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Olaszország és az európai gazdasági kormányzás 
reformja: közösségi kihívások és nemzeti érdekek
Czékus Bálint

A 2008-ban kezdődött gazdasági-pénzügyi világválság nyilvánvalóvá tette, hogy 
az európai felügyeleti és előrejelző mechanizmusok alkalmatlanok voltak elő-
ször a magángazdasági, majd az állami szféra adósságválságának megelőzésé-

re, illetve kezelésére.
A Gazdasági és Monetáris Unió „eredendő bűneként” említhetjük, hogy alapvető-

en különböző gazdasági szerkezetű, adottságú államok között hozott létre valutauni-
ót, anélkül hogy a gazdaságpolitika másik ága, a fiskális politika terén valódi konver-
genciát irányozott volna elő, illetve e vonatkozásban a közösségi hatáskörök erősítését 
eredményezte volna.

Ahogy a közös valuta megteremtésének folyamata,1 úgy a vonatkozó szabályok 
2010–2012-es reformja is az Unión belüli tagállami érdekérvényesítés iskolapéldájának 
bizonyult, felszínre hozta az eurózóna tagállamai hozzáállásának, magatartásának ki-
fejezett nemzetiérdek-alapú elkülönülését. Ennek megfelelően az európai gazdaságirá-
nyítási kormányzás reformja – vagy ha úgy tetszik, kialakítása – is a tagállamok sajátos 
érdekeiből adódó kompromisszumként, egyfajta „legkisebb közös többszörösként” fog-
ható fel, annak minden előnyével és hátrányával együtt.

A még ma is folyamatban lévő európai államadósság-válság korábban megkérdő-
jelezhetetlen gazdasági-politikai dogmákat tett zárójelbe: komolyan felvetődik pl. op-
cióként a közös valuta megszűnése, esetleg „kettéválasztása” is. Mindez azt jelenti, 
hogy az euró – és az európai gazdaságpolitika – kérdése túlmutat a pusztán gazdasá-
gi szempontokon: az EU-n belüli egyfajta politikai kohéziós válságként is felfogható.  
A nemzeti érdekérvényesítés vizsgálata tekintetében az euróválság nagyon „hálás” 
téma. Jól elkülöníthetőek ugyanis a tagállamok/országcsoportok közti választóvona-
lak a – kissé leegyszerűsítve – déli, versenyképességi hátrányt elszenvedő perifériaál-
lamok (Görögország, Portugália, Spanyolország, illetve Olaszország – ez utóbbi külön 
esetnek minősül, ahogyan azt az alábbiakban látni fogjuk) és az északi-centrális „szi-
gorpárti” tagállamok között. Franciaország – Berlinnel való privilegizált kapcsolatá-
nak fenntartására törekedve – a két blokk közötti átmeneti helyzetben van.
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Olaszország pozíciója talán a legkényesebb, ugyanis a leginkább veszélyeztetett pe-
rifériaállamok és a stabilabbak „határán” lavírozik. Komoly államadóssága alapjaiban 
behatárolja a mindenkori kormány politikáját: egyrészt prioritást élvez a szigorú költ-
ségvetési politika a nemzetközi spekuláció tompítása érdekében, másrészt – pontosan 
a rendszerszintű kockázatok miatt – Olaszország folyamatosan kezdeményező szerepet 
tanúsított a válság EU-szintű megoldása érdekében. Azt, hogy milyen sikerrel, az aláb-
bi tanulmány igyekszik nyomon követni.

Előzmények

Olaszországot a 2008-ban kezdődött világgazdasági válság nemzetközi összehason-
lításban már eleve igen alacsony strukturális növekedési képesség, romló versenyké-
pesség és vásárlóerő, de mindenekelőtt a világ negyedik legmagasabb államadóssága 
mellett érte.2 Ezek a tényezők azok, amelyek alapjaiban meghatározták fellépését az 
euróválság ad hoc kezelése, valamint a gazdaságirányítási reformjának alkufolyamata 
során egyaránt.

Olaszország az euróválság első szakaszában nem szerepelt a komolyan veszélyezte-
tett tagállamok között, azonban a krízis 2011. nyári mélyülése, az ország kiemelkedően 
magas államadóssága (az eurózóna tagállamai közül GDP-arányosan csak Görögorszá-
gé haladja meg az olaszok 120%-os értékét), illetve a krónikusan alacsony gazdasági 
növekedés miatt nem kerülhette el, hogy a piaci spekuláció célkeresztjébe kerüljön.3

Azt, hogy a piaci szereplők ítélete a valós olaszországi adottságokról, kilátásokról 
mennyire volt helyénvaló, e tanulmánynak nem célja eldönteni. Mindenesetre érdemes 
leszögezni, hogy az ország kiemelkedő problémájaként számon tartott államadósság 
kialakulásának, szerkezetének alapos vizsgálata megkérdőjelezi, de legalábbis árnyalja 
az annak fenntarthatóságával kapcsolatos aggodalmak, sőt pánik megalapozottságát.4

Az európai adósságválság (eddigi) legforróbb évének számító 2011-ben a piaci nyo-
más, az olasz államadósság fenntarthatósága szempontjából kulcsfontosságú állam-
kötvény-hozamszintek folyamatos emelkedése lemondásra kényszerítette Silvio 
Berlusconi kormányát, vagyis komoly politikai következményekkel, a Mario Monti ve-
zette szakértői kabinet felállásával járt.

Kétségtelen, hogy Olaszország méretei, gazdasági súlya (a világ hetedik, az eurózóna 
harmadik legnagyobb gazdasága, illetve ez utóbbi második exporthatalma) miatt a 
közös valuta sorsa szempontjából teljesen más „szintet” képvisel, mint Görögország, 
Portugália vagy Írország.5 Túl nagy ahhoz, hogy komoly globális rendszerszintű kö-
vetkezmények nélkül megmenthető legyen, arról nem is beszélve, hogy ehhez jelen 
pillanatban sem az EU, sem a nemzetközi közösség (pl. IMF) rendelkezésre álló forrásai 
nem elégségesek.
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Olasz szempontok az euróválság kezelésében

A görög államcsődközeli helyzettel Európába beköszöntött államadósság-válság tük-
rében 2010 tavaszán kétirányú folyamat indult meg. Egyrészt a válság ad hoc kezelé-
sét megkísérlő döntések meghozatala – rendszerint fáziskésésben a piacokhoz képest –, 
másrészt a konstrukciós hibák kiküszöbölésének, a mulasztások megismétlődését 
megakadályozni hivatott intézményes jogszabályok alkotásának fázisa. E két folyamat 
természetesen egymással szoros összefüggésben, időben párhuzamosan zajlott (sőt, 
nem lényegtelen részleteket tekintve még ma is folyik), mégis érdemes azokat külön 
tárgyalni. A továbbiakban e kettős (tűzoltási, illetve intézményépítési) bontásban szán-
dékozom bemutatni a vonatkozó olasz érdekeket, illetve ezek érvényesítését.

Az adósságválság kezdeti fázisa (tűzoltás)

Olaszország a 2010 elején kirobbant görög válság elejétől kezdve tudatában volt a hely-
zet súlyosságával. Az eseményeket mind a görög, mind pedig az azt követő ír, majd 
portugál állampapírpiacot érintő piaci feszültségek során a közös valuta egészének 
életképességét befolyásoló vészhelyzetnek minősítette. Ennek megfelelően az eurózóna 
elsődleges céljának tekintette a „fertőzési hatás” elkerülését, vagyis az egyes periféria-
államok uniós segítség nélkül elkerülhetetlen fizetésképtelenségének megakadályozá-
sát azonnali és rendkívüli intézkedésekkel.

Érdemes kiemelni, hogy Róma minden esetben támogatta a mentőcsomagok elfoga-
dását, szó nélkül vállalva a bilaterális kölcsönök és garanciák rá eső részének biztosítá-
sát. Berlusconi kormányfő már az EiT 2010. március 25–26-i ülésén hangsúlyozta, majd 
azt követően az eurózóna állam- és kormányfőinek májusi találkozóján is egyértelmű-
en megerősítette országa elköteleződését a Görögországnak biztosítandó mentőcsomag 
mellett. Az olasz álláspont mindvégig konstruktív, mondhatni önzetlen voltát érdemes 
olyan megvilágításban nézni, hogy az olasz pénzintézetek mind Görögország, mind 
Írország és Portugália irányába minimális kitettséggel bírtak már a válság kezdetén 
is. A francia és német bankrendszerrel szemben (amely összesítve kb. 70 milliárd euró 
értékben tartott portfólióiban hellén állampapírokat) az olasz pénzintézetek mindössze 
1 milliárd euró értékben rendelkeznek görög államkötvényekkel.

