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Marján Attila                       Bankunió és fiskális paktum

Az európai gazdasági válságnak két alapvető ága van: az egyik a bankszektor válsága, 
a másik a tagállami államháztartásoké (szuverén válság). Az előbbi kezelésére hivatott a 
„bankunió” terve, az utóbbiéra pedig a fiskális paktum a legfontosabb közösségi szintű 
kezdeményezés.

A bAnkunió

A válságkezelés egyik alapvető célkitűzése, hogy a bankok és az államháztartá-
sok között kialakuló, lefelé húzó spirálmozgást megállítsa, véget vessen annak 
az ördögi körnek, amelyben a pénzügyi és az államháztartási szféra bajai, át-

terjedve egyikről a másikra, egyre mélyebbre taszítják a gazdaságot. A bankszektor és 
az államháztartások összefonódása egyre jelentősebbé vált a válság során. Nézzük meg 
illusztrációként Spanyolország példáját! 2008 októberében a spanyol bankok 80 milliárd 
euró névértékű államkötvényt birtokoltak, 2013-ban már 260 milliárdot (ami a spanyol 
GDP egyharmadának felel meg). Emellett a közvetlen hitelezés, amely 2008 elején mí-
nusz 22 milliárd euró volt, 2013 elejére plusz 50 millióra nőtt.1 A spirál a másik irányba 
is beindult (és természetesen nem csak Spanyolországban), mivel 2013 elején az államnak 
a már futó 100 milliárdos mentőcsomagon túl újabb 37 milliárd eurót kellett a bankok 
megmentésére fordítania. Ennek megfelelően, a válságkezelés egyik kulcskérdése az volt, 
hogy az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) valóban képes lesz-e közvetlenül (vagy-
is az adott ország államháztartási egyenlegét nem érintve) részt venni a bankmentésben. 
A megoldás felemásra sikeredett, mivel erre csak úgy van lehetősége, ha a támogatás 
visszafizetésére az adott ország kormánya teljes körű garanciát vállal.2

A bankunió, mint említettük, az európai válságnak az egyik legfontosabb forrását, a 
pénzügyi szektort – elsősorban a túlzott kihelyezést folytató bankszektort – érintő részét 
hivatott kezelni. E szektort azonban a rendkívüli mértékű nemzetközisége miatt – mint 
ezt a válság világosan megmutatta – sem felügyelni, sem szanálni nem lehet a nemzeti 
határokon belül. Ezért volt szükség a bankunió hármas koncepciójának (közös felügyelet, 
közös bankszanálás és közös hitelgarancia-rendszer) kidolgozására.

A bankunióról szóló megállapodás értelmében az Európai Központi Bank (EKB) 
2014-től közvetlen felügyeletet gyakorol az euróövezetben működő pénzintézetek felett. 
Elsősorban azok, azaz az eurózóna tagállamaiban működő bankok tartoznak majd az 
egységes felügyeleti mechanizmus hatálya alá, azonban más uniós országok előtt is nyitva 
áll a csatlakozás lehetősége.

Az Európai Bankhatóság (European Banking Authority, EBA) 2010-ben váltotta fel 
az Európai Bankfelügyeletek Bizottságát (CEBS), amely a nemzeti felügyeletek együtt-
működésének, egyeztetésének fóruma volt. Az EBA feladata a nemzetközi felügyeleti 
együttműködés erősítése, a felügyeletek „konvergenciájának” előmozdítása, ily módon 
a hitelintézetek „felügyeleti arbitrázsának” – vagyis a nemzeti felügyeletek szigora közti 
különbségek kihasználására irányuló tevékenységek – megakadályozása.

1 Luis Garicano: „Banking Union on the Cheap Will Fail”. London School of Economics Paper, 2013. 
május 16.

2 A spanyol bankrendszer újratőkésítésére 2013 közepéig közel 42 milliárd eurót helyezett ki az ESM, 
de a spanyol kormány jelezte, hogy nem tart igényt újabb kölcsönökre.
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Az EKB alá rendelt, egységes felügyelet létrehozását követően meg kell állapodni a 
banktőke-követelményekről, és egységesíteni kell az egyes tagállamok bankszanálási és 
betétbiztosítási szabályait. (Ezek kidolgozása némi késéssel követte a közös felügyeletről 
szóló jogalkotási és intézményfejlesztési munkát.) A bankunió felé vezető következő lé-
pés tehát egy közös betétbiztosítási és szanálási alap felállítása lehet. A betétbiztosítási 
alap megléte azonban az euróövezet országaiban nem általános. A bankmentés pénzügyi 
forrásai esetében ennél is rosszabb a helyzet: bankszanálási alap mindössze három or-
szágban van. Ennek hiányában a tagállamok eddig a büdzséjükből nyújtottak támogatást 
a bankszektornak, ami államcsőd közeli helyzetbe juttatta némelyiküket. A felállítandó 
szanálási alap működésének fontos következménye lenne, hogy anélkül tudná támogatni 
a bajba jutott pénzintézeteket, hogy azzal nőne a tagországok államadóssága.

