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1.) Kutatói és oktatói tevékenységem  

Tanulmányaim alatt meglehetősen korán kezdtem gazdasági témák 

iránt érdeklődni. A középiskola utolsó három évét gazdasági 

gimnáziumban végeztem, az érettségi vizsgán főtantárgyam volt az 

üzemgazdaságtan az angol mellett. Katonai szolgálatom ideje alatt 

részt vettem egy önkéntes többhetes közgazdasági kurzuson 

Neumünsterben, és itt alkalmam volt személyesen találkozni a 

Kielben tevékenykedő Walter S. Koch professzorral, a Baßeler, 

Heinrich, Koch szerzőhármas tagjával ("Grundlagen und Probleme 

der Volkswirtschaft"). Elvégeztem ezután a „Nemzetközi 

menedzsment” BA szakot. Szakmai gyakorlataimat többek között a 

ZF Friedrichshafen Részvénytársaságnál, és az angliai ZF Gears 

Nottingham-nél, a Deutsche Bundespostnál valamint egy ofszet-

nyomdában végeztem. Jóval később döntöttem úgy, hogy 

mesterszakra is beiratkozom a Hágai Egyetemen, ahol filozófiai és 

gazdaságfilozófiai, közgazdasági és jogi stúdiumokból szereztem 

diplomát. Az egyetemi évek alatt elsősorban az allokációs elmélettel 

és közgazdaságtannal foglalkoztam; minden bizonnyal idáig 

vezethető vissza disszertációm témája iránti érdeklődésem is. 2000-

ben a Robert Bosch Alapítvány német anyanyelvi lektoraként is 

szembesültem az európai dimenzió kérdéskörével. A Széchenyi 

István Egyetemen többek között gazdasági szaknyelvet tanítottam, és 

az európai uniós tematikával kapcsolatos projektekben dolgoztam: 

például a bíráknak, ügyészeknek és rendőröknek tartott „Bevezetés 

az Európai Unió jogrendszerébe” című kurzust vezettem, amit a 

győri Európa-centrum szervezett. Ide sorolható a 2001-es pécsi 
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diákkonferencia „Föderalizmus és regionalizmus Németországban” 

című projektje is. Interkulturális tematikájú kurzusokat is tartottam, 

többek között a T-Systems és a Deutsche Telekom számára 

Bonnban, az Audi Hungária Motor Kft-nél, az ICU-net 

Részvénytársaságnál Passauban. Vendégoktatóként dolgoztam 

Helsinkiben a Laurea Egyetemen, és több Grundtvig-Projekt 

témavezetője voltam. 2005, 2006, 2007 nyarán tovább gyarapítom 

oktatói tapasztalataimat a Passaui Egyetemen, ahol külföldi 

diakoknak tartottam közgazdasági kurzust. A győri Doktori 

Iskolában a határokon átnyúló tudástranszfer kérdéseivel 

foglalkoztam, valamint az európai gazdaság 1919. és 1957. közötti 

fejlődésével. Kutatásaim során Németh István értékes útmutatásait 

követtem. Eddig megjelent írásaimban az Európai Unió kérdéseivel 

foglalkoztam; egyik utóbbi tanulmányomban a Ballassa-Samuelson 

effektust elemzem, valamint a bővítés során belépő országok 

különböző felzárkózási problémáit.  

 

2.) . A disszertációban megfogalmazott hipotézisek 

Az alábbi elemzésemet arra a feltevésre alapozom, hogy a 

valutaunióban a belpiaci árak (és következésképpen a reálkamatok 

is) kiegyenlítődnek, közelítenek egymáshoz, amennyiben adottnak 

vesszük az áruk és szolgáltatások belpiaci mobilitását. A gazdasági 

és valutaunióban ugyanakkor a belföldi output jelentős hányada az 

ú.n. „helyhez kötött” tényezőkből vezethető le, mint az ingatlanok, 

vagy gyártósorok, gépi berendezések; ezeket nem érinti a közvetlen 

árverseny (Maclennan 1998). Ezen kívül a regionális gazdasági 
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folyamatokhoz való alkalmazkodás, amennyiben reális 

cserefolyamatokról van szó, nagyon sok időt vesz igénybe (mintegy 

négy évet; Arnold, Kool 2002). Feltételezhető, hogy az unióban a 

szabályalkotási gyakorlat még több időt igényel (lásd IMF 2004, 

egyik legkorábbi precedens ebből a szempontból). 

