
411

Magyar Tudomány • 2013/4

410

Halmai Péter • Európai integráció és szuverenitás…

tional Law. 9, 2, 321–344. DOI: 10.1093/chinesejil/
jmq014  

Bragyova András (1990): Alapozhatók-e az emberi jogok 
a nemzetközi jogra? Állam és Jogtudomány. 34, 94–111.

Henkin, Louis (1995): Editorial Comments. U.S. Rati-
fication of Human Rights Convention: The Ghost 
of Senator Bricker. American Journal of International 
Law. 89, 2, 341.

Hinsley, Francis Harry (1987): Sovereignty. Cambridge 
University Press Kelsen, Hans (1951): The Law of the 
United Nations. A Critical Analysis of Its Fundamental 
Problems. Stevens and Sons Limited, London

Prandler Árpád (2008): The Concept of the ’Respon-
sibility to Protect’ as an Emerging Norm versus 

’Humanitarian Intervention’. In: Buffard, Isabelle – 

Crawford, J. – Pellet, A. – Wittich, S. (Eds.) Inter
national Law Between Universalism and Fragmen
tation. Festschrift in Honour of Gerhard Hafner, 
Martinus Nijhoff, Leiden-Boston, 711–728. 

Reservations to the Convention on the Prevention and 
Punishment of the Crime of Genocide. Advisory 
Opinion. I.C.J. Reports. 28th May 1951. 

Sohn, Louis B. (1997): The New International Law: 
Protection of the Rights of Individuals Rather than 
States :The American University.Law Review Vol. 
32:1,Fall,1997. 

Sulyok Gábor (2004): A humanitárius intervenció el
mélete és gyakorlata. Gondolat,  Budapest

Tomuschat, Christian (2003): Human Rights: Between 
Idealism and Realism. Oxford Univ. Press, Oxford 

EURÓPAI INTEGRÁCIÓ 
ÉS SZUVERENITÁS

A GAZDASÁGI KORMÁNYZÁS 
ÚJ DIMENZIÓI

Halmai Péter
DSc., tanszékvezető egyetemi tanár, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar 

halmaipeter@gtk.uni-pannon.hu  
 

Az európai integráció, s az eredményeképpen 
létrejött Európai Unió gazdasági, jogi, de 
társadalmi és politikai szempontból is példa 
nélküli képződmény. Új fejezetet nyitott a 
szuverenitás történelmében is. 

Integráció és szuverenitás

A történelem során korábban sok konfliktus-
ban egymással szemben álló európai nemze-
tek összefogása, integrációja együttes, haté-
kony döntések igényével járt. Az európai 
egyesülés folyamatában is fennmaradt a 
nem zeti államok territoriális szuverenitása. E 
két tényező egyidejűsége az integrációba 
bevont területek vonatkozásában a mindad-
dig példa nélküli közösségi módszer, illetve a 
közösségi modell igényét vonta maga után. 
Azoknak meghatározó mozzanata a nemzeti 
szuverenitás meghatározott, szigorúan körül-
határolt részének az érintett nemzetek önér-
dekén alapuló módon, a tagállamok önálló 
döntése révén történő átadása az Unió (illet-
ve korábban a Közösségek) részére. E külön
leges (sui generis) szuverenitásátruházási mo
dell az európai integráció legfontosabb megkü
lönböztető sajátossága intézményi értelemben.

A szuverenitás valamely meghatározott 
elemének az átruházása két fő intézményi 
konstrukció révén lehetséges. Egyrészt nem
zetek feletti (szupranacionális) intézményekre 
ruházható át a nemzetállami szuverenitás 
valamely szigorúan körülhatárolt eleme (pl. 
a vámpolitika). A másik lehetőség, ha nem 
hoznak létre szupranacionális intézményt, 
hanem a tagállamok kormányközi keretek 
között többségi kötelező döntéseket hoznak (1. 
ábra). Lehetséges a két konstrukció bizonyos 
fokú kombinációja is.

Az integráció sajátos, szupranacionális és 
kormányközi elemeket egyaránt tartalmazó 
rendszerben intézményesült Európában. Az 
integráció mélyülése és bővülése nyomán az 
alapítók eredeti célkitűzéseit messze meghala-
dó jelentőségre tett szert. Egyidejűleg jelentős 
új kihívásokkal néz szembe jelenleg is.

A modernizációs folyamat az európai in-
teg ráció kezdetétől további nagy utat tett meg. 
A multinacionális vállalatok térnyerése, a 
glo balizáció folyamatai tovább fokozzák a 
kölcsönös nemzetközi függőségek jelentősé-
gét, illetve egyre inkább átlépik a hagyomá-
nyos nemzetállami kereteket. Mindezek miatt 
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a nemzetállam legitimációja és autoritása 
csök ken. Az ügyek jelentős része kikerül a 
nem zetállamok korlátlan szuverenitásának 
köréből. Az európai államoknak csak egymás
sal összefogva nyílhat lehetőségük e folyama-
tok érdemi befolyásolására.