A bankunió lényege, hogy nemzetiről uniós szintre emeli a bankrendszer stabilizálá-
sának, esetenként válságkezelésének feladatát, felelősségét. Ez egy fontos és viszonylag 
egyszerű lépés a gazdasági föderalizmus irányába (sokkal kevésbé komplikált, mint pél-
dául az adóharmonizáció). De ilyen lépésnek számít az is, hogy a közös bankfelügyelet 
feladatát az Európai Központi Bank látja el. Nemcsak azért, mert a tagországok lemon-
danak egy fontos gazdaságfelügyeleti jogosítványról, hanem azért is, mert az EKB-nak 
joga lesz tagállami bankok bezárására, illetve – ha az szükségessé válna a bankszektor 
vagy egyes bankok stabilitásának fenntartásához – banki alkalmazottak elbocsátásának 
előírásához.

A bankunió három pillére – az uniós szintre emelt felügyelet, a válságrendezés 
(resolution) és a betétbiztosítás – közül az első, azaz az egységes szabályozás (single 
rulebook) és felügyeleti mechanizmus megteremtésével indul az egységesítési folya-
mat. A válságrendezés tervezett kulcseleme – amerikai mintára – a bankfinanszírozás 
legfontosabb szerepét betöltő kötvénytulajdonosok bevonása volna a kockázat-, illetve 
veszteségviselésbe. Ez a (nemzetközi szóhasználattal) bail in válságrendezői jogosultság 
az eddig szokásos – adófizetőket terhelő – bail out gyakorlatot váltaná föl.

Az Európai Központi Bank a pénzügyi stabilitást érintő hatásköröket átvenné a nem-
zeti pénzügyi felügyeletektől. Az EKB monetáris politikai feladataitól szervezetileg és 
a demokratikus ellenőrzés tekintetében is elkülönülő új struktúra kezébe kerülne a hi-
telintézetek működési engedélyének megadása vagy visszavonása, míg az ilyen jellegű 
döntések végrehajtásáért a nemzeti felügyeletek felelnének.

Az EKB nemcsak széles felügyeleti jogkörökkel rendelkezik majd a jogilag hatálya 
alá tartozó területen, de vizsgálatokat és nyomozást is folytathat, akár a helyszínen is. 
Feladatkörét a nemzeti hatóságokkal együttműködve látná el; az utóbbiak hatáskörei 
azonban lényegesen meggyengülnének, és küldetésük az új szuperfelügyelet által hozott 
döntések végrehajtása mellett olyan feladatokra korlátozódna, mint a fogyasztóvédelem, a 
fizetési szolgáltatások felügyelete, a hitelintézetek mindennapos ellenőrzése vagy a pénz-
mosás megakadályozása.

A közös felügyeletről szóló jogszabály elfogadásának fő akadálya a Németországban 
és Franciaországban – elsősorban az érintett bankok köréről – kialakult vita volt. Végül 
az a kompromisszum született, hogy az 5400 euróövezeti pénzintézetből nagyjából 180 
nagyobb (potenciálisan rendszerszintű kockázatot jelentő) bankja és a teljes eszközállo-
mány 92 százaléka kerül a rendszerbe, amelyek konszolidált mérlegfőösszege legalább 
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30 milliárd euró vagy országuk GDP-jének a 20 százaléka. A két szélső pont: egyfelől 
Franciaország, ahol a banki eszközök 100 százaléka kerül majd az új szabályozás hatálya 
alá, másfelől Szlovákia és Szlovénia, ahol viszont csak alig több, mint a mérlegfőösszeg 
50 százaléka. A viszonylag kicsi német Sparkassék fölé nem terjed ki a közös védőernyő.

Berlin korábban nemcsak azt vetette el, hogy valamennyi európai bankra kiterjedjen 
az egységes felügyelet (Single Supervisory Mechanism, SSM) hatásköre, de garanciákat 
várt el az EKB függetlenségének fenntartására is. Erre válaszul a pénzügyminiszterek 
úgy döntöttek, az EKB-n belül egy önálló bizottság feladatává teszik, hogy ügyeljen a 
bank monetáris politikájának és bankfelügyeleti feladatának elkülönülésére. Ha egy nem 
euróövezeti tagország úgy dönt, csatlakozik a bankunióhoz, ebben a felügyelőbizottságban 
szavazati jogot kap (annak ellenére, hogy az EKB igazgatótanácsában nem). Ez megoldást 
kínál ezen államok aggályaira is. Ennek ellenére Nagy-Britannia és Svédország, valamint 
Csehország jelezte, hogy nem kíván része lenni az egységes felügyeleti rezsimnek.