Dolgozatom egyik célkitűzése annak bemutatása, hogy a várható 

lemaradást, valamint az inflációnak az uniós átlagtól való 

eltérését számításba véve a tagállamok milyen intézményeket 

hoztak létre, milyen mechanizmusokat vezettek be a belföldi 

konjunktúra előmozdítása, illetőleg a recesszió korrekciója 

céljából. Ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, mi motiválta az adott 

tagországok vezető politikusait, hogy felállítsanak ilyen 

intézményeket? Azok a szakértők, akik a politikai konjunktúraciklus 

mintájára üdvösnek tartják a belföldi ciklusokba történő mesterséges 

beavatkozást, bizonyára helyeselnék ezeket az intézményeket, 

ugyanakkor vélhetően óva intenének attól, hogy egyesek politikai 

célként deklarálják a konjunkturális infláció léggömbjének 

szétdurrantását. 

Az ilyen jellegű kétségek megfogalmazása kétségtelenül jogosnak 

mondható, de emellett más szempontokat is szeretnék kifejteni. A 

megfelelő politikai intézmények felállítása csupán feltétele a 

politizálásnak, de az a vezető politikusok döntésén múlik, hogy 

ezekkel élnek-e, vagy nem. Minden olyan területen szükséges az 

intézményi fejlesztés, ahol a GMU-hoz történő csatlakozás előtt az 

akkori intézmények nem tudtak megfelelő politikai választ adni a 

gazdasági és valutaunió által előidézett destabilizációs hatásokra. 



 6 

Az intézményi átalakításokat a GMU-ra történő reakcióként 

értelmezem. A GMU-val szemben támasztott egyik legfontosabb 

kritérium a hitelességre vonatkozik. Az önálló pénzügyi politikát 

működtető intézmények felállítása a tagországokban csak akkor 

tűnik egyértelműen szükségesnek, ha a fizetőeszköz lecserélése 

hitelesen zajlik le. 

Az európai valutarendszerről a GMU-ra való áttérés olyan 

rezsimváltást jelent, ami érinti a tagországok szuverenitását. De 

ennek az áttérésnek az időzítése szubtilis természetű: az az időpont a 

döntő, amikor megszületik a hiteles és végleges elhatározás. 

Milyen következménnyel járt tehát a GMU-ba történő belépés a 

tagországok gazdaságpolitikájára nézve? Milyen módon hatott a 

belépés a bérek alakulására és a pénzügyi politikára? Miközben 

azonos kihívások érték az egyes tagországokat, a kiváltott hatások 

viszont mégis eltérőek voltak? Hogyan változott meg a költségvetési 

politika? Legitimálhatók-e azok az intézmények, melyek az országok 

szuverenitását érintik, és megteremtik-e egy hatékony 

gazdaságpolitika alapjait? Vannak-e továbbgyűrűző hatások, és ha 

igen, akkor mi a szerepük? Megfelelően hatékony-e az 

egyensúlyteremtő politika? Milyen helyzet alakult ki a növekedés és 

az innováció tekintetében? 

 

Dolgozatomban a fenti kérdésekre keresem a választ, amit a 

következő érveléssel támasztok alá: 
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1. A GMU a tagországok gazdaságpolitikáját rendkívül 

nagymértékben befolyásolta kedvezőtlen irányban, mert 

- az EKB az átlagkamatot az euró-övezet átlagértékei alapján 

határozza meg 

- mert a tagországokban - amennyiben eltérnek a 

meghatározott GMU-átlagtól - vagy túl magas, vagy túl 

alacsony reálkamatok fognak kialakulni, ami erőteljesen 

lefékezheti, vagy felgyorsíthatja a konjunktúraciklusaikat, 

- mert a tagországok ezután már csak a bér- és pénzügyi 

politika eszközeivel tudják kiegyenlíteni a konjunkturális 

eltéréseket. 