Éppen ezért korunkra a szuverenitás új 
geo metriája alakult ki az európai integráció 
rendszerében. Az integráció mélyülése, a szu-
verenitás egyes – pontosan körülhatárolt – ele-
meinek átruházása a nemzetállamot fenyege-
tő veszély helyett új lehetőségek megnyílása-
ként, bizonyos értelemben a globalizációra 
történő reakcióként értelmezhető. Valójában 
az európai integrációban a nemzeti szuvereni-
tás elveszítése helyett a szuverenitás egyes (át
ruházott) elemeinek a tagállamokkal történő 
együttes, hatékonyabb gyakorlásáról van szó. Az 
uniós döntési rendszer természetesen korlá-
tozhatja egyes nemzeti érdekek érvényesítését, 
hiszen a tagállamok kölcsönös engedmények 
révén mozdítják elő a hatékony döntésekhez 
szükséges kompromisszumot. Ám az uniós 
tagság révén – részvételhez jutván az általános 

szabályozási és döntéshozatali rendszerben – 
mindegyik tagállam hatékonyabban érvénye-
sítheti legfontosabb nemzeti érdekeit. (Wil-
liam Wallace a tagállamok csökkenő autonó-
miája és növekvő befolyása közötti átváltás 
[trade off] elfogadásában ragadja meg e folya-
mat lényegét.) E lehetőség nemcsak a kis és 
közepes méretű tagállamok, hanem a legna-
gyobbak számára is rendkívüli jelentőségű.1

Integrációelmélet és szuverenitás

Az integrációelméletek két fő iránya a födera
lista, illetve a kormányközi megközelítés. Az 
elmúlt évtizedek során több jelentős elméle-
ti irányzat (funkcionalizmus, euroföderaliz-
mus, neofunkcionalizmus, intergovermenta-
lizmus, interdependencia, illetve rezsimelmé-
let, új institucionalizmus stb.) is megfogalma-

zódott. Azok mindegyike – legalábbis imp-
licit módon – a tagállamok szuverenitásának 
alakulását is értelmezi az integráció rendsze-
rében. 

Az egyik leginkább kidolgozott irányzat a 
neofunkcionalizmus. E megközelítés alapele-
mei:
• a nemzetállam alkalmatlan az európai 

problémák megoldására;
• az átalakulás fokozatosan, egymásra épülő 

folyamatok révén mehet végbe;
• nagy jelentőségű e folyamatok technokra-

tikus irányítása;
• funkcionális spillover (túlcsordulás) mű-

ködik, bizonyos gazdasági ágazatokban 
megvalósuló integráció szükségképpen 
tovagyűrűzik további ágazatokban;

• a nemzetállam jelentősége mérséklődik, a 
polgárok lojalitása és a lobbycsoportok 
ak tivitása az új központokba helyeződik át;

• az integráció dinamikus, megállíthatatla-
nul előrehaladó, öngerjesztő folyamat.
Ezzel szemben az intergovermentalista 

megközelítés a kormányközi szintet hangsúlyoz-
za. Az 1990-es években megjelenő liberális 
kormányközi megközelítés (fő képviselője 
Andrew Moravcsik) három alapelve: a nem-
zeti államok racionális magatartásának felté-
telezése, a nemzeti preferenciaformálás libe-
rális elmélete (az érdekcsoportok artikulálják, 
a kormányok pedig aggregálják a preferenciá-
kat), végül az államközi tárgyalások intergo-
vermentalista elmélete. Utóbbi szerint a 
szup ranacionális intézmények a szuverén ál-
la mok racionális cselekvésén alapulnak, s 
növelik az államközi alkufolyamatok haté-
konyságát. Moravcsik szerint a szuverenitás 
bizonyos elemeinek átadását célzó hatáskör-
transzformáció révén a nemzeti politikusok 
növelni tudják belpolitikai mozgásterüket. A 
bírálatok szerint azonban ez az elmélet figyel-

men kívül hagyja az integráció belső dinami-
káját.