A pénzügyi közvetítő rendszer megfelelő működése elengedhetetlen a válságból való 
kilábaláshoz, a növekedés beindításához. Felmerül a kérdés, hogy mindehhez szüksé-
ge van-e az eurózónának a hitelezés beindulására, vagyis a bankszektor aktivitásának 
visszanyerésére. A brüsszeli Bruegel Intézet 2013 februárjában jelentetett meg egy tanul-
mányt erről.3 A kérdés eldöntéséhez a szerző 135 országot vizsgál, 50 évre visszamenőleg, 
és megállapítja, hogy a hitelállomány növekedését nélkülöző kilábalások (azaz amikor a 
hitelállomány a válság után három évig nem éri el a válság előtti szintet) nem ritkák, de 
alapvetően a szegényebb és pénzügyileg fejletlenebb országokra, régiókra jellemzőek. 
Az európai gazdaságok igen erősen függenek a bankhitelezéstől, viszont annak normális 
állapota még nem állt helyre, és a kötvénykibocsátások is csak korlátozott mértékben 
helyettesítették. Emellett a hitelezés felfutása nélküli kilábalásokra mindig jelentős re-
álárfolyam-csökkenéssel egybekötve került sor az adott országban vagy régióban, ami 
alig következett be Európában a jelenlegi válság során. Ebből eredően – állapítja meg a 
tanulmány – a növekedés aligha fog újra beindulni, ha a hitelezési kedv nem tér vissza, 
vagy a reálárfolyam jelentősen nem csökken. Vagyis a bankszektor hitelezési kedvének 
visszatérése elengedhetetlen a válságból való kilábaláshoz. A hitelezést és általában a 
banki tevékenységet megfelelő európai szintű hatósági kontroll alatt kell tartani. Ennek 
eszköze a bankunió.

Több hónapon át tartó előkészítő tárgyalásokat követően, 2013 júniusában megszü-
letett a politikai megállapodás az euróövezet tagállamainak pénzügyminiszterei körében 
az állandó válságkezelő alapnak, az Európai Stabilitási Mechanizmusnak (ESM) az 
eurózóna-országok bankjai feltőkésítésében való közvetlen részvételéről. Az egyezség 
értelmében akár a megállapodás hatálybalépése előtt kialakult helyzetek javítására is 
igénybe lehet venni az ESM segítségét a likviditási problémákkal küszködő pénzintéze-
tek újratőkésítése érdekében, ám erről minden egyes alkalommal külön döntenek majd 
az eurózóna tagjai. Az ESM rendelkezésére álló 500 milliárd euróból maximum 60 
milliárdot lehet felhasználni a bankok feltőkésítésére, de az ESM kormányzótanácsa 
szükség esetén megemelheti ezt a plafont. Az ESM túlzott igénybevételének elkerülése 

3 Darvas Zsolt: „Can Europe Recover without Credit?”. Bruegel Policy Contribution, No. 3. (2013). 
http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/770-caneurope-recover-without-
credit/#.USecDTebGuo, 2013. február 15.

http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/770-caneurope-recover-without-credit/#.USecDTebGuo
http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/770-caneurope-recover-without-credit/#.USecDTebGuo
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és az erkölcsi kockázat (moral hazard) csökkentése érdekében a tagállamoknak is ki kell 
venniük a részüket a saját bankjaik feltőkésítéséből.

Az ESM-nek a bankok feltőkésítésében játszott szerepének forgatókönyve akkor lesz 
teljes, ha a tagállamok alkut kötnek a bankok szerkezetátalakításának és szanálásának 
európai kereteiről szóló irányelvtervezetről is. Ennek ugyanis egyik meghatározó eleme 
az úgynevezett bail in, vagyis a pontos leírása annak, hogy kinek és milyen sorrendben 
kell majd hozzájárulnia egy-egy pénzintézet talpra állításához, illetve bezárás esetén a 
veszteségek leírásához. Erre a júniusi ülésen a tagállamok álláspontjai közötti ellentétek 
áthidalhatatlansága miatt nem került sor. Az ESM akkor lesz kész a bankok feltőkésí-
tésére, ha előzőleg – a jövő év első felében – az Európai Központi Bank és az Európai 
Bankhatóság átvilágítja az eurózóna bankjait. Ez az előfeltétele annak, hogy az SSM 
átvegye a bankok felügyeletét.

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elképzelései szerint az egységes 
bankfelügyeleti mechanizmus és az ESM általi közvetlen feltőkésítés lehetősége törné 
meg az államadósságok felhalmozódása és a bankok pénzügyi ellehetetlenedése kö-
zött létrejött, korábban ismertetett ördögi kört. Minderre égető szükség lenne. A Fitch 
piacelemző és hitelminősítő megállapítása szerint, ha nem lesz gyors és határozott elő-
rehaladás a bankunió létrehozásában, akkor 2013 nyarán a válság újult erővel visszatér, 
megismételve a 2011-es és a 2012-es eseményeket.4