Olaszország kitettsége Írország és Portugália tekintetében ugyancsak minimális, 
ellentétben Németországgal vagy Franciaországgal, mégis teljes támogatásáról 
biztosította Róma az oda irányuló mentőcsomagokat is. A konkrét számadatokból az 
következik, hogy a perifériaállamok fizetésképtelensége – és a helyi bankrendszer 
összeomlása – nem járna közvetlen hatással az olasz gazdaságra. Ugyanez nem 
mondható el Franciaországról vagy Németországról, amelyek esetében – a görög 
államcsőd és a bankrendszer ezzel járó összeomlása nyomán – mindenképpen 
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sokmilliárdos bankkonszolidációs programokat kellene elfogadni az érintett német és 
francia pénzintézetek megmentése érdekében.

Az olasz „nagyvonalúság” reális okai között nem a közvetlen érintettséget, hanem 
az eurózóna perifériaállamait, a „leggyengébb láncszemeket” sorba vevő spekulációs 
hullám Olaszországra történő átterjedésétől való – a 2011. nyári események fényében 
beigazolódott – félelmet kell keresnünk. Az államadósság-állomány magas szintje egy 
olyan sebezhető pontja Olaszországnak, amely különösen érdekeltté teszi az állam-
adósság-válságok és az azokkal összefüggő spekuláció kockázatainak európai szintű 
rendezésében.6 Lényegében ez az a „belső” ok, amiért az ország mindvégig kedvezően 
foglalt állást az egyes perifériaállamoknak szánt mentőcsomagok vonatkozásában még 
akkor is, ha az így rá eső befizetések és garanciák az ezen államokkal szembeni tényle-
ges olasz kitettség többszörösét jelentették.

Olaszország – a fentiek alapján – igyekezett az euróövezet válságának rendezését a 
piaci spekulációra adandó hatékony válasz érdekében „európai”, közösségi mederbe 
terelni.

Ennek részeként kedvező álláspontot foglalt el az átmeneti válságkezelő eszköz, 
az EFSF létrehozásával, majd megerősítésével kapcsolatban, annak rá eső részét 
fenntartások nélkül teljesítette. Az EFSF minél rugalmasabb alkalmazását szorgal-
mazta – e tekintetben is elsősorban Németországgal szemben mutatkoztak meg az ér-
dekkülönbségek. Berlin ugyanis az uniós mentőmechanizmus legutolsó lehetőségként 
és szigorú kondicionalitás mellett történő működését preferálta.

Szintén az eurózóna államadósság-válságának enyhítését szolgálta az a lépés, amely 
az EiT 2010. májusi, rendkívüli ülésén született döntés alapján a piaci spekulációs nyo-
más visszaszorítása érdekében lehetővé tette az Európai Központi Bank számára a bajba 
került tagországok államkötvényeinek másodlagos piacokon történő vásárlását. Érde-
mes megjegyezni, hogy a válság európai, közösségi keretek között (vagyis a közös jegy-
bank eszköztárának bővítésével) történő megoldását – pontosabban: enyhítését – szolgáló 
döntés éppen olasz–francia kezdeményezésre született.7 Olaszország – Portugáliával és 
Spanyolországgal együtt – már 2010 decemberében, az ír turbulenciák kellős közepén is 
szorgalmazta az EKB fokozottabb szerepvállalását a perifériaállamok kötvényeit érintő 
vásárlások kapcsán, és felrótta Németországnak, hogy az ennek ellenzésével fokozza 
a piaci spekulációt, azaz az érintett államok kötvénypiacaira nehezedő nyomást és a 
hozamkülönbségek növekedését.8

A gazdasági kormányzás intézményi átalakítása – jogalkotási fázis

Olaszország az egyes perifériaállamokat érintő piaci spekulációs nyomás semlegesíté-
sére irányuló azonnali, ad hoc lépések (mentőcsomagok, az EKB beavatkozása a másod-
lagos piacokon) terén a „közösségi” megközelítést képviselte. Ugyanez elmondható a 
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hiányosságok kiküszöbölését és az eurózóna stabilitásának hosszabb távú biztosítását 
célzó intézményi reformfolyamat vonatkozásában is. Sőt, az olasz politikai és tudomá-
nyos elit a közös valuta stabilitását fenyegető hasonló válságok elkerülését hosszabb tá-
von is biztosító mechanizmusok, az európai szolidaritást és szorosabb együttműködést 
célzó szabályozások kidolgozásában igen aktívan részt vett, ambiciózus javaslatokkal, 
innovatív ötletekkel is előállt. Az európai gazdaságirányítási reform egészével kapcso-
latban kiemelendő, hogy gyakorlatilag az egész politikai elit egységesen, a „közösségi 
módszert” és a gazdasági integráció mélyítésének szükségességét hangoztatta. Olasz-
ország egyetlen alkalommal sem volt akadálya a döntések meghozatalának, és azok 
belső ratifikálása is zökkenőmentesen zajlott le.

A folyamat egészét tekintve elmondható, hogy Róma mindvégig támogatta az Eu-
rópai Bizottság és a Van Rompuy-munkacsoport kezdeményezéseit, fontosnak tartotta 
a reform zökkenőmentes lezárását. Esetenként markánsan megmutatkozott az érdek-
ellentét az eurózóna északi-centrális tagállamaival, elsősorban Németországgal. Ezen 
ütközések során kirajzolódtak az EU mint politikai integráció távlati jövőjét érintő el-
képzelések közötti alapvető nézeteltérések is.

A reformfolyamat egyes elemeivel kapcsolatos olasz javaslatokat, érdekérvényesítést 
érdemes ez esetben is külön-külön, a gazdasági kormányzás kiemelkedő kérdéscso-
portjai szerint tárgyalni.

A hatos csomag

Az ún. hatos jogszabályi csomag fő hivatása egyrészt a Stabilitási és növekedési paktum 
eredeti hiányosságainak kiküszöbölése, másrészt a szankciók automatizmusának erő-
sítése volt, melyekkel az olasz gazdaságpolitikai-diplomáciai vezetés egyetértett.

A hiányosságok kiküszöbölése terén Olaszország határozottan támogatta azt az 
álláspontot, hogy a deficitkritériumra történő szinte kizárólagos koncentrálás nem 
helyes; mellette szükség van az államadósság féken tartására is. Ugyanakkor e téren 
az volt az olasz kiindulópont, hogy a 2008-ban kezdődött válságot nem ez, hanem a 
magánszféra fenntarthatatlan hitelpozíciója váltotta ki. Ennek megfelelően egy ország 
makrogazdasági stabilitása, ezen belül is államadóssága fenntarthatóságának megíté-
léséhez szükséges, de nem elegendő ez utóbbi nagyságát figyelembe venni, vizsgálni 
kell egyéb releváns tényezőket, pl. a pénzügyi szféra és a bankrendszer adósságállomá-
nyát, illetve a háztartások vagyoni helyzetét is. Nem véletlen, hogy az SNP átalakí-
tására vonatkozó első, 2010. októberi ECOFIN-megállapodást Giulio Tremonti pénz-
ügyminiszter „nagyon jónak” értékelte, főként azért, mert ezt az olasz megközelítést 
a többi tagállam is elfogadta.9 Tremonti kiemelt követelése ennek megfelelően az volt, 
hogy – a rugalmatlan német javaslattal ellentétben – ne csak az államadósság szintjét 
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vizsgálják, mert az önmagában nem elegendő a Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) 
stabilitásának megállapításához. Viszont az ún. „aggregált (állami+magán) adósság” 
fogalma kerüljön be a Stabilitási és növekedési paktum megreformált változatába a 
tagállam adóssága fenntarthatóságának elbírálási szempontjaként.

Ezzel az érveléssel Olaszország értelemszerűen saját helyzetének erősségeit kívánta 
hangsúlyozni (ti. a lakosság, a vállalatok és a bankszféra alacsony eladósodottsága, il-
letve a háztartások vagyonállománya mintegy „nemzetgazdasági garanciát” képeznek 
a magas államadóssággal szemben, és európai összevetésben így már nem kirívó Itália 
eladósodottsági helyzete).

E tekintetben sikeresnek ítélhető az olasz érdekek érvényesítése: a végleges szabá-
lyozás szerint ugyanis nem kizárólag az államadósságot veszik figyelembe, hanem a 
makrogazdasági egyensúlyra hatással lévő egyéb releváns tényezőket is (lásd a Bizott-
ság által kidolgozandó ún. scoreboardot).

Szintén kiemelt – és megvalósult – olasz érdek volt a szankciók kiszabásakor a po-
litikai követelmény megőrzése. A rendszer – és nem kis mértékben a nemzetközi be-
fektetői környezet számára nem mellékes olasz költségvetési politika – hitelességének 
javítása érdekében támogatta ugyan a szankciók automatizmusának erősítését, de nem 
olyan mértékben, ahogy azt az Európai Bizottság és az EKB eredetileg javasolta. Nagy 
jelentőséget tulajdonított annak, hogy a szankciókról a végső döntést a Tanács, azaz 
lényegében a tagállamok politikai szintű képviselői hozzák meg. A kompromisszumos 
megoldást jelentő „fordított többségi” szavazás még elfogadható volt ebből a megköze-
lítésből Róma számára, ugyanis így végső soron az utolsó pillanatban még van lehető-
ség politikai „kontrollra”.