Az integrációelmélet harmadik, az 1990-es 
évektől megjelenő generációja már nem a 
nemzetközi kapcsolatok között értelmezi az 
európai integrációt, s magát az Európai 
Uniót tekinti politikai entitásnak. Az európai 
integráció eredménye egyre inkább államszerű 
társulásnak (polity) tekinthető. Az EU törvény-
hozó, végrehajtó, igazságszolgál tató intézmé-
nyei, jogrendszere a mindennapokban is ér-
vényesülő szakpolitikái – Simon Hix kifeje-
zésével élve – „belső politikai arénát” eredmé-
nyeznek, amelynek elemzéséhez a nemzet kö-
zi kapcsolatok elméletei már nem elegendőek.

Az institucionalista megközelítés szerint az 
intézmények maguk is hozzájárulnak a folya-
matokhoz, létrehozva az integráció újabb és 
újabb szereplőit, kialakítva identitásukat és 
befolyásolva érdekeiket. A történeti institucio-
nalizmus szerint ugyan a tagállamok az integ-
ráció fő szereplői, ám magatartásukat a kö-
zösségi intézményekből eredő tényezők (kö-
zös normák, értékek, szokások) nagymérték-
ben befolyásolják.

A többszintű kormányzás (multi-level go-
vernance) elmélete szerint az Európai Unió-
ban többszintű kormányzati rendszer műkö-
dik, amelyben folyamatosak az interakciók a 
szupranacionális, a nemzeti, a regionális és a 
helyi szereplők között. Az EU többszintű po-
  litikai hálózatok rendszere, amelyben a szup-
ranacionális intézmények jelentősen befo-
lyásolják az integráció fejlődését, a szakpoli-
tikák alakulását. Alec Stone Sweet és Wayne 
Sandholz szerint transznacionális tár sadalom 
jön létre. Annak szereplői a tranzakciók ha-
tékony szabályozására alkalmas közös európai 
normák és szupranacionális intézmények 
létrehozását igénylik. Valamely terület szupra-
nacionális szabályozása az adott szektor euró-
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1.ábra • A szuverenitás átruházásának két útja

1 William Wallace a Rajna-menti államok (Németország, 
Franciaország, Benelux-államok) példája alapján írja: 

„Ez az öt állam elfogadta, hogy biztonsága és prosperitása 
visszavonhatatlanul összefügg, a szuverenitás védelme 
nullaösszegű játék, miközben a kölcsönös átváltás foly-
tatása pozitív összeget nyújt.” (Wallace, 1999, 519.)
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paizációját eredményezi. William Wallace 
ki fejezésével élve posztszuverén európai rend-
szer alakul ki, ahol egyre inkább a szuverenitás 
megosztása a jellemző a tagállamok és a szupra-
nacionális intézmények között.2

A korlátozott szabályalkotástól 
a gazdasági kormányzásig

Az európai integráció mindenekelőtt gazdasá
gi integráció. (A következőkben e tanulmány 
kizárólag a gazdasági integráció oldaláról 
tárgyalja a témakört.) Annak koncepcionális 
váza a következő. A versenytársakhoz mérten 
kis (vagy legfeljebb közepes) méretű nemze-
ti piacok egyre inkább kontinentális piaccá 
egyesülnek a négy alapszabadság (az áruk, a 
szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad 
áramlása) intézményi konstrukciója alapján. 
E kontinentális (belső) piacon – a korábbi 
elkülönült nemzeti piacokhoz képest – lénye-
gesen intenzívebbé válhat a gazdasági verseny. 
Az intenzívebb verseny megnöveli a piaci 
sze replők teljesítménykényszerét, kikénysze-
ríti a hatékonyság javítását. E mikroszintű 
hatékonyságjavulás szükségképpen elvezet a 
makrogazdasági hatékonyság, annak révén a 
nemzetgazdasági teljesítmény növekedéséhez. 
E mechanizmus sikeres működése megte-
remti a jólét növekedésének a lehetőségét. 

Ugyanakkor az egyes tagállamok, s külö-
nösképpen az egyes régiók versenyképessége 
nagymértékben eltérő. A piaci alapú integrá-
ció zavartalan működéséhez felzárkózási 
esélyt szükséges nyújtani a kevésbé versenyké-
pes térségeknek. Valójában a négy alapsza-

badságra alapozott belső piaci modell sikeres 
működése csak széles körű konvergencia fo-
lyamatok mellett lehetséges. Azok hiányában 
a személyek szabad mozgása kezelhetetlen 
méretű migrációs folyamat kialakulásához 
vezethetne. A felzárkózás, a versenyképesség 
növelése mindenekelőtt az érintett tagállam, 
illetve régió feladata és felelőssége. E folyama-
tok azonban az integráció rendszere révén is 
támogatást kapnak a kohéziós politika révén.