2013. május elején, az Ecofin ülése előtt Jörg Asmussen, az EKB kormányzóságá-
nak német tagja, a Die Weltnek azt nyilatkozta, hogy a válságból csak egy egységes és 
a bankok által finanszírozott bankszanálási rendszer, valamint az annak működtetésére 
jogosult hatóság létrehozása által lehet kikeveredni.5 Ennek az intézménynek pedig az 
egységes európai felügyelettel egy időben kellene felállnia. Mindezzel éles ellentétben állt 
a német hivatalos álláspont, amely szerint nem lehetséges, de nem is szükséges egységes 
bankszanálási alapot és intézményt létrehozni: elég, ha ezt a kérdést nemzeti szinten ke-
zelik a tagállamok; ha többet akarnak, ahhoz mindenképpen az EU-szerződés módosítása 
szükséges. A fenti vita rendkívüli módon kiéleződött, és egy komoly Berlin–Frankfurt-
ellentétté alakult, amely már az eurókötvények kapcsán elkezdődött. A ciprusi bankválság 
mindenesetre világosan megmutatta, hogy a nemzeti alapú szanálás nem mindig lehet-
séges, ezért a valódi megoldás csak egy központi (az egységes felügyelethez, vagyis az 
EKB-hoz kötődő) bankszanálási rezsim lehet. Az igazi kérdés az, hogy kinek kell intéznie 
a csődbe ment bankok feltőkésítését vagy bezárását, és kinek kell viselnie ennek a költ-
ségeit. Ennek megválaszolásához a 2013. őszi német választások utáni, letisztult politikai 
helyzet szükségeltetik.

A 2013. június 21-i Ecofin-ülésen azonban nem sikerült megállapodni az egységes 
európai bankszanálás feltételeiről. A bankunió létrehozásának folyamata megbicsaklani 
látszott, pedig egy valódi bankunió – sokak szerint – komolyabb válságkezelő eszköz 
lehetne, mint egy esetleges eurózónán belüli költségvetés.

4 Tom Fairless – Matina Stevis: „Eurozone Views Split on Banking Union”. Wall Street Journal Europe, 
2013. május 13.

5 Uo.
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Daniel Gros, a CEPS igazgatója, 2012-es elemzésében6 Írország és Nevada példáján 
keresztül mutatja be az integrált bankrendszerek jelentőségét a válságkezelésben. 
A két állam hasonló jellemzőkkel bír (lakosság: 4,5, illetve 2,7 millió; GDP: 200, illetve 
120 milliárd USD; munkanélküliség [2011-ben]: 14,4%, illetve 13,5%), s mindkettőben 
hatalmas méretű ingatlanbuborék alakult ki. Az óriási különbség köztük az, hogy az in-
gatlanszektor összeomlását Nevadában nem követte a bankszektor bedőlése, így az ottani 
kormányzatnak nem kellett megmentenie, viszont az ír kormánynak igen – ami államcsőd 
közeli helyzetet eredményezett. Ennek hátterében az áll, hogy a bankmentés az Egyesült 
Államokban föderális hatáskör, vagyis ott létezik bankunió, míg Európában egyelőre 
nincs. 2008–2009-ben az USA bankszanálási intézménye, a Federal Deposit Insurance 
Corporation (FDIC) 11 nevadai székhelyű bankot zárt be (40 milliárd dollár mérlegfő-
összeggel, ami az állam GDP-je 30 százalékának felel meg), és rendezte át a betéteket 
más, erősebb intézményekhez. A költségeket és az FDIC 4 milliárdos veszteségeit nem 
a tagállami kormányzat állta. (A bedőlt jelzáloghiteleket átvállaló föderális jelzálog-refi-
nanszírozó intézményeknél további 8 milliárd dollár veszteség jelentkezett.) A föderális 
intézmények tehát a nevadai GDP 10 százalékát kitevő veszteséget finanszíroztak, és nem 
is hitel, hanem utólagos pénzügyi támogatás formájában. Ilyen Európában nincs, Írország 
esetében sem volt. Emellett Amerikában – Európával ellentétben – működik egyfajta 
„privát bankunió” is, amelynek lényege, hogy az egyik tagállamban keletkezett vesztesé-
get ugyanazon bank másik tagállamban működő intézménye beszámítja, az ott keletkező 
nyereség terhére. Ez a GDP további 10 százalékára rúgó sokk puffert jelentett Nevada 
számára a válságkezelés során.

Nicolas Véron és Guntram B. Wolff (Bruegel) 2013 februárjában tanulmányt7 közölt 
a bankunió továbbfejlesztésének tárgyában. Ebben megállapítják, hogy a közös felügye-
let kialakítása után elindult a munka a közös bankszanálási rezsim (Single Resolution 
Mechanism, SRM) kialakítására, de ez a munka még több szempontból is (jogi alap, mű-
ködési elvek, misszió) kezdeti stádiumban van, és függ egyéb kezdeményezések sorsától 
is – pl. az ESM bankfeltőkésítésben várható szerepének minőségétől és a bankszanálási 
irányelv (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD) rendelkezéseitől is. A tanul-
mány másik alapvetése az, hogy a bankmentési mechanizmus (SRM) létrehozása nem 
tekinthető az európai bankunióhoz vezető befejező lépésének. Az SRM-nek rendelkeznie 
kell egy erős központi intézménnyel. De az EU-szerződés módosítása és további uniós 
szintű fiskális integrációs lépések nélkül a bankszanálási műveletek végrehajtása a nem-
zeti hatóságok jogkörében maradna, ami nem eredményez hatékony működést. Ezért az 
SRM központi szerve vagy az Európai Bizottság, vagy egy új központi hatóság kell, hogy 
legyen.