Ugyancsak elfogadhatatlan volt Olaszország számára a szankciók olyan értelmű ki-
terjesztése, amely magában foglalta volna az érintett tagállam tanácsi szavazati jogainak 
felfüggesztését is. Ez a német kezdeti javaslat végül a tagállamok többségének ellenállása 
miatt elvetésre került, vagyis Olaszország eredeti álláspontja érvényesült.10

Az államadósság csökkentésének kötelezettségénél olasz érdek volt az előírt évenkénti 
mérséklés számszerűsített meghatározásának, illetve e téren az automatikus szank-
cióknak az elkerülése. Ennek elérése nem bizonyult reális célkitűzésnek, azonban 
olasz szempontból részsikerként fogható fel e kötelezettség enyhítése: az évenkénti 
egyhuszados csökkentési kötelezettség nem azonnal, hanem átmeneti időt követően 
lesz érvényes. További eredmény, hogy az államadósságra vonatkozó szankciós rend-
szer keretében esetenkénti elbírálás lesz, az adósságállomány fenntarthatóságának át-
fogó elemzése mellett. Olaszország alapvető érdeke volt tehát az államadósság szintjé-
nek kötelező mérséklése terén a fokozatosság elvének alkalmazása, amit végső soron a 
szankciók automatizmusa növelésének ellentételezéseként fogott fel.

A Stabilitási és növekedési paktum reformjáról 2011 márciusában az 
Eurócsoportban született, majd az ECOFIN által megerősített kompromisszum 
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összességében Olaszország számára kedvező, ugyanakkor – Tremonti miniszter érté-
kelése szerint – Európa számára az „egyetlen lehetséges” megoldás volt.11

Érvényesült az az olasz érdek, hogy az államadósság fenntarthatóságának vizsgála-
ta során figyelmet kapjanak az egyéb „releváns tényezők”, vagyis annak kvalitatív érté-
kelése is lehetségessé válik. Ennek megfelelően állapíthatja meg a Tanács az államadós-
ság csökkentésének ütemét, vagyis nem lép életbe automatikusan az „egyhuszados” 
szabály.12

A hatos csomag kapcsán is hangsúlyozandó, hogy az új feltételek teljesítése nagy-
mértékben összefügg Olaszország növekedési képességével, a strukturális reformok 
megvalósításának eredményességével. A túlzott államadósságot nagyító alá helyező 
vizsgálat során Olaszország a legrosszabb esetben is egy, a GDP 0,2%-ának megfelelő 
összeg nem kamatozó letétbe helyezésére kötelezhető, ami kb. 3 milliárd eurót tesz ki. 
Amennyiben sikerülne a nominális gazdasági növekedést 3% körüli szintre (1% reál-
növekedés+2% infláció) juttatni, akkor – mivel (2013-as zéró deficitet feltételezve) az ál-
lamadósság már nem nőne abszolút értékben – az „egyhuszados” szabály teljesítése is 
gond nélkül megvalósítható lenne.13

Az Euró plusz paktum

Az eredeti formájában Versenyképességi paktum néven előterjesztett német–francia 
javaslat tartalmával kapcsolatban Olaszország pozitívan foglalt állást. Ez szervesen 
illeszkedik abba az immár hagyományosan konzekvensen követett irányvonalba, mi-
szerint Róma minden olyan kezdeményezést támogat, amely a szorosabb európai gaz-
daságpolitikai koordináció, az „európai opció” erősítése irányába mutat.

Az Euró plusz paktumot Olaszország egy olyan eszköznek fogja fel, amely az eu-
rópai gazdaságpolitika két nagy ága közötti egyensúlytalanságot igyekszik feloldani, 
más szavakkal az egységesített monetáris politika mellett a gazdaság-, azaz a költség-
vetési politikák minél szélesebb integrációját is célul tűzi ki. Olasz értelmezésben az 
Euró plusz paktum túlmutat a közös piacon, a közös valután, sőt magán a gazdasági 
dimenzión is: hatásainak az egész európai alkotmányos szerkezet gyökeres megváltoz-
tatására irányuló jellege miatt a föderális politikai integráció első lépéseként is felfog-
ható. Vagyis „e hatások egy szisztematikus és egyre intenzívebb hatáskör-átruházást 
eredményeznek a nemzetállamoktól egy új, közös, egyre politikaibb jellegű európai 
entitás felé”. (Ebből a megfontolásból üdvözli az európai szemeszter intézményét is, mint 
a tagállamok közötti fiskális politikai koordináció első megnyilvánulási formáját.14)

Hamar világossá vált, hogy Németország a tabunak számító transzferunió lehető-
ségét felvető minden kezdeményezést elutasít, ezért jelen formájában az Euró plusz 
paktum inkább csak egy bátortalan lépésként fogható fel a költségvetési politikák 
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összehangolása felé (vagyis nem jelenti az olasz megközelítésben minőségi ugrást je-
lentő közös költségvetési politika, azaz a fiskális közösség megteremtését). Mindezzel 
együtt is, Olaszország az első pillanattól kezdve támogatta azt, mégpedig abból a ha-
gyományos törekvéséből adódóan, hogy minden uniós politika, kezdeményezés eseté-
ben a „belső körhöz” akart tartozni. Megjegyzendő, hogy a Versenyképességi paktum 
kezdeti szakaszának tárgyalási módjával kapcsolatban fenntartásait hangoztatta: állás-
pontja szerint ugyanis helytelen a francia–német tengely által rendre követett azon el-
járás, hogy az integráció alakulása szempontjából sorsdöntő kérdésekben a többiek ki-
zárásával, előzetesen, a közösségi intézményrendszer megkerülésével állapodnak meg.

Az állandó válságkezelő mechanizmus (EFSF/ESM)

Olaszország már az EFSF létrehozásakor is azon az állásponton volt, hogy szükség 
van egy állandó válságkezelő-segélymechanizmusra az eurózóna egészét, illetve an-
nak „leggyengébb láncszemeit” érintő spekulációs támadások kivédésére, a pénzügyi 
stabilitás biztosítására. A kezdetekkor a legnagyobb ütközésre e vonatkozásban is Né-
metországgal került sor, amely egy ilyen mechanizmust a gazdagabb tagállamokból a 
gyengébbek felé történő költségvetési forrásátcsoportosításként értelmezett. Az állandó 
mechanizmus feltételeinek kidolgozása során mindvégig tapasztalható volt az annak 
minimalista, megszorító (korlátozott tőkeállomány, igénybe vétel csak végszükség ese-
tén, szigorú kondicionalitás mellett, csak államok megsegítésére, stb.) német, valamint 
a kibővítő, átfogó jellegű olasz értelmezése közötti ellentét.

Olaszország kezdettől fogva támogatta az EFSF minél rugalmasabb, minél kiterjed-
tebb működését. Ennek részeként amellett tette le a voksát, hogy az EFSF szükség esetén 
vásárolhasson állampapírokat az elsődleges piacokon is. Ennek indoka, hogy az eszköz 
ilyen formájában az európai közös adósságpiac kialakítása (lásd az eurókötvények öt-
letét) irányába tett első lépésként értelmezhető.

Az állandó válságkezelő eszköz kapcsán kiemelt német – és a 2010. október 18-i 
deauville-i alku keretében Sarkozy által is elfogadott – követelés volt a magánbefektetők 
eseti tárgyalásokhoz kötött, önkéntes jellegű részvétele a jövőbeli mentőcsomagokban, 
azaz az érintett állam adósságának átütemezése során a követelésekről való részbeni 
lemondás.

Olaszország ezt a követelményt kezdetben nem volt hajlandó elfogadni, mondván, 
a magánbefektetők ez esetben eleve az adott állam fizetésképtelenségét alapul véve 
áraznák be a többi perifériaállam adósságát is. Az olasz államadósság előző fejezetben 
részletezett terhei fényében nem meglepő, hogy miért is ódzkodtak ezen – éves szinten 
többmilliárd eurós nagyságrendű adósságteher formájában jelentkező – kockázat fel-
vállalásától.
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Az alkufolyamat során ugyanakkor Olaszország számára elfogadható kompromisz-
szum született abban az értelemben, hogy az ESM keretei között csak 2013-tól és ön-
kéntes formában, előre meghatározott feltételek szerint (kollektív cselekvési záradék 
alapján) kerülhet sor a magánszféra bevonására. Ennek ellenére a Görögország adós-
ságának átstrukturálásáról – és a magánszektor „eseti” bevonásáról – 2011. július 21-én 
hozott döntést15 követő piaci reakciók egyelőre az eredeti olasz álláspontot látszanak 
igazolni.16 Talán ennek is tudható be az, hogy az EiT 2011. december 8–9-i ülésén Né-
metország visszalépett eredeti álláspontjától, így a végső döntés a magánbefektetők te-
hervállalását csak Görögországra korlátozta, a jövőbeli adósságátütemezések esetére az 
IMF általános előírásait tekinti az EU irányadónak.