A GMU gazdaságpolitikai hatásai tehát elsősorban az újjá 

alakított bér- és pénzügyi politika fokozott felelősségét vetik fel 

az egyes országokban.  

 

2. A következmények az összes tagállamban különbözőek. 

Ennek okai: 

- Az egyes tagországokban a gazdaságpolitika szereplőinek 

magatartása intézményi szinten nagyon eltérő lehet, részben 

azért, mert az intézmények struktúrája történelmileg 

eltérően alakult. Ez a helyzet megkönnyítheti, de meg is 

nehezítheti a felmerülő problémák közös megoldását.  

- Az egyes tagországokba a belépést megelőző időszakban 

nagyon eltérően oldották meg a költségvetési, pénzügyi és 

bérpolitika összehangolását a konjunktúraciklusok 

kiegyenlítésére irányuló törekvésekkel; a nemzeti pénzügyi 
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politika megszűnése ezért automatikusan nagyon eltérő 

helyzeteket teremtett. 

- Felzárkóztatási politikájukat is eltérően kellett kialakítani az 

egyes tagországoknak; meghatározó tényező volt ebben, 

hogy a GMU kezdeti időszakában nagyon magas, vagy 

nagyon alacsony reálkamatokkal kellett-e számolniuk.  

 

3. A fentiekből következően a dolgozatomban bemutatott tíz 

tagállamban három különböző megoldási minta alakult ki a 

felzárkózást és a stabilizációt illetően; mindhárom 

levezethető és értelmezhető viszont egy közös keret 

segítségével: 

- Azok a tagországok, melyekben az Európai Központi Bank 

(EKB) által meghatározott, számukra túl magas 

reálkamatokkal kellett számolni, a legfőbb figyelem az 

intézményi és gazdaságpolitikai korszerűsítés során a 

pénzügyi politika felé fordult, amit 

anticiklikus/egyensúlyteremtő eszközként használtak. A 

bérpolitika a magas reálkamatok miatt erre nem alkalmas.  

- Azokban a tagországokban, ahol az EKB által 

meghatározott reálkamat túl alacsonynak, sőt egyértelműen 

kedvezőtlennek bizonyult, ott a reform az intézményeket is 

érintette, és a bér- és pénzügyi politikát is átalakította. Ilyen 

esetben a két terület szinergiája biztosíthatja csak az 

egyensúlyteremtő hatást, csak így védhető ki a túlzott 

konjunkturális kilengés. Az érintett országokban ezért 
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jellemző megoldás az ún. szociális paktumok megkötése a 

szakszervezetek és a kormányok között.  

- Az országok harmadik csoportjában már a GMU 

megalapítása előtt is rendelkezésre állt olyan 

eszközrendszer, amely biztosította a felzárkózást, ezért itt 

nem figyelhető meg számottevő hatás, amit a belépés váltott 

ki.   

 

4. A tíz új tagország 2004 májusában történt belépése a 

jövedelmek diszparitásának jelentős növekedését hozta magával 

a GMU-ban és az EU-ban.
1
 Milyen előrejelzések következtek 

ebből a kereskedelmi kapcsolatokat és a faktor-mobilitást 

illetően az új tagállamok felzárkózásának időszakában? Ezeket a 

változásokat figyelembe kellett venni az unió regionális 

politikájában az alapok tekintetében.  

A GMU sikere a megfelelően működő mechanizmusok és 

intézmények meglététől függ. A hatékonyság és a legitimáció 

kérdése az ún. továbbgyűrűző hatások széleskörű elfogadottságával 

is összefügg; amely hatások a valutauniónak a gazdaságpolitika 

egyéb területeire gyakorolt befolyására vezethetők vissza, például az 

EU tagországainak határain átnyúló újraelosztás folyamataira. A 

valutaunió legitimitásával kapcsolatos legújabb szakmai viták 

tulajdonképpen a továbbgyűrűző hatások értelmezése körül zajlanak. 

A korábbi felvetések továbbgondolása során megkülönböztetett 

                                                 
1 Lásd: Európai Bizottság: Third Report on Economic and Social Cohesion, Brüssel 

2004. 
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figyelmet kell fordítani az adatfeldolgozás módszereire, melyek 

révén megfelelő információkhoz juthatunk az unió továbbgyűrűző 

hatásaival, gazdasági felhajtóerejével kapcsolatban, és így 

megalapozott tényanyag képezheti a viták alapját. 