6 Daniel Gros: „Banking Union: Ireland vs. Nevada, an Illustration of the Importance of an Integrated 
Banking System”. CEPS, http://www.ceps.eu/book/banking-union-ireland-vs-nevada-illustration-
importance-integrated-banking-system, 2012. október 18.

7 Nicolas Véron – Guntram B. Wolff: „From Supervision to Resolution: Next Steps on the Road to 
European Banking Union”. Bruegel Policy Contribution, No. 4. (2013). http://www.bruegel.org/
publications/publication-detail/view/771/#.US_MSDfJ-aw, 2013. február 18.
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A Bruegel kutatóintézet egy másik, 2013. márciusi tanulmánya8 (szerzők: Guntram B. 
Wolff és Darvas Zsolt) arra a kérdésre keresi a választ, hogy a nem eurózóna tagoknak 
be kellene-e lépniük az egységes európai bankfelügyeleti rendszerbe (SSM). A szerzők 
arra a megállapításra jutnak, hogy az Európai Unió pénzügyi integrációjának magas foka 
miatt a bankunió létrehozása a gazdasági válság nélkül is indokolt lépés lenne, és nem-
csak az eurózóna, hanem az EU összes tagországa számára. A közös felügyeleti rendszer 
önmagában még nem jelenti a bankunió létrejöttét, annak csak az első eleme. Fontos 
lépés a pénzügyi integráció irányába, mivel hatékonyabbá teszi a több tagországban is 
működő bankok felügyeletét, egységesíti az európai bankfelügyeleti gyakorlatot és eljárá-
sokat, valamint az információellátást. Az eurózónához még nem csatlakozott tagországok 
szempontjából fontos, hogy az SSM-ről szóló jogszabálytervezet erős védintézkedéseket 
tartalmaz számukra a döntéshozatal területén, és figyelembe veszi a kis országok speci-
ális igényeit is. Emellett megmarad a lehetőségük a kilépésre, azaz kivonhatják magukat 
a közös felügyelet döntései alól. A belépésükkel kapcsolatos döntést megnehezíti, hogy a 
későbbi teljes bankunió több fontos szabálya (pl. egy lehetséges közös teherviselési alap 
létrehozása) már ekkor érvényesülhet, de a Bruegel kutatói egyértelműen azt tanácsolják 
az övezeten kívüli uniós tagállamoknak, hogy lépjenek be, és ezzel párhuzamosan készül-
jenek fel alaposan a bankunió többi elemének a közeljövőben esedékes megtárgyalására.

Thomas Mayer, a CEPS munkatársa, 2013. május 14-én publikálta írását9 a bankunió 
kivitelezését övező kétségekről. A szerző megállapítja, hogy a bankunió megvalósulása 
– a szükségességéről való egyetértés ellenére – rendkívül lassú, a tagállamok széthúzása 
miatt. Lehet, hogy az egységes felügyeleti rendszer (SSM) nem indul el jövő év köze-
péig; az sem kizárt, hogy a közös bankszanálási rendszer (SRM) kialakítása rendkívül 
hosszadalmas szerződésmódosítást igényel majd; a bankunió harmadik elemének – a 
közös betétbiztosítási rendszernek – a bevezetését pedig a beláthatatlan jövőbe tolták a 
döntéshozók. A tagállamok között éles vita és ellentét feszül a tekintetben, hogy melyik 
kormánynak kell majd állnia a bankmentés számláját. Ezért Mayer javaslata az, hogy a 
bankunió kivitelezésének sorrendjét fordítsák meg, vagyis először a közös betétbiztosítási 
rendszert hozzák létre, azután a bankszanálási rezsimet, és a legvégén a közös felügyeleti 
rendszert. A szerző egy három lépésből álló módszert javasol, amely során a bankoknak 
különböző kockázatkategóriába kell sorolniuk az eszközeiket – elkülönítve a százszáza-
lékosan központi banki fedezettel rendelkező, teljesen biztonságos elemeket a többitől –, 
ami a betétbiztosítási rendszer alapját képezné.

  8 Darvas Zsolt – Guntram B. Wolff: Should Non-Euro Area Countries Join the Single Supervisory 
Mechanism?”. Bruegel, http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/773-
should-non-euro-area-countries-join-the-single-supervisory-mechanism/#.UUWjHTc42LE, 2013. 
március 13.

  9 Thomas Mayer: „A Copernican Turn for Banking Union”. CEPS Policy Brief, http://www.ceps.be/
book/copernican-turn-banking-union, 2013. május 14.
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Fiskális pAktum10

A fiskális paktum (kormányközi megállapodás) három részből áll. Az alapját egyfe-
lől a „hatos csomag” képezi, a stabilitási és növekedési paktum megerősítésével. 
Ez kiegészül a költségvetési felügyeletet tovább szigorító „kettes csomaggal”. 