A gazdasági integráció fokozatait Balassa 
Béla alapján a következőképpen írhatjuk le: 
szabadkereskedelmi övezet, vámunió, közös 
piac, gazdasági unió, politikai unió. E rend-
szerbe utóbb a közös piac és a gazdasági unió 
közé került be az egységes (vagy belső) piac 
konstrukciója, amely a négy alapszabadság-
nak a közös piacnál teljesebb megvalósulását 
nyújtja, az ún. nem vámjellegű (fizikai, tech-
nikai, fiskális) akadályokat is kiiktatva. A 
gaz dasági unió az egységes piac vívmá nyain 
túl egységes valuta megteremtését, ill. a gazda-
ságpolitikák koordinációját feltételezi. (A 
gazdasági integráció sémáját a 2. ábra fog lalja 
össze.) Mindezek az integrációs formák a vám-
uniótól egészen a gazdasági és politikai unió-
ig jelentősen érintik a tagállamok szuverenitását.

Az európai integráció (illetve azon belül 
a gazdasági integráció) mélyülésével jelentős 
intézményi átalakulás valósult meg.

Az 1990-es évek elejéig, a Gazdasági és 
Mo netáris Unió megteremtéséről hozott dön-
 tést megelőzően a gazdasági integrációról 
fol yó viták jellemzően politikákról, nem pe dig 
mód szerekről folytak. Ennek az időszaknak 
a fő jellemzői az alábbiak voltak:
• valamennyi tagország részt vett valameny

nyi (korlátozott) közös politikában;
• az átruházási modell dominált, viszonylag 

egyszerű intézményi konstrukció érvé-
nyesült;

• az elsődleges közösségi funkció a szabályal
kotás, nem pedig a szakpolitikai (gazdaság-
politikai) döntések meghozatala volt.
A közösségi modell (illetve módszer) ki-

építése és megszilárdítása lehetővé tette a 
közösségi kompetenciák kiszélesítését, az 
integráció mélyítését. 

A gazdasági integráció intézményi feltéte-
leit tekintve is lényeges változást hozott a Gaz
dasági és Monetáris Unió (GMU) kiépítésének 
folyamata. Annak fő sajátosságai:

„Változó geometria”. Szemben a Maastricht 
előtti unitárius szerkezettel, amelyben vala-
mennyi tagországra azonos szabályok vonat-
koztak, a GMU rendszerében lehetséges a 
többsebességű integráció; a konvergenciakri-
tériumokat nem teljesítő tagországok tartósan 
kimaradnak az euróövezetből, ugyanakkor a 
kimaradási (opt out) klauzula révén az Egye-
sült Királyság és Dánia önállóan dönthetnek 
az egységes valutához történő csatlakozásról; 
az EU kibővülése után az eltérések a tagor-
szágok szélesebb körét érintik.3

Különféle kormányzási modellek, bonyolult 
intézményi feltételek. A monetáris politika fe-
le lősségét a Maastrichti szerződés az Európai 
Központi Bankra (ECB) ruházta, a fiskális 
politika felelőssége továbbra is a tagországoké 
(a nemzeti kormányoké és parlamenteké) 
ma radt. Azok kötelezettséget vállaltak a túl-
zott deficit elkerülésére és politikáik koordi-
nálására más EU-tagországokkal, meghatá-
rozott felügyeleti eljárás intézményesítésével. 
Ugyanakkor az Európai Központi Bank lét-
rehozása eltávolodást jelent a közösségi mo-

dell alapkonstrukciójától, mivel nagy politi-
kai felelősséggel ruházták fel e bizottságtól 
független intézményt.

Diszkrecionális döntések. Míg az egységes 
piac konstrukciójában a közösség fő funkció-
ja a szabályalkotás, s a diszkrecionális (mérle-
gelést igénylő egyedi) döntéseket a tagorszá-
gok hozták meg, az Európai Központi Bank 
létrehozásával a helyzet alapvetően megvál-
tozott: az EU belépett a diszkrecionális dön-
tések területére. A gazdaságpolitikai koordi-
náció pedig egyidejűleg a tagországok nem-
zeti politikáinak ellenőrzését igényli.

A gazdasági integráció fejlődésével jelentő-
sen változott annak intézményi jellege. A kö-
zösségi szabályalkotás egyre újabb területekre 
terjedt ki, s mindinkább átfogóvá vált, egy-
idejűleg e szabályalkotáson túl szükségessé 
vált a diszkrecionális döntésekre is kiterjedő 
folyamatos szabályozás és a tagországi po litikák 
ellenőrzésének kiépítése. E szélesebb, az ere-
deti, korlátozott szabályalkotást jóval meghala-
dó tevékenység a gazdasági kormányzás (eco
nomic governance) fogalmával jellemezhető.