 

A Maastrichti Szerződés aláírása után tizenhat, valamint az euró 

bevezetése után nyolc évvel az Európai Valutaunió már minden 

bizonnyal túl van fejlődése kezdeti szakaszán. Az Európai Központi 

Bank (EKB) már jól bejáratott intézménynek számít, és olyan 

tekintélynek örvend, mint a vele összehasonlítható, régi, és ismert 

központi bankok (De Haan 2005). Az EKB-nál is kifejlesztették 

mára a teljes kommunikációs és elszámolási rendszert (Jabko 2003). 

Az euró bevezetése sikeresen megtörtént, és a világ egyik vezető 

valutájának számít (EZB 2005a). Ez azt is jelenti, hogy az Európai 

Valutaunió az egész európai projekt stabilitásának egyik fontos 

tényezője lett; egy újságcikk sorait idézve „a folytonosság szilárd 

alapját képezi az intézményi átalakulások közepette” (Padoa-

Schioppa 2003). 

A GMU létrejötte előtt, illetőleg a kezdeti években még nem 

körvonalazódtak egyértelműen ezek a továbbgyűrűző hatások. A 

valutaunió harmadik szakaszának nyolcadik évében is csak egy 

szerény és behatárolt adat- és dokumentumcsomag áll 

rendelkezésünkre. Ebben az összefüggésben ismét felvetődik az unió 

„demokratikus deficitjéről” folytatott viták kérdése, 

megkülönböztetett figyelmet fordítva a GMU által kiváltott 

továbbgyűrűző hatásokra. 
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3.) A kutatásban alkamazott módszerek 

A dolgozat kérdésfelvetései közgazdasági és politika-tudományi 

témákat is érintenek. A közgazdasági hangsúly elsősorban a 

tagországokra nehezedő felzárkózási kényszer kihatásainak 

vizsgálatát jelenti; pontosabban azt elemzem, hogyan reagálnak az 

egyes országok az EKB által egységesen rögzített nominál-kamatláb 

változásaira: hogyan változnak bizonyos alapvető mutatószámok 

(infláció és a termelési potenciál kihasználtsága) a valutaunió 

átlagától való eltérés függvényében?  

A politika-tudományi kitekintés súlyponti kérdése a valutaunióhoz 

történő csatlakozás következtében kialakult új pénzügy-politikai 

helyzet, melyben a tagországok már nem alkalmazhatják az 

adóztatás rendszerét a gazdaságpolitikai beavatkozás eszközeként.  

A két aspektust egységben vizsgálom, mert csak egy közgazdasági 

elemzés során mutatható ki, hogy szükséges-e különbséget tenni a 

tagországokra nehezedő felzárkózási kényszer különböző formái 

között? Ha a döntéshozók mozgásterét nem vizsgáljuk meg az egyes 

tagországokban, akkor nem tárhatók fel a különbségek az előzetesen 

már szimmetrikusan felállított interpretációs klisék miatt.  

Kutatásom a következő kérdésekre irányul: 

1. Milyen következményekkel jár a vizsgált tagországok 

gazdaságpolitikájában a monetáris politika átalakulása? 

2. Hogyan reagálnak a gazdaságpolitika döntéshozói a GMU 

tagországaiban a tervezett bővítésre? 

3. A várható következmények azonosak, vagy országonként 

különbözőek a valutaunió tagállamaiban? 
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A költségvetési és a bérpolitika csak akkor fog az egyensúlyteremtés 

eszközeként működni, ha bizonyos intézményi keretek is fennállnak. 

Ha sikerül ötvözni a költségvetési- és a bérpolitika bizonyos 

intézményi sajátosságait és az egyensúlyteremtő célkitűzések 

megvalósítását, közben figyelembe véve a nemzetgazdaságra 

nehezedő felzárkózási nyomást, akkor az összehasonlító politikai 

gazdaságtan eredményei segítségével elméletileg megalapozott 

kijelentéseket tehetünk a GMU-ba történt belépés következtében 

szükségessé vált intézményi reformokra vonatkozóan.  