A harmadik részt pedig az államháztartási egyensúlyszabályt a nemzeti alkotmányokba 
beemelő és maximum 0,5%-os strukturális hiányt engedélyező költségvetési szabályok 
jelentik.

A Bizottság 2012. januárban tette meg az első lépést a hatos csomagban bevezetett 
makrogazdasági egyensúlyi felügyelet terén, s tette közzé az első jelentését. A 2012. 
decemberi EU-csúcson a tagállamok a költségvetési fegyelem további szigorításáról 
egyeztettek, de Nagy-Britannia ellenállása miatt azt végül nem szerződésmódosítás-
sal, hanem egy kormányközi megállapodás révén fogadták el. Ez logikusan beleillett az 
Egyesült Királyság fokozatos elfordulási politikájába: nem kíván további uniós szintű 
közeledést, harmonizációt. Ennek ellenére szükség lesz majd formális szerződésmódosí-
tásra is, a tagállamok deficiteljárás alá helyezésének tervezett kvázi automatikussá tétele 
– vagyis a szavazási szabályok változtatása – miatt.

A gazdaságpolitikai együttműködést közvetetten érinti az Európai Stabilitási 
Mechanizmust létrehozó szerződés,11 amely a pénzügyi nehézségekkel küzdő orszá-
gok számára nyújt segítséget. Az euróövezet országai által kötött szerződés az erőteljes 
gazdaságpolitikai kondicionalitás jeleit magán viselő elővigyázatossági programok vég-
rehajtására szolgál.

A fiskális paktum az uniós szerződéseken kívül létrehozott nemzetközi egyezmény, 
mely kimondja, hogy a szerződő feleknek „egyensúlyi vagy többletes költségvetést kell 
elérniük”. Ennek megvalósítása érdekében egy, „a strukturális hiányra vonatkozó közép-
távú”12 célkitűzést (Medium Term Objective, MTO), az ún. aranyszabályt kell követniük.13 
E szerint a költségvetési hiány strukturális egyenlege a 60%-nál magasabb GDP-arányos 
államadósággal rendelkező országokban nem haladhatja meg a GDP 0,5%-át (a 60% 
alatti államadósságot felhalmozó szerződő felek esetében a GDP 1%-át).14 Az MTO-t a 
Bizottság által megadott időkereten belül kell elérni. „Egy további rendelkezés szerint 

10 Hivatalos nevén lásd: „Szerződés a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról 
és kormányzásról…”. Europai Tanács, http://european-council.europa.eu/media/639176/13_-_tscg.
hu.12.pdf 2012, 2012. március 2.

11 „Treaty Establishing the European Stability Mechanism (ESM)”. Europa, http://europa.eu/rapid/
press-release_DOC-12-3_en.htm, 2012. február 1.

12 „Új kormányközi szerződés – költségvetési fegyelem és gazdaságpolitikai koordináció”. EU.Kormány.
hu, http://eu.kormany.hu/uj-kormanykozi-szerzodes. Letöltés ideje: 2013. június 15.

13 Ez már eddig is létező elem volt. A megreformált stabilitási és növekedési egyezmény megelőző 
ága (amely a túlzott hiány kialakulását hivatott megelőzni) ezt tartalmazza: a tagállamoknak egy, 
a strukturális hiányra vonatkozó, több évre előre meghatározott költségvetési célkitűzéshez kell 
közeledniük.

14 A megállapodás ugyanakkor a tagállam ellenőrzésén kívül eső gazdasági körülmények esetén (pl. 
súlyos gazdasági visszaesés) lehetővé teszi a középtávú célkitűzésektől való eltérést.
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az együttműködésben részt vevő feleknek kölcsönösen tájékoztatniuk kell egymást az 
állampapír-kibocsátási terveikről.”15

Amennyiben a szerződő felek jelentősen eltérnek a középtávú célkitűzésektől, ak-
kor egy automatikus korrekciós folyamatot kell beindítaniuk, amelyet a Bizottság által 
lefektetendő alapelvek szerint kell kidolgozni. Ennek tartalmaznia kell a konkrét intéz-
kedéseket, valamint a költségvetési szabályokat felügyelő független intézmények (pl. 
költségvetési tanácsok) szerepét.

E szigorú költségvetési szabályokat a szerződő feleknek a szerződés hatálybalépését 
követő egy éven belül magas szintű, kötelező erejű jogszabályban, lehetőség szerint az 
alkotmányukban kell rögzíteniük. A megállapodás, az uniós szabályrendszerben eddig 
is szereplő elemet még inkább hangsúlyozva, kimondja az államadósság csökkentésének 
elvárt ütemét.16

A GDP 3%-át meghaladó államháztartási hiány miatt túlzotthiány-eljárás alatt lévő 
szerződő feleknek egy strukturális intézkedéseket tartalmazó gazdasági partnerségi 
programot kell benyújtaniuk, amelyet a Bizottság és az Európai Unió Tanácsa értékel. 
A túlzottdeficit-eljárás során a szerződő felek jóváhagyják a Bizottság által kezdemé-
nyezett döntéseket, kivéve ha minősített többséggel elutasítják azt (fordított minősített 
többségű szavazás alkalmazása). Az államkötvény-kibocsátást a szerződő felek koordi-
nálják egymás között.