Halmai Péter • Európai integráció és szuverenitás…

2 Wallace szerint az európai politikai rendszer fő para-
doxona: a kormányzás egyre inkább többszintű, bonyo-
lult, intézményesített tevékenységgé vált, miközben a 
reprezentáció, a lojalitás és az identitás makacsul a 
nemzetállam hagyományos intézményeiben gyökerezik 
(Wallace, 1999, 521.).

2. ábra • A gazdasági integráció sémája

3 E lehetőségeket tovább szélesíti az Amszterdami, illet-
ve a Nizzai szerződés keretében szabályozott, megerősí-
tett együttműködés (enhanced cooperation) intézménye, 
amely a tagországok szűkebb körének módot nyújt 
va lamely területen az általánosnál szorosabb együtt-
működésre.
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Szuverenitás a gazdasági unióban
 

A gazdasági unió rendszerében – az integráció 
alacsonyabb lépcsőfokaihoz képest – megke-
rülhetetlenné válik a makrogazdasági politikák 
koordinációja. A mikrogazdasági integráció 
alapján egységesülő rendszer e lépcsőfoka – 
amely már az egységes valutát is magában 
fog lalja – már nem viselheti el az egymástól 
lényegesen eltérő nemzeti gazdaságpolitiká-
kat. Azok koordinációjának igénye a gazdasá-
gi unió definitív feltétele. Egyidejűleg a gaz-
dasági unió per definitionem monetáris unió.

A monetáris unió a tagországok szuvere-
nitását elsősorban a következőkben érinti:
• az önálló nemzeti valuta és monetáris poli

tika feladása (átadása a tagállamoktól az 
Európai Központi Bankhoz) a szuvereni-
tás rendkívül fontos elemeinek önkorlá-
tozása, amelynek alapját a monetáris in-
tegrációból származó jelentős mikro- és 
mak rogazdasági előnyök képezik;

• ugyanakkor a fiskális politika tagállami 
ha táskörben maradt, ám uniós szabályozás 
(túlzottdeficit-eljárás – EDP – , Stabilitá-
si és Növekedési Egyezmény stb.) tárgya 
is (szabályalapú nemzeti fiskális politikák), 
mert a monetáris integráció után egy-egy 
tagország költségvetési politikájának kö-
vetkezményei kihatnak a többi tagállam-
ra is; paradox módon – összefüggésben 
az eddigi szabályozás hatástalanságával – a 
fiskális politika területén fennmaradt szu-
verenitás eredménye a szuverén adósságvál
ság kialakulása egyes tagállamokban; 

• a gazdaságpolitika területén a tagállamok 
eddig jóval kevésbé voltak hajlandóak 
szuverenitásuk korlátozására, mint – az 
euróövezeten belül – a monetáris politika 
területén (a gazdaság-, illetve foglalkozta-
táspolitikák összehangolása a Lisszaboni 

szerződés szerint külön hatásköri kategó-
riát képez, amely a tagállamok közötti 
együttműködésen, közös iránymutatások 
megalkotásán és nemzeti érvényesítésén 
alapul);

• „kétsebességes” konstrukció, ahol az euróöve-
zet tagállamai, illetve az „eltéréssel rendel-
kező” tagállamok hatáskörátadása lénye-
gileg eltérő: az Eurócsoport (Eurogroup) 
országai esetében a monetáris politika a 
lehető legszorosabb keretben, kizárólagos 
uniós hatáskörben működik, ugyanakkor 
az Eurócsoport az euróövezet egészére 
jog alkotási lehetőséghez is jutott (ponto-
sabban a tanácsban ez esetben csak az 
euróövezeti tagállamokat képviselő mi-
niszterek szavazhatnak);

• a megerősített együttműködés intézménye 
pe dig lehetőséget nyújt a tagállamok cso-
portjának valamely területen a szorosabb 
integrációhoz.

A gazdaságpolitikai stratégiát tekintve az aláb-
biak kiemelése szükséges:
• átfogó gazdaságpolitikai, illetve foglalkoz-

tatáspolitikai iránymutatásokat dolgoznak 
ki, sokáig csak „lágy” koordináció, majd 
az EUMSz szerinti többoldalú felügyele-
ti eljárás (multilateral surveillance proce
dure) által előmozdítva;

• az európai versenyképességi és foglalkoz-
tatási problémák, a növekedési potenciál 
leépülése (3. ábra) miatt hosszabb távú 
nö vekedési programokat (Lisszaboni prog-
ram, majd 2010-től Európa 2020) fogad-
tak el, jó ideig ugyancsak lágyabb koor-
dinációs mechanizmusokkal;