A deauville-i, majd a 2011. augusztus 16-i Merkel–Sarkozy-találkozó egyaránt kivál-
totta az olasz politikai elit bírálatát. Deauville kapcsán, amikor is Merkel és Sarkozy 
lényegében minden, az európai gazdasági kormányzás jövőbeli szerkezetét és műkö-
dését érintő kérdésben megegyezett, Frattini külügyminiszter különösen élesen foglalt 
állást.17

Deauville alternatívájaként az olasz külügyminiszter az egyeztetési folyamat kibő-
vítése érdekében javaslatot tett egy, a vezető tagállamokat (Franciaország, Nagy-Britan-
nia, Németország, Olaszország, Spanyolország, Lengyelország) tömörítő „élcsoport” 
megalakítására.

Ez a kezdeményezés az olasz külpolitikának a német–francia tengellyel szembeni 
hagyományos egyensúlykereső törekvései sorába illik. Az olasz diplomácia egyik haj-
tóereje ugyanis hosszú ideje a leértékelődéstől való félelem, amit rendszerint az ehhez 
hasonló, a konzultatív folyamatot kibővítő – értsd: a nagy tagállamokat, de ami a lé-
nyeg, Olaszországot is magában foglaló – fórumokra tett javaslatokkal próbál ellensú-
lyozni.

A német–francia tengelynek a „közösségi módszert” – vagyis pl. a Bizottság hatáskö-
reit – gyengítő fellépését károsnak ítéli az olasz gazdasági-politikai elit egésze, pártpoli-
tikai hovatartozástól függetlenül. Így Mario Monti – még nem kormányfőként adott – érté-
kelése szerint a 2011. augusztus 16-i Sarkozy–Merkel-levél „Európa lebontása irányába 
ható módszer”, mivel gyengíti a már létező közösségi intézményeket.18 Hasonló, sőt 
még keményebb álláspontot hangoztatott Romano Prodi, aki a német–francia tengelyt 
egyenesen direktóriumként minősítette.19

Bár a fenti változtatások elméletileg valóban javítják az EU „védekezési képességét” 
a pénzügyi stabilitást veszélyeztető körülmények esetén, a kompromisszum megszüle-
tését követően a piacokon mégsem csökkent a spekulációs nyomás.

Az olasz állampapírpiacot különösen keményen érintő, azonban a növekedési kilátá-
sok romlása miatt az egész EU-ban is komoly tőzsdei visszaeséseket hozó 2011-es nyarat 
követően világossá vált, hogy a piacok nem tartják megfelelőnek a válságkezelés addigi 
eredményeit.
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Erre a tényre a német válasz a további fiskális szigor megkövetelése volt (a 2012 már-
ciusában elfogadott új államközi fiskális politikai szerződés javaslatával), a perifériaálla-
mok inkább az EKB szerepvállalásának erősítését és az európai szintű válságkezelő 
eszközök „tűzerejének” növelését hangsúlyozták. E „csata” kimenetele egyelőre nem 
dőlt el, de kétségtelen, hogy Németország gazdasági erejénél és az abból eredő nyomás-
gyakorlási képességéből adódóan helyzeti előnyben van.

A válságkezelő mechanizmuson túl:
európai adósságközösség, eurókötvények

Az olasz részről az eurózóna válságának megoldását célzó, egyúttal a szorosabb gaz-
daságpolitikai integráció felé mutató kezdeményezések közül a legkarakteresebbnek az 
európai közös adósságpiacot érintő, más néven az eurókötvények megteremtésére tett 
javaslat tekinthető. Mint majd látni fogjuk, ebben az esetben eddig nem sikerült a nyil-
vánvaló olasz nemzeti érdek európai szintű elfogadtatása, annak ellenére, hogy annak 
valóban kifejezett integrációmélyítő elemei vannak.

Az eurókötvények lehetősége már az euróválságot megelőzően is felmerült, némi-
leg eltérő célokkal és nagyságrenddel. Eredeti ötlete Jacqes Delors, az Európai Bizottság 
volt elnöke által jegyzett Növekedés, versenyképesség, foglalkoztatottság című 1993-as fehér 
könyv részeként szerepelt első ízben. Javaslata az EK költségvetése által garantált ún. 
Union Bondok kibocsátását célozta, a transzeurópai infrastruktúrák finanszírozása cél-
jából.

A Delors-féle ötletet azóta többen megismételték, módosították, de megvalósítására 
a tagállami érdekellentétek miatt nem került sor. Az infrastruktúra-fejlesztéseket fi-
nanszírozó európai kötvények ötletének nagy támogatója volt Giulio Tremonti olasz 
pénzügyminiszter.

A 2010 őszén ismét kiéleződött piaci helyzet nyomán Giulio Tremonti olasz pénzügy-
miniszter és Jean-Claude Juncker luxemburgi kormányfő, az Eurócsoport elnöke a Financial 
Times 2010. december 6-i számában foglalta össze az eurókötvények megteremtésére 
vonatkozó közös javaslatait.20 A kezdeményezés lényege, hogy az európai közösségi 
kötvénypiac azonnali bevezetése hozzájárulhat az államadósság-válság leküzdéséhez, 
az állampapírpiacokra nehezedő nyomás megszüntetéséhez. A válsággal szemben a 
szerzők szerint egy világos, erős és rendszerszintű fellépésre van szükség.

Az eurókötvények ötletének legmagasabb szintű, a német–francia tengely általi „hi-
vatalos” elutasítására a 2011. augusztus 16-i Merkel–Sarkozy-csúcstalálkozón került sor. 
A felek egyetértettek abban, hogy ez a lehetőség a „tripla A” minősítésű tagállamok 
hiteleinek drágulását jelenti, és a költségvetési fegyelem csökkenését eredményezné a 
perifériaállamokban.
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Mindezek fényében, a realitásokat figyelembe véve, egy olyan módosított javaslatot 
kellett kidolgozni, amely konkrét garanciák nyújtásával „emészthetőbbé” tenné az eu-
rópai – részleges – adósságközösség megteremtését Berlin számára.

E célra vállalkozott Romano Prodi és Alberto Quadrio Curzio professzor az ún. 
EuroUnionBondra vonatkozó kezdeményezésével, amit 2011. augusztus 23-án közöltek 
az Il Sole 24 Ore c. gazdasági napilap hasábjain.21 A javaslat annyiban különbözik az 
addigi hasonló felvetésektől, hogy egy Európai Pénzügyi Alap (EFF) létrehozását aján-
lotta, a tagállamok általi befizetések és garanciák biztosításával. Az EMU-tagállamok 
által így összeadott 1000 milliárdos alaptőke egy részét a Központi Bankok Európai 
Rendszerének aranykészletei adnák (kb. 450 milliárd euró értékben), a maradékot pe-
dig a tagállamok kötvények és vállalati részesedések által fedezett garanciavállalásai 
tenné ki.

Míg ez a javaslat sokkal részletesebb, konkrétabb és kifinomultabb, mint elődei, to-
vábbá kétségkívül nagyobb biztonságot jelentenének Németországnak a vállalatok, 
aranytartalékok formájában ténylegesen meglévő garanciák, nem küszöböli ki azt a 
problémát, hogy a német államkötvények aktuális (2% körüli) hozamszintje alacso-
nyabb, mint a javaslat alapján elérhető 3%. Ennek megfelelően értelmezhető úgy, hogy 
ennek révén is forrásátcsoportosításra kerül sor Németországtól a gyengébb tagálla-
mok felé. A német logika szempontjából további előnye a tervezetnek, hogy az – a valós 
garanciák miatt – nem kizárólag a szolidaritás elvére hivatkozik, hanem az érdekekre 
is. Abból indul ki, hogy végső soron a piacok stabilitása, a spekuláció visszaszorítása 
Németországnak is érdeke.

A Prodi–Curzio-javaslatot azonnal felkarolták az olasz kormánypártok és az ellen-
zék is, majd együttes, élénk lobbizásba kezdtek Brüsszelben: Gianni Pittella, az ellen-
zéki Demokrata Párt (PD), valamint Mario Mauro, a kormányzó Szabadság Népe (PdL) 
EP-frakcióvezetője együttesen tett lépéseket a projekt népszerűsítésére.

Giuliano Amato volt kormányfő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy „Németország 
nélkül nem lehet megvalósítani az eurókötvényeket. Németországgal közösen fogjuk 
megteremteni azokat.”22

A kezdeményezést, annak a reálgazdasági fejlődésre gyakorolt hatásait hangsúlyoz-
va, ugyancsak meglehetősen pozitívan fogadta Antonio Tajani, az Európai Bizottság 
olasz tagja. Álláspontja szerint az eurókötvények jelentik a „legerősebb ellenanyagot 
a spekuláció ellen”, és egyben a politikai integráció, a „közösségi módszer” erősítését.