Elemzésünk közgazdaság-tudományi dimenziója teszi lehetővé, hogy 

a tagországokra nehezedő felzárkózási nyomás kihatásait 

összehasonlítsuk az európai átlagértékekhez viszonyított 

nemzetgazdasági adatokkal, és megállapíthassuk, milyen eszköztár 

szükséges az EKB optimálisnak nem mondható kamatpolitikájának 

korrekciója céljából. Politika-tudományi dimenzióba helyezve 

válaszolható meg az a kérdés, hogy fennállnak-e a szükséges 

intézmények, vagy intézményi reformok keretében létrehozhatók-e; 

illetőleg a fennálló intézmények átalakításuk révén működőképesek 

lennének-e a megváltozott viszonyok között? 

 

 

 

 

 

4. Eredmények 

4.1. A tagországok áttekintése  
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Ebben a fejezetben áttekintem a GMU tíz tagországában a 

költségvetési és bérpolitika intézményi rendszerének a kilencvenes 

évek közepe óta tartó korrekcióját. A vizsgálódás kiindulópontja az 

az érv volt, hogy a valuta-unió országaiban az EKB egységesítő 

pénzügyi politikájának alakulásából kellett a nemzetgazdaságok 

várható fejlődési folyamataira vonatkozó következtetéseket levonni. 

Az önálló nemzeti pénzügyi politika jogköreit át kellett ruházni egy 

nemzetek fölött álló központi bankra. Ennek következtében a 

tagállamoknak szembesülniük kellett egyrészről a számukra 

kedvezőtlen kamatpolitikával és annak a konjunkturális egyensúlyt 

veszélyeztető következményeivel, másrészről tudomásul kellett 

venniük a nemzeti központi bankok megszűnését, melyek a 

megelőző két évtizedben a konjunkturális egyensúly legfőbb 

fenntartóinak számítottak. Az ezután bevezetett reformokat 

tulajdonképpen már a GMU várható gazdasági nyomásához történő 

alkalmazkodás első fázisának tekintették. A GMU tíz tagországában 

ténylegesen végbement felzárkózási folyamatok elemzésének 

eredményei teljes mértékben megerősítik dolgozatom hipotéziseit.  

 

Meglátásom szerint a GMU-nak a tagországok gazdaságpolitikai 

intézményrendszerére gyakorolt hatása csak rövidtávon, illetőleg 

ciklikus perspektívából vizsgálható. A politika-tudomány legfrissebb 

kutatási eredményeinek áttekintése révén a közgazdasági elemzések 

kiegészíthetők egy fontos dimenzióval. Az összehasonlító politika-

tudomány területén publikált mérvadó vélemények az egységes 

pénzügyi politika és a nemzetgazdaság irányítása közötti 
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kölcsönhatás vizsgálata során a fő hangsúlyt eddig a hosszú távú 

tényezőkre helyezték.  

Feltételezve, hogy a pénzügyi, költségvetési és bérpolitika 

alakítására a hosszú távú orientáció a jellemző (főként „restriktív” 

versus „kibővítő”, vagy „felzárkózott” versus „lemaradt”), a 

tagországok teljesítményének összehasonlítását olyan modellekből 

vezették le, melyek azt is szemléltették, hogyan függ össze ez a 

hosszú távú orientáció az intézményi rendszer sajátosságaival (lásd 

Iversen 2000, Hall, Soskice 2001). Dolgozatomban az említett 

szerzők eredményeire támaszkodva tanulmányoztam a GMU-nak a 

gazdaság teljesítőképességére gyakorolt hatását, a GMU-t egyetlen 

gazdasági egységként kezelve (Hall, Franzese 1998; Iversen 1998, 

1999a,b; Soskice, Iversen 1998). 

Elemzésem során arra a következtetésre jutottam, hogy a fenti eljárás 

nem vezet el a kívánt eredményhez.  