• a korábban egymástól függetlenül elfoga-
dott átfogó gazdaságpolitikai, illetve fog-
lalkoztatáspolitikai iránymutatásokat a 
növekedési stratégia megvalósítása érdeké-
ben 2005-től integrált iránymutatások 

for májában fogadták el, amelyek alapján 
a tagállamok „nemzeti reformprogramo-
kat” dolgoztak ki, s azok alapján készítet-
te el az Európai Bizottság a „közösségi 
lisszaboni programot”;

• az Európa 2020 stratégia a foglalkoztatást 
és az „intelligens, fenntartható és inkluzív” 
növekedést, az azokat előmozdító struk-
turális reformok megvalósítását, egyebek 
mellett az innováció, a kutatás-fejlesztés, 
az oktatás (azaz a „tudásháromszög”) felté-
teleinek lényeges javítását, az éghajlatvál-
tozással és az energiával összefüggő célok 
megvalósítását, a képzettségi szint emelé-
sét, illetve a társadalmi befogadás előmoz-
dítását, a szegénység csökkentését célozza.
Az Európa 2020 stratégia megvalósítása 

érdekében a korábbiaknál szorosabb koordiná
ciós mechanizmust dolgoztak ki. Az új rend-
szerben a nemzeti reformprogramokat a 
tag államok költségvetési politikájával, a sta-
bilitási és konvergenciaprogramokkal is össze 
kell hangolni minden év első félévében az 

európai szemeszter keretében. E konstrukció 
a korábbiaknál jóval szorosabb felülvizsgála-
ti rendet, s valószínűleg nagyobb végrehajtá-
si fegyelmet eredményezhet. (Az 1. táblázat 
a monetáris integráció és a „növekedési prog-
ramok” fő sajátosságait hasonlítja össze.)

Gazdasági unió és gazdasági kormányzás

A 2008 őszén kitört pénzügyi és gazdasági 
válság meggyőzően bizonyította a tagállamok 
nagyfokú egymásra utaltságát. Az egész Eu-
rópai Unióban, de különösképpen az egysé-
ges monetáris politikát folytató euróövezetben 
alapvető követelmény, hogy az egyes tagálla-
mok felelős költségvetési politikát folytassa-
nak, ne fenyegessék a rendszer stabilitását. 

Mindezek következtében jelentős intéz-
kedésekre került sor. 2010-ben a tagállamok 
támogatását célzó ideiglenes mechanizmust 
hoztak létre, amelyet 2013-tól az állandó euró
pai stabilitási mechanizmus vált fel. A Nem-
zetközi Valutaalappal szoros együttműködés-
ben kidolgozott támogatási intézkedések 
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3. ábra • A potenciális növekedés és tényezői (EU–15) • Megjegyzés: TFP: teljes tényezőter-
melékenység (Total Factor Productivity) Forrás: saját számítás és szerkesztés
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feltétele a szigorú költségvetési konszolidáció 
és reformintézkedések megvalósítása. Ugyan-
akkor jelentős átfogó reformok igénye és le-
hetősége teremtődött meg. A válság kitörése 
után elfogadott szabályozás – egyebek mellett 

– a nemzeti költségvetések szorosabb felügye-
letét, könnyebben alkalmazható szankciókat, 
illetve a bajba jutott tagállamok megsegítését 
célzó új mechanizmusok kiépítését tartalmaz-
za. A 2011-ben elfogadott, hat jogszabályból 
álló csomag megszigorította a Stabilitási és 
Növekedési Paktumot. Így például megköny-
nyítették a tagállamokkal szemben alkalmaz-
ható szankciók alkalmazásának a lehetőségét. 
(Például „fordított többségi” szabály érvénye-
sül: csak az szükséges, hogy a bizottság szank-
cióra vonatkozó javaslatát a tanács minősített 
többséggel ne ellenezze.)

2011 tavaszán elfogadták az Euró Plusz 
Pak tumot (Euro Plus Pact) is. E versenyképes-
ségi megállapodás keretében a részt vevő tag-

legszorosabb integráció (s egyben a legnagyobb 
mértékű hatáskörátruházás) e jelzett magöve
zetben valósulhat meg. Az abban részt nem 
vevő tagországok alacsonyabb integrációs 
fokozatban kapcsolódnak, s esetükben egyide-
jűleg a kompetenciaátruházás is mérsékeltebb.

A további lehetséges fejlődést illetően az 
alábbiak igényelnek kiemelést:

Bankunió: ennek keretei között az egysé-
ges szabályozás és az egységes felügyelet ki-
építésén túl egységes betétbiztosítási és sza-
nálási mechanizmus is kiépülhet.

Fiskális unió, amelyben szupranacionális 
szinten egyeztetett és felügyelt fiskális politi-
ka működik, közös fiskális kapacitás (euró-
kincstárjegy, adósságtörlesztési alap stb.) épül 
ki, elsősorban az euróövezet országai részvé-
telével.