Ugyanebbe a logikába illeszkedik a legmeggyőződésesebb föderalisták között emlí-
tett Emma Bonino volt európai biztos megnyilvánulása, aki egy „laza föderációt” szor-
galmazott: álláspontja szerint nem elegendő az eurókötvények megteremtése, hanem 
az ahhoz feltétlenül szükséges – a nemzeti kormányok lépései felett is ellenőrzési joggal 
bíró – európai pénzügyminiszteri pozíció megteremtésétől sem lehet eltekinteni. Ezen 
túlmenően össze kell vonni a nemzeti hadseregeket és külpolitikai apparátusokat, az 
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infrastruktúra-beruházásokat és a K+F+I kiadásokat. Más szóval: a technikai megoldá-
sokon (eurókötvények) túl vízióval kell ellátni az európai integrációt.

Mario Monti volt európai biztos – és a nyilatkozat idején még a milánói Bocconi 
Egyetem elnöke, s nem kormányfő – szerint az eurókötvények ügyében is mellőzni kell 
a szolidaritásra hivatkozást, ehelyett Berlin jól felfogott nemzeti önérdeke („enlightened 
self interest”) szempontjából érdemes megközelíteni a kérdést. Vagyis a szolidaritás he-
lyett azt kell kiemelni, hogy egyrészt az eurókötvények megteremtése olcsóbb, mint az 
ad hoc mentőcsomagok, másrészt „biztonságosabb”, mint az EKB-nak a – német részről 
bírált – nagy tömegű állampapír-vásárlásai a piacok stabilizálása érdekében, főként az 
SNP megreformált verziója által erősített tagállami költségvetési politikák garantálása 
esetén.23

Egyelőre úgy tűnik, hogy a német politikai elit továbbra is kategorikusan elzárkózik 
az európai „adósságközösségtől”, ugyanakkor kétségtelen, hogy az eurókötvényekről 
eddig kifejezetten csak a tudományos, kutatói körökben folyt vita politikai szintre 
„emelkedett” pl. Németországban is: mind az ellenzéki szociáldemokraták, mind az 
eurózóna stabilitásában különösen érdekelt ipari-nagyvállalkozói csoportok pozitív 
véleményt fejtettek ki az eurókötvényekkel kapcsolatban. A német alkotmánybíróság 
2011. szeptember 7-i döntése alapján a jelen intézményi körülmények között, vagyis 
a szuverén tagállami költségvetési politikák mellett elképzelhetetlen az olyan lépések 
alkotmányossága, melyek bármilyen módon felelőssé tennék Németországot más tag-
államok adósságaiért. Ez természetesen behatárolja a német politikai elit magatartását, 
vagyis ez ügyben érdemi előretörésre valóban csak a fiskális politika esetleges uniós 
hatáskörbe kerülése esetén lehet számítani.24

Az eurókötvények ötletének felvetése és heves támogatása olasz részről nyilván-
való nemzeti érdekből adódik: a közös kötvénypiac – bármilyen formában is valósul 
az meg – legfőbb haszonélvezője pontosan Róma lenne, mégpedig az államkötvényeit 
érintő piaci spekuláció visszaszorulása, továbbá a meglévő államadóssága finanszíro-
zási költségeinek a mérséklődő kamatszintek által elérhető érdemi csökkenése révén. 
A 2011. őszi-téli 6-7%-os kamatszintekhez képest a feltételezett 3%-os költségszint ál-
landósulása nagyfokú stabilitást hozna az államadósság-kezelésben, esetleg növeke-
désösztönző politikákhoz szabadíthat fel forrásokat a költségvetésben.

A szoros anyagi érdeken túl azonban politikai motivációkat is találunk az 
eurókötvények olasz támogatása mögött: ezt – egy szélesebb keretben a szorosabb fis-
kális politikai integráció részeként – olasz megközelítésből a „közösségi módszerhez” 
való visszatérésként fogják fel, ami egyet jelent a német–francia tengely „diktátumai-
tól” való szabadulással.
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Olaszország 2011-ben, avagy a gazdasági és politikai vészhelyzet éve

Olaszország a gazdasági válság alatt nemzetközi összevetésben viszonylag jól kézben 
tartotta államháztartását, államadósságának törlesztése sohasem jelentett számára 
problémát, azt mindig piaci alapon bonyolította. Legfőbb gyengesége, az államadósság 
mértéke ugyanakkor – a krónikusan alacsony növekedési potenciál mellett – 2011 tava-
szán került igazán reflektorfénybe, mégpedig a perifériaállamokra nehezedő ismételt és 
fokozódó piaci nyomás miatt. A görög államcsőd „beárazása” mellett a piac – tartva az 
Olaszországra is kiterjedő dominóhatástól – egyre inkább elvesztette bizalmát az olasz 
államadósság fenntarthatóságát illetően is (a Spanyolországra nehezedő spekulációs 
nyomás ugyancsak erősödött ebben az időszakban). Ily módon a másodlagos piacokon 
eladási nyomás jelentkezett az olasz államkötvényeken, amely később tükröződött az 
olasz vállalati szféra, elsősorban a bankok részvényei terén is. Ennek eredményekép-
pen mind az olasz államkötvények hozamszintjei25 (és azzal együtt azoknak a német 
állampapírokhoz viszonyított hozamkülönbsége, az ún. „spreadje”), mind a szuverén 
adósságkockázat elleni biztosítási felárak – CDS-ek – meredeken emelkedni kezdtek, 
melynek következménye az volt, hogy az elsődleges állampapírpiacon is egyre maga-
sabb kamatszinteket kellett elkönyvelni (lásd az alábbi ábrát).

Német és olasz tízéves államkötvények hozamkülönbsége26

Az EKB által a Securities Markets Programme (SMP) keretében 2011. augusztus 8-án 
megindított „támogató”, másodlagos piaci államkötvény-vásárlások ugyan kezdetben 
mérsékelték a kamatszinteket, de ősszel már csak elhanyagolható nagyságrendben 
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– és hatással – folytatódtak. A folyamatot az olasz kormány által már korábban, 2011. 
június 30-án elfogadott, a nullszaldós deficit 2014-ben történő elérését célzó (a GDP 
4,3%-ának megfelelő) költségvetési kiigazító intézkedések sem tudták megállítani,27 
különösen a július 21-i, a piacok által negatívan értékelt – ti. Görögország részleges 
fizetésképtelenségét és a magánszektor részvételét magában foglaló – eurózónabeli ál-
lam- és kormányfői csúcstalálkozó fényében.

Pontosan a spread folyamatos emelkedése (2011 novemberére az 575 pontot is elérve), 
illetve a kormány érdemi reformok végrehajtását lehetővé tevő képességével kapcsola-
tos kételyek váltották ki az Olaszországban 2011. október végén, november elején azt a 
belpolitikai pánikhelyzetet, amelynek megoldása Silvio Berlusconi kormányfő lemon-
dása, illetve a vitathatatlan nemzetközi tekintéllyel rendelkező Mario Monti szakértői 
kormányának hivatalba lépése volt.

A Monti-kabinet tevékenysége: válságkezelés európai vízióval

Ahogy a fentiekben is láttuk, az Olaszország államadósságát érintő piaci nyomás 
(melynek szimbolikus pontja a november 9-én tapasztalt 575 pontos rekordméretű 
spread volt) kikényszerítette a Berlusconi-kormány 2011. november 12-i távozását. Ennek 
egyenes következménye volt a Mario Monti közgazdász professzor vezette szakértői-
válságkezelő kabinet felállása, amely programja szerint nemcsak a nemzetközi gazda-
sági kilátások romlása miatt sürgető újabb költségvetési kiigazításokat hajtotta végre, 
de kísérletet tesz az ország adósságállományának hosszabb távú lefaragását célzó, a 
gazdasági növekedést beindítani képes szerkezeti reformok elindítására is.

Természetesen mindehhez egy radikális belpolitikai váltásra volt szükség, és Mon-
ti csakis a jobb- és baloldali mérsékelt gyűjtőpártok, továbbá a középerőket tömörítő 
ún. Harmadik Pólus egységes parlamenti támogatása mellett vállalta el a megbízatást. 
Mindenképpen szükséges kiemelni, hogy a technikai kormány felé mutató átmeneti 
politikai fázist (többen egyenesen a politika átmeneti felfüggesztéseként, a technok-
raták politika felett aratott győzelmeként definiálják a történteket) Giorgio Napolitano 
köztársasági elnök rendkívüli aktivitással vezényelte le.28 Végső soron neki köszönhető 
az, hogy a Monti-kormány példátlan parlamenti támogatással rendelkezik, vagyis a 
válságkezelés és a reformlépések meghozatalának belpolitikai feltételei a parlamenti 
többséget alkotó pártok komoly gazdaságpolitikai nézeteltérései ellenére – nem kis 
mértékben az ország fenyegetettsége miatt – egyelőre adottak.