A szigorú költségvetési szabályokat nem teljesítő szerződő fél ellen a többiek bár-
melyike eljárást kezdeményezhet az Európai Unió Bírósága előtt, illetve felkérheti a 
Bizottságot arra, hogy készítsen jelentést a kérdésben.

A fiskális paktum azt is kimondja, hogy az euróövezet működése szempontjából ki-
emelten fontos területeken a szerződő felek koordinálják a gazdaságpolitikájukat. Ennek 
érdekében tartalmazza a megerősített együttműködés alkalmazásának lehetőségét, 
amellyel az euróövezet tagjai csak az uniós alapszerződésekben meghatározott feltételek 
betartásával élhetnek. A szerződő felek minden jelentős strukturális reformot előzetesen 
megvitatnak és összehangolnak egymással és az uniós intézményekkel.

A fiskális paktum az euróövezeten kívüli szerződő felekre csak az övezethez való 
csatlakozásuk időpontjától alkalmazandó, kivéve ha az utóbbiak már a közös pénz beve-
zetését megelőzően önként vállalják az abban foglalt rendelkezések egy részének vagy 
egészének a végrehajtását. Az eurózóna informális találkozóin ugyanakkor a be nem lé-
pett országok nem vehetnek részt. A kormányközi megállapodáshoz az Európai Unió 
azon tagállamai is csatlakozhatnak a későbbiekben, akik nem szerződő felek. A fiskális 
paktum hatálybalépésétől számított legfeljebb öt éven belül meg kell tenni a szükséges lé-
péseket annak érdekében, hogy annak tartalma az uniós alapszerződések részévé váljon.

2013. január elsején, miután az eurózóna tagállamai közül tizenkettedikként Finnország 
is ratifikálta, hatályba lépett a legújabb EU- (kormányközi) szerződés, népszerű nevén 

15 Marján Attila: „Az európai föderalizmus kérdésének néhány gazdasági és politikai aspektusa”. 
Külügyi Szemle, Vol. 12. No. 2. (2013). 143. o.

16 A stabilitási és növekedési egyezmény kiigazító ágában (amennyiben a tagállami hiány átlépte a 
3%-os hiányküszöböt) az államadósságot évente legalább a tényleges adósságszint és a 60%-os ál-
lamadósság-küszöb közötti különbség huszadrészével kell csökkenteni.
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a fiskális paktum.17 Legfőbb célja a tagállami költségvetési fegyelem megkövetelése és 
kikényszerítése. Legfontosabb elemei: az egyensúlyi költségvetés előírása és az automati-
kus korrekciós mechanizmusok. A szerződés nyitott, bármely EU-tagország csatlakozhat 
hozzá. Nagy-Britannia és Csehország nem írta alá 2012 márciusában, ezért a paktum egy-
előre nem része a közösségi jognak, de a jelenlegi szándékok szerint öt éven belül az lesz.

A szerződés legfontosabb rendelkezése alapján a részt vevő tagországoknak egyensú-
lyi vagy szufficites költségvetéssel kell bírniuk – ez maximum fél százalékos strukturális 
(szezonális és egyszeri hatásoktól megtisztított módon mért) költségvetési hiányt jelent-
het. Emellett a hiánynak összhangban kell lennie az adott ország számára előírt, a hosszú 
távú fenntarthatóságot garantáló szinttel is. A zéró hiánytól való eltérés csak rendkívüli 
gazdasági helyzetekben engedélyezett, például súlyos recesszió esetén, vagy ha az ál-
lamadósság jelentősen a 60 százalékos plafon alatt van (ilyenkor a deficit elérheti az 
1 százalékot is). Ha a tagország megsérti a szabályokat, automatikus büntetés lép életbe: 
elsőként is, adott időn belül orvosolnia kell a hibát. A nagyobb jogbiztonság érdekében a 
zéró hiány elvét és az automatikus korrekciós mechanizmust a tagországoknak 2014. ja-
nuár 1-jéig a nemzeti jogszabályukba – alapvetően alkotmányi szinten – rögzíteniük kell.

Amennyiben egy tagország megsérti a zéró hiányra vonatkozó előírást, és a korrek-
ciót sem hajtja végre a megadott időn belül, az Európai Unió Bírósága kötelező érvényű 
elítélő döntést hoz, amit a GDP 1 százalékában meghatározott pénzbüntetés követ. Ezt az 
összeget az eurózóna tagjai az ESM-be, a többiek az EU költségvetésébe fizetik.

