos gazdasági 
mutatószámot von a tagállami gazdaságok felügyelete 
alá. A cél az, hogy felhívja a politikaalkotók figyelmét 
azokra az újonnan megjelenő veszélyekre, amelyeket 
kellő időben el kell hárítani.

Az uniós gazdaságpolitikai döntéshozatal folyamatában 
a koordináció is egyre fontosabb szerepet játszik: az uniós 
országoknak nyomást kell gyakorolniuk egymásra, hogy az 
egyes tagállamokban felmerülő problémás eseményeket 
mindegyik ország saját ügyének tekintse. Vállvetve kell 
dolgoznunk azon, hogy leküzdjük Európa gazdasági 
nehézségeit. Csak így tudjuk biztosítani 
a munkahelyteremtéssel járó fenntartható növekedést és 
a tartós jólétet valamennyi uniós országban. 
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Vállvetve kell dolgoznunk azon, hogy leküzdjük Európa 
gazdasági nehézségeit. Csak így tudjuk biztosítani 
a munkahelyteremtéssel járó fenntartható növekedést 
és a tartós jólétet valamennyi uniós országban 
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Továbbá az elkövetkezendő években várhatóan folytatódni fog 
az euróövezet országainak integrációja. Ehhez szükség van:

•	 pénzügyi	unióra	–	amely	Európa-szerte	megteremti	
a szilárd államháztartást, és válsághelyzetekben 
alkalmazandó szolidaritási mechanizmusokat hoz létre,

•	 bankunióra	–	amely	a	pénzpiacok	szigorúbb	felügyeletét	
biztosítja, valamint

•	 mélyebb	gazdasági	unióra	–	amelyben	célzott	
beruházások adnak lendületet a növekedésnek és 
a versenyképességnek.

Ha egyre több pénzügyi, költségvetési és gazdasági 
döntést szeretnénk európai szinten meghozni, akkor 
erősebb mechanizmusokra van szükség egyrészt e közös 
döntések elfogadtatása, másrészt a kellő mértékű 
demokratikus elszámoltathatóság és politikai részvétel 
biztosítása érdekében. Röviden: valódi politikai unióra lesz 
szükség. 

A gazdasági kormányzás új keretrendszere az Európa 
2020 stratégia kontextusába illeszkedik. Az uniós stratégia 
célja, hogy még ebben az évtizedben fellendüljön 
a növekedés. A gazdaságpolitikai intézkedések 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedést biztosítsunk Európa polgárainak. 
A gazdasági kormányzás jövőbeli feladata, hogy 
megteremtse a stabil növekedés feltételeit, azaz: 

•	 előmozduljon	az	uniós	vállalkozások	közötti	verseny,	
amelyeknek helyt kell állniuk a világpiacon, fejleszteniük 
kell üzleti tevékenységeiket, és új munkahelyeket kell 
teremteniük,

•	 munkahelyteremtő	intézkedések	támogatásával	
fellendüljön a foglalkoztatás,

•	 a	nyugdíjak	és	a	szociális	rendszerek	megóvása	
érdekében az államháztartás fenntartható legyen, 
valamint

•	 megerősödjön	a	pénzügyi	stabilitás,	ami	védi	
a gazdaságokat, a munkahelyeket és a jólétet a külső 
sokkhatásoktól.
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További információk

ISBN 978-92-79-23931-1 
doi:10.2775/37764

 X Az EU gazdasága és pénzügyei: http://ec.europa.eu/economy_finance/index_hu.htm
 X Az Európai Központi Bank honlapja: http://www.ecb.int
 X „Az EU jövőképe: megerősödve kijutni a válságból” (a válság hátterét és a kilábalás felé vezető utat 

bemutató kisfilm): http://www.youtu.be/0B3zNcFYqj0
 X Kérdései vannak az Európai Unióról? 
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