A szakértői kormány fő célja az országnak az európai adósságválság körülményei 
között 2011-ben megroppant nemzetközi hitelességének visszaállítása, amit deklaráltan 
a nemzetgazdasági kiigazító, illetve reformlépésekkel kíván megalapozni.
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A 2011. decemberi költségvetési kiigazítás

2011 végén, a gazdasági növekedési kilátások romlása, illetve az európai adósságválság 
súlyosbodása közepette nyilvánvalóvá vált, hogy Olaszországban újabb megszorító in-
tézkedésekre van szükség. Ennek megfelelően a szakértői kabinet egyik első lépéseként, 
2011. december 4-én egy újabb, 34 milliárd euró összértékű költségvetési kiigazítással 
tette le a névjegyét (a csomagot véglegesen december 22-én hagyta jóvá a parlament). 
Ebből 21,4 milliárdot a deficitcsökkentő, ugyanakkor – a korábbi megszorító csomagok-
hoz képest újdonságként – 12 milliárdot a növekedésösztönző lépések tesznek ki.29

A 2011. decemberi kiegészítő takarékossági intézkedések nyomán 2014-re 21 milliárd 
euróval, azaz a GDP 1,4%-ával javul a nettó eladósodás, ily módon tartható lesz a 2013-
ra előirányzott költségvetési egyensúly, még az időközben romló gazdasági növekedési 
kilátások mellett is. Fontos hangsúlyozni, hogy e tervszámokat a 2011. december végi, 
7% körüli állampapír-piaci hozamszintekkel állapították meg, azonban azóta – amint 
azt a következő pontban részletesen is látni fogjuk – lényegesen javult a helyzet. A 2011 
decemberében tapasztalt hozamszintek mellett egyébként a következő években az ál-
lamadósság átlagos kamatterhe a 2011-es 4,9%-hoz képest növekedne: 2012-ben 5,8%-ra 
(ez 16,9 milliárdos pluszterhet jelent), 2013-ban 6,1, 2014-ben pedig 6,2%-ra.30

A 2011-es év egészében elfogadott, kb. 80 milliárd euró nagyságrendű olaszországi 
kiigazító intézkedések összesített hatását vizsgálva megállapítható, hogy ezek nyomán 
2012-ben 48,9 milliárd eurós (a GDP 3,1%-a) strukturális egyenlegjavulás történik. 2013-
ban ugyanez az adat 75,7 (a GDP 4,6%-a), majd 2014-re már 81,3 milliárd euróra emel-
kedik (a GDP 4,8%-a).31

A strukturális deficit ennek megfelelően – Olaszország legfrissebb stabilitási prog-
ramja alapján – 2012-re a GDP 3,2%-ára csökken, majd 2013-ban 0,6%-os többletet fog el-
érni. A költségvetés elsődleges egyenlege – amely már 2010-ben is egyensúlyban volt – így 
a 2011-es GDP-arányos 1%-ról 5,7%-ra emelkedik 2015-re, a kormány szándéka szerint 
ezen a szinten stabilizálódik, és hosszabb távon garantálja az államadósság fokozatos 
csökkenését.

Érdemes e ponton kiemelni, hogy a 2011-es esztendő államadósság-válsággal ösz-
szefüggő pénzpiaci viharai ellenére az év egészét tekintve sikerült csökkenteni a nettó 
eladósodást, 2010-hez képest mintegy 9 milliárd euróval (62,4 milliárdra). Ez a GDP ará-
nyában kifejezve 3,9%-ot tesz ki, vagyis az előző évhez képest 0,7%-kal mérséklődött.

A 2011-es évben elfogadott kiigazító intézkedésekkel szembeni legnagyobb kriti-
kaként fogalmazódik meg, hogy azok túlzott mértékben alapoznak a bevételnövelő, 
s kevéssé a kiadáscsökkentő elemekre. Ez az állítás alapvetően igaz a 2011. karácsonyi 
– már a Monti-kabinet által végrehajtott – kiigazításra is, ugyanis ez esetben is mint-
egy 2/3:1/3 arányban szerepelnek bevételnövelő, illetve kiadáscsökkentő intézkedések. 
A GDP arányában kifejezve a bevételnövelés 2012-ben 2,4, 2013-ban és 2014-ben 3%-ot 
tesz ki, míg a kiadáscsökkentés ugyanezekben az években 0,6, 1,6, majd 1,9%-ot jelent.32
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Szerkezeti reformok

A nemzetközi gazdasági környezet romlása miatt szükségessé vált – és az olasz költ-
ségvetési egyensúlyt 2013-as elérését garantáló – kiigazító lépések természetesen csak 
részben tudták javítani az Itáliával kapcsolatos befektetői vélekedéseket. A Monti-kor-
mány tevékenységének másik sarkalatos pontja a 2011-es takarékossági intézkedések 
kiegészítése az olasz gazdaság versenyképességét hosszabb távon is javítani képes 
strukturális intézkedések, reformok érvénybe léptetésével. Ez a Monti-kabinet ún. 
„második fázisának” célja. A gazdasági növekedés elősegítéséhez szükséges és már 
2011 végén megkezdett, de részleteiben csak napjainkban formálódó reformlépések a 
következők:

• a nyugdíjrendszer átalakítása, ami magában foglalja a nyugdíjkorhatár emelését;
• a munkaerőpiac rugalmatlanságának megszüntetése az alkalmazási feltételek 

javításával és a munkaadók számára az indokolt elbocsátások könnyítésével;
• az adórendszer reformja a vállalkozások és a munka terheit csökkentve, egy új 

vagyonadó (az ún. egységes települési adó, IMU) bevezetésével, továbbá az adó-
elkerülés elleni küzdelem erősítése;

• az állam ingatlanvagyonának és társasági részesedéseinek értékesítése, privati-
zációja;

• a szolgáltatások és a szakmák liberalizálása, a versenyfelügyelet jogköreinek ki-
bővítése;

• az infrastruktúra-bővítési programok felgyorsítása a kormányzat folyó kiadásai-
nak csökkentése révén, valamint a fejlesztési források jobb felhasználása.

A 2012-es olasz nemzeti reformprogram számításai szerint a kormány által ez idá-
ig elfogadott liberalizációs és a gazdasági szabályrendszert egyszerűsítő intézkedések 
összesített hatása 2020-ra 2,4%-os, vagyis éves átlagban 0,3%-os GDP-növekedésben fog 
megnyilvánulni.33

A kormány strukturális reformjainak maradéktalan érvényesülése már csak azért is 
feltétlenül szükséges, mert a magas államadósság még sokáig az ország legkomolyabb 
problémája marad, GDP-növekedés ugyanakkor legkorábban 2013-ban fog jelentkezni, 
minimális (0,5%-os) mértékben.

Visszatérő nemzetközi bizalom

A Monti-kormány első intézkedéseit követően, már 2012 decemberében érezhető volt a 
nemzetközi pénzpiacok bizalmának visszatérése Olaszország iránt.

Az olasz államadósság-válság legnehezebb időszaka 2011 novembere volt: szeptem-
ber elejétől október végéig a tízéves futamidejű államkötvények hozamszintje 5-ről 
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fokozatosan 6%-ra, majd novemberben néhány nap alatt 7%-ra emelkedett. Eközben a 
spread ugyancsak 500 pont fölé került, míg pl. az ötéves lejáratnál a 650, a kétévesnél a 
700 pontot is átlépte. Különösen aggasztó volt a rövidebb futamidejű államkötvények 
hozamkülönbségének megugrása, aminek következményeként a hozamgörbe kiegye-
nesedett, illetve átmenetileg megfordult, jelezve egy rövid időn belül bekövetkező lik-
viditási válság veszélyét.34

Ténykérdés, hogy a helyzet normalizálódásában kiemelt szerepük volt az EKB által 
2011. december 21-én elindított rendkívüli likviditásbővítő intézkedéseknek (LTRO). 
Emellett nyilván sokat nyomott a latban a Monti-kormány elkötelezettsége, valamint 
gyors lépései az államháztartás konszolidálása, illetve a szerkezeti reformok elfogadá-
sa terén.

Az európai és az olasz válságkezelő lépések kombinált hatásaként fokozatosan eny-
hült az állampapír-piaci feszültség, de ennek ellenére 2011 végén még mindig rendkí-
vül magas tartományban mozogtak az olasz államkötvények hozamszintjei.