További – már említett – fontos újdonság, hogy a túlzott költségvetési hiányra vo-
natkozó eljárás szabályai is szigorodnak: a Bizottság a szavazási rend megváltozása 
miatt nagyobb hatalommal rendelkezik majd, és a túlzott hiánnyal küszködő országok 
gazdaságpolitikai felügyelete is erősödni fog a „költségvetési és gazdasági partnersé-
gi” programok által. Emellett a részes tagországoknak a jövőben tájékoztatniuk kell a 
Bizottságot és az Ecofint is a tervezett állampapír-kibocsátásaikról, és egyeztetni fogják 
a jelentősebb gazdasági reformintézkedéseik tervét is. A szavazási reform lényege a for-
dított szavazás bevezetése, vagyis ezentúl a Bizottság javaslatának leszavazásához kell a 
minősített többség, nem a megszavazásához.

További fontos intézkedés, hogy az eurózóna tagállamai állam- és kormányfői szin-
ten is találkozni fognak (eurócsúcs) legalább félévente, és egyszerű többséggel elnököt 
(President of the Euro Summit) is választanak.

A fiskális paktum mint a gazdasági föderalizmus irányába tett első komolyabb lé-
pés, értelemszerűen felvet több, a kétsebességes EU-ra vonatkozó kérdést (eurózónacsúcs, 
eurózónaelnök), illetve a gazdasági szuverenitás csökkenésének elemeit is (szorosabb 
gazdaságpolitikai koordináció, erősebb bizottsági jogkörök a túlzotthiány-eljárás során), 
ami elkerülhetetlennek tekinthető, sőt középtávon reálisan mindkét fejlemény felerősödé-
sével számolhatunk.

A paktum azonban nem olyan radikális, mint a fenti leírás alapján tűnhet. Az 
eurózónához tartozó tizenhét tagállam és további kilenc ország megállapodási szándéka 
a jó irányba tett bátortalan lépés, de mindössze félmegoldás; ugyanis az euró fennmara-
dásához egy valódi fiskális unióra, markáns európai gazdaságpolitikai koordinációra van 

17 A következő hat bekezdés alapja: Marján Attila: „A fiskális paktum hatálybalépése”. EU-navigátor, 
http://mszkik.hu/public/files/pdf/mki_eu-navigator_2013_01pdf.pdf, 2013. január 14. 3–4. o.
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szükség. Ráadásul, mint az már sokszor kiderült, a szándékok általában nem vezetnek 
konkrét lépésekhez, vagyis valószínűleg még ez a bátortalan terv is megbukik a tagálla-
mok politikai bénultságán. De félmegoldás azért is, mert 2012 végén a német politika még 
nem állt készen az eurókötvények bevezetésére, a francia kormány a gazdaságpolitikai 
hatalom összeurópai szintre emelésére, az Európai Központi Bank pedig az állampapírok 
(átmeneti) masszív felvásárlására – pedig e három pilléren alapulhatott volna egy életké-
pes megoldás.

A pénzügyi fegyelem erősítését célzó egyezmény számos elemét a közösségi jog-
anyag eleve tartalmazza, de azokat a tagállamok nem tartották be – és nem világos, hogy 
mi késztetné őket az elkövetkező „szűk esztendőkben” a szigorítások figyelembevételére. 
Az eurózóna politikai története arról tanúskodik, hogy a szabályokat éppen a recesszió 
idején rúgják fel a tagországok. Az automatikus szankciók alkalmazása még nem garan-
cia például arra, hogy Görögország talpra áll, vagy az olasz államadósság a mai hatalmas, 
2000 milliárd eurós szintről lecsökken egy elviselhető tartományba. A szankciók a bajba 
jutott tagállamok esetében ráadásul részben a kívánttal ellentétes hatásúak lehetnek, mert 
az amúgy is pénzhiányos országoktól adminisztratív módon további forrásokat vonnak el.

A paktum legfőbb szorgalmazója, Németország, a megnövekedett hatalma révén 
megkapta, amit akart: egy költségvetési hiányt „betiltó” közös szerződést. A tagországok 
gyorsan elfogadták az új rendelkezéseket a válság sürgető hatása miatt, de Nagy-Britannia 
kimaradt – megtörtént tehát a kétsebességes Európa irányába mutató szakadás. Mivel a 
brit (és cseh) kimaradás miatt a szerződés végül is államközi lett, nem pedig uniós, nem 
kellett végigmennie a hosszadalmas jogi procedúrán – aminek titkon sok tagállam kife-
jezetten örült –, és megerősödött az EU kormányközi jellege (a Bizottság és az Európai 
Parlament szerepe átmenetileg csökkent).

Az Európai Unió intézményeit nem úgy alakították ki, ahogy azok az akut válságke-
zelésben érjék el a legjobb hatásfokukat – válság idején a közösségi intézményrendszer 
működési elveit felülírják az események. A másik fontos megállapítása pedig az lehet az 
elemzőnek, hogy a paktum gyakorlati betartását illetően – ha csak a jelenlegi helyzetet 
vesszük is figyelembe, amikor is a tagországok döntő többsége még egy jóval kevésbé 
szigorú rezsimben sem képes megfelelni a deficitplafon-előírásoknak – komoly kétségek 
merülhetnek fel a jövőben.
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