Teljes gazdasági unió: ennek rendszerében 
a monetáris integráción túl a teljes költség-
vetési és bankunió is megvalósul, továbbá a 
tagállamok gazdaságpolitikájának integráci-
ójára kerül sor. (Megjegyzést igényel, hogy a 

„teljes gazdasági unió” – az eddigi integrációs 
szinthez képest történő lényegi továbbfejlő-
dés érzékeltetése érdekében – újabb önálló 
lépcsőfokként jelenik meg az  eredetileg Ba-
lassa által kidolgozott fogalmi hierarchiában.)

A fenti irányzatok egyes elemei már a 
megvalósítás útjára léptek. (Az erőteljesebb 
euróövezeti fiskális felügyeletről szóló „kettes 
csomag” kidolgozása, 2012 végén politikai 
döntés az egységes bankfelügyeleti rendszer-
ről stb.) Ugyanakkor még inkább átfogó, a 
közelmúltban még szinte elképzelhetetlennek 
tűnő reformok, az európai gazdasági kormány-
zás átütő erejű kibontakoztatását célzó meg-
közelítések jelentek meg.

E törekvések legújabb példája az Európai 
Bizottság 2012. november 28-án közzétett 
do kumentuma (vitaindító, angolul: blueprint) 

„a valódi, szoros gazdasági és monetáris unió” 
tervezetéről. Az elérendő célként megjelölt 
teljes gazdasági unióban fokozottabban össze-
hangolnák a tagállamok valamennyi nagyobb 
gazdaságpolitikai (közöttük költségvetési 
politikai) döntését, melyeket európai szinten 
hagynának jóvá és felügyelnének. 

Rövid távon a már kidolgozott tervezetek 
gyors elfogadásán túl azok további kiegészí-
tése (pl. a bankok egységes szanálási me cha-
nizmusának kidolgozása), továbbá a többéves 
pénzügyi keretről szóló megegyezést követő-
en a közös költségvetésben új „konvergencia 
és versenyképességi eszköz” megteremtése ré-
vén erősíthető az európai gazdasági kormány-
zás. (Ez az eszköz a gazdasági és monetáris 
unió zavartalan működéséhez szükséges tag-
állami strukturális reformok megvalósítását 
segíthetné.)

Középtávon a közös gazdaságpolitika (azon 
belül a költségvetési és a foglalkoztatáspoliti-
ka) erősítésén túl a fiskális kapacitás növelése 
a feladat. Az euróövezeten belül saját forrá-
sokon alapuló, célirányos strukturális kapa-
citás biztosítana megfelelő támogatást a nehéz 
helyzetben lévő tagországok jelentős struktu-
rális reformjaihoz. Az adósságtörlesztés és a 
pénzpiacok stabilizálása érdekében szigorú 
feltételekhez kötött adósságtörlesztési alap 
(European Redemption Fund) létrehozása, 
eurókincstárjegyek bevezetése lehet szükséges. 
A fiskális kapacitások kezelését és nyomon 
követését az Európai Bizottságon belül létre-
hozandó GMU Kincstár végezné.

Hosszabb távon (azaz öt éven túl) a teljes 
bankunió, illetve a teljes fiskális és gazdasági unió 
elérését (vagy legalábbis annak megközelítését) 
tűzték ki célul. Mindennek feltétele a politi-
kai unió, „a szuverenitás megfelelő összegyűj-
tésével, központi költségvetéssel, saját fiskális 
kapacitással, s olyan eszközökkel, amelyekkel 
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monetáris integráció növekedési program

végső cél egységes valuta, 
közös monetáris politika

intelligens, fenntartható, 
inkluzív növekedés, foglalkoztatás

közbenső cél
a makrogazdasági stabilitás 
megteremtése és megőrzése

oktatás, innováció, K+F-kiadások, 
képzettségi szint, foglalkoztatás, 
társadalmi befogadás

módszerek

stabilitási és növekedési paktum 
• prevenciós ág 
• korrekciós ág
makrogazdasági felügyeleti 
rendszer

„Euro Plusz Paktum”
stabilitási mechanizmusok

Európai Szemeszter
közös célok
nemzeti reformprogramok
beszámolás, benchmarking, 
közös monitorozás

eszközök
EU-jogszabályok, 
a tanács és a bizottságok döntései, 
Eurocsoport

EU-, illetve nagyrészt nemzeti 
(költségvetési kiadások, adózás, 
szabályozás stb.)