Az olasz államadósság fenntarthatósági kilátásaival kapcsolatban megállapítható, 
hogy amennyiben 2013 után is sikerül tartani a költségvetési egyensúlyt, az már ön-
magában elegendő feltétel a hatos csomagban és a 2012 márciusában elfogadott fiská-
lis szerződésben szereplő ún. „egyhuszados” szabály teljesítéséhez. Az olasz jegybank 
számításai szerint a GDP-arányos államadósság 2012-ben fog tetőzni, 123%-kal, azon-
ban már 2013-ban csökkenni kezd (121%), és 2019-re a GDP 100%-ára mérséklődik, a 
70%-os szint elérése pedig 2030-ban válik lehetővé.35

Az olasz államadósság fenntarthatóságával kapcsolatban továbbra is az összképet 
érdemes vizsgálni, vagyis figyelembe illik venni ezen túlmenően a magánszféra eladó-
sodottságát is.36 Márpedig e vonatkozásban Olaszország pozíciói európai összehasonlí-
tásban kifejezetten kedvezőek (lásd a következő oldali ábrát).

A 2012-es év kezdetén már határozottan érezhető volt a piaci bizalom visszatérése, 
nem kis részben az EKB 2012. februári második LTRO-jának köszönhetően. Szimboli-
kus jelentőséggel bírt a spanyol és az olasz állampapírok hozamszintje közötti viszony 
februári megfordulása. Ez azt tükrözi, hogy a Monti-kormány első intézkedései követ-
keztében a pénzpiacok immár kedvezőbben értékelik Róma reformlépéseit és kilátá-
sait, mint Madridét, egyúttal Itália megszűnt Európa első számú veszélyforrása lenni.

Az olasz állampapír-hozamszintek nagyarányú csökkenése minden lejáratnál jelent-
kezett, de különösen az LTRO által fedezett hároméves futamidőkig hozott radikális 
visszaesést. 2011. december elejétől 2012. február végére az egyéves lejárat esetében 5,5-
ről 1, a tízéves futamidő esetében 7,2-ről 4,9%-ra mérséklődött, valamint a hozamgörbe 
is szabályosabb formát vett fel. A spread ezzel párhuzamosan a kétéves lejárat esetében 
620-ról 160, a tízéves futamidő esetében pedig 510-ről 310 pontra esett vissza.
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Pénzügyi stabilitási mutatók

Érdemes megemlíteni, hogy az európai államadósság-válság a gazdasági kormány-
zási reform ellenére még mindig nem zárult le, ezt jól példázza a Spanyolországgal 
kapcsolatos aggodalmak miatt 2012 márciusától ismét felerősödő piaci nyomás.

Természetesen mindez negatívan befolyásolja az olasz gazdasági reformok kilátá-
sait, illetve az állampapír-piaci hozamszintek emelkedése nem lebecsülendő kockázat.
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Fontos viszont aláhúzni, hogy Olaszország – részben a költségvetési kiigazításnak, 
részben az államadósság kezelésének köszönhetően – nem tartózkodik már a veszély-
zóna frontvonalában.

A tízéves állampapírok jegyzése esetében pl. még a legforróbb időszakban sem mu-
tatkozott fedezethiány: 2011 októberétől 2012. április közepéig 1,4-es átlagos lefedettsé-
get tapasztalhattunk.37 A különösen a hosszabb lejáratokat „büntető” állampapír-piaci 
válság miatt az olasz államadósság-kezelő az utóbbi hónapokban a korábbiaknál na-
gyobb mértékben preferálta a rövidebb futamidejű kötvények kibocsátását, azonban 
ennek nem volt különösebben negatív hatása az államadósság lejárati szerkezetére. 
A forgalomban lévő olasz állampapírok átlagos futamideje enyhén csökkent (2012 ápri-
lisában 6,8 év), de európai összevetésben még ez is a legmagasabb értékek között van. 
Ezen túlmenően, a kincstár – kihasználva az év elején radikálisan csökkent hozamszin-
teket – 2012. április közepéig az egész évre betervezett államkötvény-kibocsátás nem 
kevesebb mint 40%-át (170 milliárd euró) teljesítette, ami időarányosan az elmúlt évek 
legmagasabb értéke.38

Aktivizálódó Európa-politika

A Monti-kormány tevékenysége kapcsán nem lehet megkerülni annak kimondását, 
hogy bár egy rövid időtávra létrejött válságkezelő kabinetről van szó, Európa-politiká-
jában, különösen az európai válságkezelés és gazdasági kormányzás témakörét illető-
en, rendkívül ambiciózus elképzelésekkel rendelkezik, és elődjéhez képest az európai 
színtéren lényegesen magabiztosabban lép fel.39 Ezt részben elősegíti a kormányfő pél-
dátlan nemzetközi elismertsége és tekintélye, illetve jártassága az európai politikában; 
másrészt pedig a kormánynak a kiigazítás és a reformok terén eddig nyújtott teljesít-
ménye rövid idő alatt érdemben javította Olaszország hitelességét, szavahihetőségét. 
Mario Monti nagyon jól tudta, hogy Olaszország európai érdekérvényesítő-képessé-
gét csak abban az esetben tudja növelni, ha először elvégzi a „házi feladatot”, azaz a 
szükséges gazdasági intézkedésekkel, fokozott belső költségvetési fegyelemmel visz-
szaállítja a nemzetközi gazdasági és politikai szereplők bizalmát.40 Ez az a feltétel, 
amely a Berlusconi-kormány utolsó hónapjaiban hiányzott, és az ország egyfajta elszi-
getelődéseként is értelmezhető állapotokat okozta.

Ami az európai gazdaságirányítási reform konkrét elemeit illeti, elmondható, hogy a 
Monti-kormány fellépése nem mutatott érdemi eltérést a korábbiakhoz képest, minden 
területen a nemzeti érdekeket szem előtt tartó, azokat európai köntösbe öltöztető állás-
pontokat vitte tovább. Eltérés a kormány kommunikációjában mutatkozott, azaz mind 
szavakban, mind konkrét lépésekkel igyekezett aktívabban, javaslatokkal is felvértez-
ve, már a viták korai szakaszában részt venni az egyeztetésekben. Ezt szolgálták Monti 
kormányfőnek a beiktatását követő hetekben a legfontosabb európai fővárosokban tett 
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látogatásai, melyek során minden esetben a Fiscal Compactot meghaladó eredmények 
elérése, az integráció továbbfejlesztése és különösen a növekedést szolgáló politikák 
európai szintű erősítése mellett érvelt.

Az eddigi tapasztalatok szerint a Monti-kormány elődjénél nagyobb sikerrel keres 
kezdeményezéseihez szövetségeseket az európai partnerek között. E törekvés egyik leg-
fontosabb célja – az olasz EU-politika hagyományaihoz illeszkedően – a német–francia 
„direktóriummal” szemben az integráció továbbfejlesztése, a közösségi intézmények 
megerősítése. Ebben az összefüggésben értelmezendőek a Monti-kormány törekvései 
a Berlin–Párizs tengely „háromszögesítése”, vagyis az érdemi döntési folyamatokban 
való egyenrangú, konstruktív részvétel előmozdítása felé.

A hazai intézkedések sikerével felvértezve, Monti diplomáciai lépéseivel már 2012 
decemberében sikeresen növelte Olaszország mozgásterét. Ezt szimbolikusan is bizo-
nyítja az a tény, hogy az EiT 2011. decemberi ülésétől kezdve immár Montival kibő-
vülve folytak az egyeztetések Merkel és Sarkozy között az európai gazdaságirányítási 
reformról. Ez az ún. hármas (német–francia–olasz) csúcs lényegében a maastrichti szer-
ződés előkészítése óta nem látott egyeztetési fórum.

Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy az egyes témaköröket tekintve teljes lett 
volna az egyetértés. Az álláspontok elsősorban Németországgal mutattak komolyabb 
eltéréseket, ahogy a korábbi időszakban is.

Az EiT-tanácskozáson Monti – miután pl. az adósságcsökkentési követelményeknél 
az Olaszország alapvető érdekeinek megfelelő „egyéb releváns tényezők” figyelembe 
vételét el tudta fogadtatni – ugyan nem ellenezte a szerződés ötletét, azonban továbbra 
is hangsúlyozta néhány, Olaszország számára kiemelkedően fontos szempont érvénye-
sítését. Álláspontja szerint nem szabad tovább szigorítani az államadósság kötelező-
en előírt csökkentésével kapcsolatos szankciós lehetőségeket, de erősíteni kellene az 
európai szolidaritásra építő eszközöket, így perspektivikusan meg kell teremteni az 
eurókötvények piacát. Fontosnak tartotta hangsúlyozni még az egységes piac tovább-
fejlesztésének és további liberalizációs lépéseknek a szükségességét – e ponton a brit 
kormányfő személyében talált első számú partnerre. Monti végül nem tudta elérni, 
hogy a Fiscal Compact 27-es körben, lehetőleg az EU jogrendjén belül kerüljön elfoga-
dásra. Nagy-Britannia elzárkózását követően is azt javasolta viszont, hogy a szerződés 
tartalmi elemei a későbbiekben, egy következő lépésként beilleszthetőek legyenek az 
uniós jogrend keretei közé, illetve hogy az nyitott legyen a most kimaradó tagállamok 
későbbi csatlakozása felé.41

Összegezve, Mario Monti szakértői kormánya eddigi lépéseiben – így a gazdasági 
kormányzás reformját érintő kezdeményezések terén is – nyomon követhető az a ha-
gyományos olasz Európa-politikai irányvonal, amely a bevonó jellegű megállapodáso-
kat és a közösségi megoldásokat preferálja.
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A Berlusconi-kormánnyal összevetve egyelőre lényegesen magasabb nemzetközi 
presztízsről beszélhetünk. Teljesen egyértelmű az olasz kormányfő törekvése aziránt, 
hogy ezt a nagyobb hitelességet az Olaszország számára fontos kérdésekben erősebb 
alkupozíció formájában európai szinten is kamatoztassa. Egyelőre korai következtetést 
levonni arra vonatkozóan, hogy ez a törekvés mennyire lesz sikeres, mindenesetre azt 
fontos leszögezni, hogy a potenciális eredmények döntő mértékben függnek az olasz-
országi strukturális reformok kivitelezhetőségétől.

Következtetések

Olaszország mind az európai államadósság-válság rendkívüli, ad hoc lépéseket igénylő 
tűzoltási fázisában, mind a gazdasági kormányzás megerősítését célzó intézményi-dön-
téshozatali reformfolyamatban aktívan részt vett. A görög, majd ír és portugál mentő-
csomagokat fenntartás nélkül elfogadta, a rá eső garanciákat megadta. Ez a konstruk-
tív magatartás abból a külső hatások felé különösen nagyfokú kitettségből ered, amely 
Olaszországra magas államadóssága és alacsony növekedési potenciálja miatt jellemző.

A rendkívüli intézkedések tekintetében az olasz fellépés, a kezdeményezések egyér-
telmű motivációja a „fertőzési hatás” elkerülése volt, ugyanis ez hosszabb távon meg-
kérdőjelezhetné az olasz államadósság fenntarthatóságát.

A gazdasági kormányzás reformjához kapcsolódó intézkedéseket ugyancsak támo-
gatta Olaszország, különösen a közösségi intézmények szerepének erősítését. Ez egy-
részt Róma azon politikai érdekeivel magyarázható, hogy a döntések ne szűk körben 
(értsd: a Berlin–Párizs-tengely által) szülessenek meg, hanem szigorúan rögzített eljá-
rásrendnek megfelelően, a tagállamok mindegyikének bevonásával. Másrészt, pl. az 
EKB másodlagos piacokon folytatott államkötvény-vásárlásai – túllépve a kizárólag az 
inflációs célkitűzés biztosítására irányuló Bundesbank-típusú árstabilitási dogmán – 
a piacok stabilizálása révén elsősorban Olaszország érdekét szolgálják.

Az egyébként hagyományosan a közösségi módszert pártoló Olaszország nem tá-
mogatta a Stabilitási és növekedési paktum megsértéséért járó szankciók automatikus 
jellegét, vagyis ez esetben ugyancsak nemzeti érdekeiből indult ki; a többi tagállammal 
egyetemben fontosnak tartotta az „utolsó szó” politikai jellegének megőrzését. Itt az 
olasz érdek nem engedte meg az „európai módszer” szerinti álláspontot, vagyis a kö-
zösségi intézmények szerepének érdemi növelését.

Eredményesnek tekinthető fellépése annak érdekében, hogy az SNP-ben meghatá-
rozott államadóssági referenciaszint nem teljesülése esetén ne kizárólag a számszerű-
sített érték kerüljön elbírálásra, hanem az államadósság fenntarthatóságának átfogó, 
a makrogazdasági egyensúlytalanságok megítéléséhez releváns „egyéb szempontok” 
is a mérlegelés részét képezzék. Ez esetben Olaszország hitelesen tudta érvényesíteni 
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makrogazdasági adottságainak egyik erős pontját (ti. alacsony a magányszféra eladó-
sodottsága és számottevőek a háztartások megtakarításai, mintegy „nemzetgazdasági 
fedezetet” képezve az államadóssággal szemben).

Kevésbé sikeresnek bizonyult Olaszország álláspontjának érvényesülése azon te-
rületeken, melyekben nagy ívű, a fiskális unió irányába mutató innovatív kezdemé-
nyezéseket tett. Ezek közül kiemelendő az európai adósságközösség megteremtése, a 
tagállamok által közösen garantált, a spekuláció elleni „leghatásosabb ellenanyagként” 
számon tartott eurókötvények piacának kialakítása. Bár a javaslat közösségi előnyeihez 
nem fér kétség, egyelőre nem sikerült Németország ellenkezését megtörnie.

Egyrészt kétségtelen, hogy a Berlin államadósságához kapcsolódó forrásgyűjtés – a ma-
inál magasabb szinten átlagolódó kamatok miatt – megdrágulna, ezért ez a megoldás 
jelenleg Németországban politikailag vállalhatatlan.

Másrészt az is kétségtelen, hogy az eurókötvények legfőbb haszonélvezője a világ 
negyedik legnagyobb államadósságával rendelkező Olaszország lenne, vagyis a nem-
zeti érdek túlságosan nyilvánvaló, így ez a kezdeményezés Európában nem élvez döntő 
támogatást.

Róma a gazdasági kormányzás reformja keretében azon esetekben érvényesítette si-
kerrel az érdekeit, ahol ezeket közösségi dimenzióba helyezte, vagyis „európai köntös-
be öltöztette”, és emellett belső adottságaira, erősségeire alapozó politikája hitelességet 
kölcsönzött számára.

Olaszországot 2011 nyarán részben az európai válságkezelés sikertelensége, részben 
saját gyengeségei miatt érte el a spekulációs hullám, de egyedülálló erősségei okán nem 
sorolható azonos platformra Európa „problémás” (PIGS) államaival. A valóban magas 
államadósság mellett kifejezetten alacsony vállalati és lakossági eladósodottsági szin-
tet tapasztalunk Olaszországban, vagyis az ily módon kalkulált „aggregált adósság” 
tekintetében egyenesen Németországéval összevethető alacsony értékeket produkál. 
A magánszféra alacsony eladósodottsága mellett Olaszország az államadósságát négy-
ötszörösen meghaladó lakossági vagyonállománnyal rendelkezik. Ez megfelelő „nem-
zetgazdasági” garanciát, fedezetet jelent az államadósságra, amely adottság a többi pe-
rifériaállamban nem jellemző. Olaszország további előnye, hogy itt a gazdasági válság 
idején mindvégig szigorú kontroll alatt sikerült tartani a költségvetési politikát. Sőt, az 
eladósodás üteme, valamint a költségvetési hiány tekintetében az eurózóna átlagához 
képest Róma kifejezetten előnyösebb adatokat mutatott fel: szinte egyedülálló módon, 
már 2013-ra megvalósul a költségvetési egyensúly. Ugyancsak elkerülték Olaszorszá-
got a Spanyolországban, Portugáliában, illetve Írországban tapasztalt ingatlanpiaci 
„buborékok”, ennélfogva bankszektora is lényegesen egészségesebb.

A 2011-ben Olaszországot is elért spekulációs hullám erősödése politikai következ-
ményekkel, kormányváltással járt, és a Mario Monti vezetésével felállt szakértői kor-
mány elsődleges hivatása a növekedés feltételeit megteremtő strukturális reformok 
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meghozatala, illetve kivitelezése lesz. Olaszország hosszabb távú makrogazdasági po-
zíciója, egyúttal abból adódó presztízse és érdekérvényesítő-képessége Európában – az 
európai szinten meghozandó (nem kevésbé fontos) döntéseken túl – lényegében ennek 
sikerétől függ.
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Résumé

Italy and the Reform of European Economic Governance:
Community Challenges and National Interests

The global economic crisis has forced European decision makers to reinvent the entire 
framework of the Economic and Monetary Union. Similarly to the negotiation process 
of the rules governing the common currency finally set by the Treaty of Maastricht, the 
current period of reflection and crisis management turned out to be a typical example 
of national interest representation within the European Union.

As Italy’s economy is among the most significant in the Eurozone, it is particularly 
relevant to analyze her position regarding the reform of the European economic 
governance when creating the new EMU regulations.
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Furthermore, Italy’s persisting economic problems, i.e. high government debt and 
chronically low GDP-growth rates, result in an increased exposure to contagious effects 
coming from smaller peripheric Member States. The market pressure that reached 
Italy’s government securities in the second part of 2011 demonstrates her centrality in 
the development/resolution of the Eurozone crisis.

We must emphasize that the Italian political and scientific elite has contributed 
to the debate concerning solutions that are able to assure the long-term stability of 
the common currency with ambitious proposals and innovative ideas, based on the 
„community method”.

The following study tries to point out that the domestically based national interest 
always underlies the Italian federalist-like proposals (euro bonds, fiscal union, wider 
range of competencies of the ECB, operation of the EFSF/ESM).