1. táblázat

államok kötelezettséget vállaltak kulcsfontos-
ságú, nemzeti hatáskörbe tartozó területeken 
a gazdaságpolitikai koordináció magasabb 
szintre emelésére a versenyképesség növelése 
és a makrogazdasági stabilitás megőrzése ér-
dekében. Eddig tabunak tekintett területe-
ken (például: bérek, nyugdíjak, egészségügyi 
és szociális ellátórendszerek reformja, a társa-
sági adóalap harmonizációja stb.) is együtt-
működnek az érintett tagállamok. Az elfoga-
dott intézkedések, illetve az európai szemesz-
ter keretében kialakuló koordináció valódi 
uniós gazdasági kormányzás kiépülése irányába 
mutatnak.

Lehetséges távlatok

Mindezek rendkívül jelentős változásokat 
jelentenek. A gazdasági kormányzás mecha-
nizmusai, intézkedései jelentős részben az 
euróövezetre, annak tagállamaira irányulnak. 
Ugyanakkor a konstrukció többsebességes: a 
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– specifikus, jól meghatározott körülmények 
között – költségvetési és gazdasági döntések 
hozhatóak a tagok vonatkozásában.” (EC, 
2012, 31.) Az önálló euróövezeti (közös) költ-
ségvetés megteremtése biztosíthatná a gazda-
sági és monetáris unió számára a gazdasági 
sokk sújtotta tagállamok támogatásához 
szükséges – stabilizációt célzó – fiskális kapaci-
tást. A valóban teljes gazdasági unióban lehet-
ségessé válna közös, a piacok működését és a 
monetáris politika megvalósítását javító adós-
ságpapírok (instrumentumok) kibocsátása. 

Az euróövezet további gyors és mély integ-
rációja megkerülhetetlen. Egyidejűleg to-
vábbra is meg kell őrizni a huszonhét tagállam 
által megvalósított politikák egységét, külö-
nösképpen az egységes piacot. Ezért szükség 
esetén az euróövezetre vonatkozó intézkedé-
sek megnyithatóak más tagállamok számára 
is. (Annál is inkább, mert perspektivikusan 

– a két opt outtal rendelkező tagállam, az 
Egyesült Királyság és Dánia kivételével – va-
lamennyi tagállam az euróövezet része lesz.)

Mindezek a szuverenitásátruházás eddigi
eknél magasabb fokát, egyúttal az adott ügyek
ben az európai szintű közös felelősség erősítését 
feltételezik. A szükséges politikai integráció 
alapelemei a megerősített demokratikus legi-
timáció, a beszámoltathatóság, s az utólagos 
vizsgálódás lehetőségének intézményesítése.

A többszintű kormányzás rendszerében 
alapvető követelmény a beszámoltathatóság 
a döntést meghozó szinten. Ugyan akkor a 
demokratikus legitimáció szintjének mindig 
arányban kell állnia a szuverenitását ruházás 
fokával. A további pénzügyi integráció azzal 
arányban álló további politikai integrációt 

igényel. A többszintű kormányzás rendszeré-
ben bővülhet például az Európai Par lament 
és a nemzeti parlamentek közötti együttmű-
ködés (interparlamentáris kooperáció).

A teljes gazdasági unió kiépülése, további 
kompetenciák átadása az Európai Uniónak 
az alapító szerződések módosítását is igényli. 
Annak során az integrált iránymutatások ren-
des jogalkotási eljárás (együttdöntés) révén 
történő elfogadása, illetve a közös költségve-
tés területén új, speciális jogalkotási eljárás 
intézményesítése lehet szükséges. Lényeges 
az egyes intézmények pozíciójának áttekin-
tése (például az Európai Bíróság szerepének 
növelése), a demokratikus beszámoltatható-
ság megerősítése (például az Európai Közpon-
ti Bank bankfelügyeleti tevékenysége eseté-
ben). Különösen bonyolult összefüggések 
szabályozását igényelné az államadósságok 
közös menedzsmentjének megteremtése.

A teljes gazdasági unió, az európai gazdasá-
gi kormányzás kiépülése valódi esélyt kínál 
az európai gazdaság problémáinak megoldá-
sára, egyúttal a teljes európai integrációs fo-
lyamat dinamizálására. Mindennek előfeltéte
le a hatáskörök újraszabályozása, s ahol szük-
séges, az érintett tagállamok érdekein és ön-
álló döntésén alapuló további szuverenitás-
transzfer. Erről természetesen esetenként az 
egyes tagországok eltérően is vélekedhetnek. 
Ám a globalizáció körülményei között az euró
pai magövezetből történő kimaradás szükség
képpen a perifériára szorulás veszélyét hordozza. 

Kulcsszavak: európai integráció, nemzeti szuve
renitás, közösségi modell, gazdasági unió, gaz
dasági kormányzás
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