Feltételezhető, hogy a GMU létrehozása a belföldi költségvetési és 

bérpolitikai intézmények megerősödését idézte elő. Ezért 

vizsgálódásainkat a belpolitika szintjén célszerű elvégezni, 

figyelembe véve az egységes központi pénzügyi politika által 

meghatározott korlátokat. Fontos vizsgálandó szempont az 

intézményeknek az egyensúlyteremtésben betöltött szerepe, és nem 

elégséges kizárólag a hosszú távú trendek bemutatása. 

Dolgozatomban azt az álláspontot fogalmaztam meg, hogy a GMU a 

valóságban a belföldi gazdaságpolitikai intézményrendszer 

reneszánszához vezetett. Ez a megállapítás új szemponttal 

gazdagíthatja a GMU tagországainak gazdaságpolitikai 
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koordinációjáról folytatott szakmai vitákat. Érvként hozható fel 

annak a követelésnek az alátámasztására, hogy a pénzügyi 

politikában és a bérmegállapodások során biztosítani kell a 

viszonylag nagyfokú nemzeti autonómiát. Nem helyes a tagállamok 

gazdaságpolitikai döntéshozatalát egy uniós szintű, szigorú 

koordináció keretébe helyezni (lásd Enderlein 2004b). 

Ebben a fejezetben arra is rámutatok, hogy az intézményi rendszer 

vonatkozásában az összehasonlító gazdaságpolitika definícióját ki 

kell bővíteni. Amennyiben egymással párhuzamosan vizsgáljuk a 

pénzügyi, költségvetési és bérpolitikát, és nem csupán a három 

terület egyikét vesszük szemügyre, akkor hasznos eredményekre 

juthatunk. Ezért az általam bemutatott eredményeknek elméleti és 

gyakorlati vonatkozásai is vannak. Ezek az implikációk egyrészről 

az összehasonlító politikatudomány keretében folyó, a GMU 

elemzésével kapcsolatos kutatási témákat érintik, melyekről a 

bevezetőben szóltam. Másrészről a GMU működési mechanizmusait 

is átláthatóvá teszik, vagy utat mutathatnak a lehetséges reformok 

irányába.  

 

Milyen érdeke fűződik a tagországokban a gazdaságpolitika 

szereplőinek ahhoz, hogy aktívan hozzájáruljanak a konjunkturális 

egyensúly fenntartásához? Egyszerűen feltételezhetjük, hogy ez az 

érdek általában fennáll. A tagországok gazdaságpolitikai érdeke 

viszont már csekély egyensúlyvesztés esetén is megkívánja, hogy 

meghagyják a GMU átlagánál magasabb inflációs rátát abból a 

célból, hogy az EKB által az egész euró-övezetre kiszabott szintnél 
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alacsonyabb reál-kamatokat biztosíthassanak. Így könnyedén 

fokozható a növekedés a tagországokon belül, ami növeli a 

kormánypártok újbóli megválasztásának esélyét. 1975-ben Nordhaus 

már bemutatta a „politikai konjunktúra-ciklus” jelenségét, melynek 

lényege, hogy a politikától függő pénzügyi döntéshozók a kormány 

sikeres újraválasztása érdekében röviddel a választások előtt 

lecsökkentik a reálkamatokat.  

Ha a kormányoknak sikerül a bérek alakításán keresztül, vagy 

pénzügyi politikájuk révén a belföldi infláció mértékét befolyásolni, 

akkor paradox módon az euró-övezetben is képesek ellenőrzésük 

alatt tartani nemzeti reálkamataik szintjét. 

Amennyiben hasonló folyamatok zajlanak le az összes tagállamban, 

akkor az infláció mértéke a „race to the top” szerint alakul, mert 

minden ország megpróbál hasznot húzni a szomszédok alacsonyabb 

inflációjából („free ride”). Az EKB meghatározza az euró-övezetben 

az infláció megengedett legmagasabb értékét, és ha több ország 

átlépi ezt a határt, akkor magasabban alakul az átlag, ezért restriktív 

kamatpolitikával kell számolni. 

Azokban a tagállamokban, amelyekben alacsonyabb az infláció, az 

„európaiság” stratégiája előnyösebbnek tűnik, mintha megpróbálnák 

az inflációt a kereslet oldalán gazdaságpolitikai egyensúlyteremtő 

intézkedésekkel a GMU átlagának szintjére emelni, és így rövid 

időre ismét életet lehelni a konjunktúra ciklusába. Egyidejűleg 

viszont az EKB reakciója is várható, a kamatokon keresztül. 

Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy egy ilyen politika 

gyakorlati megvalósításának nincsenek meg a feltételei. Az EU-
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Szerződés 99.1 cikkelyében szerepel ugyan, hogy „ a tagállamok 

közös érdeknek tekintik gazdaságpolitikájukat, és a Tanács révén 

koordinálják azt”. Valójában azonban a tagországok bér- és pénzügyi 

politikája továbbra is nemzeti ellenőrzés alatt áll, és két esetet 

kivéve, a többi tagállam semmilyen befolyást nem gyakorolhat rá.  

 

Az első esetet a Stabilitási és növekedési paktum („Stability and 

Growt Pact” – „SGP”) jelenti, ami arra kötelezi az aláírókat, hogy 

költségvetési deficitjüket a GDP 3%-a alá szorítják. Az SGP a 

Tanács következő két rendeletét kombinálja: „Rendelet a 

tagországok gazdaságpolitikájának költségvetési szempontú 

ellenőrzéséről és koordinációjáról” (1466/97), és „Rendelet a magas 

deficitet kezelő eljárás meggyorsításáról”) 1467/97. Mindkét 

rendelet dátuma 1997. júniusa.  

Az első rendelet arra kötelezi a tagállamokat, hogy rendszeres 

időközönként nyújtsák be egyensúlyteremtő és konvergencia-

programjaikat abból a célból, hogy „idejében meg lehessen 

akadályozni a túlzott mértékű költségvetési hiány kialakulását, 

valamint fokozni lehessen a gazdaságpolitika fölötti ellenőrzést”. A 

Tanács kétharmados többség birtokában „ajánlást” adhat ki az 

érintett tagország számára, programjának kiigazítását szorgalmazva.  

A második rendelet az EU szerveinek szankcionálási 

mechanizmusait határozza meg, túlzott mértékű deficit fennállásának 

esetére. A három százalékos határ csak akkor léphető át, ha három 

feltétel teljesül: 

- ha a túlzott mértékű hiány rendkívüli okokra vezethető vissza, 
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- ha a hiány csak átmeneti, 

- ha a hiány csak minimálisan lépi túl a megszabott határt, és rövid 

időn belül várható a hiány határérték alá csökkenése.  

 

Amennyiben a hiány meghaladja a határértéket, és nem állnak fenn 

az említett feltételek, akkor szankciók lépnek életbe. Az SGP nem 

orvosolja ezeket a problémákat, mert az ismertetett szabályozás nem 

veszi figyelembe a tagországok megváltozott konjunktúra-ciklusait. 

Azokban az országokban, ahol a magas infláció miatt alacsonyak a 

kamatok, és lehetséges a gyorsabb növekedés, ott nem kell további 

költségvetési pénzeket feláldozni. Ellenkezőleg: a nagyobb 

növekedés több bevételt biztosít az állam számára. Így gyorsabban 

végbemehet a költségvetés konszolidációja. Az ilyen helyzet szinte 

provokálja az inflációs gazdaságpolitika bevezetését. Ezzel szemben 

az SGP az alacsony inflációt felmutató országok számára nagy 

akadályt jelent: A lassú növekedés miatt, melynek kiváltó oka a túl 

magas reálkamat, csökkennek a bevételek, és az egyensúlyteremtő 

intézkedések bevezetése is nehézségekbe ütközhet. Ebből a 

szempontból szemléletes példát szolgáltat Németország és 

Franciaország helyzete 2001. után, a konjunkturális visszaesés 

időszakában. Az SGP ezért az egyensúlyteremtő politika 

szempontjából kontra-produktív találmánynak bizonyult, és 

működése még növelheti is a két ország-csoport fejlettségi szintje 

közötti távolságot, annak ellenére, hogy deklarált célja a 

különbségek kiegyenlítése.  
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A második eset: Szankciók nem alkalmazhatók, viszont a 

gazdaságpolitika általános ellenőrzése egy nyílt eljárásmód 

keretében lehetséges. Az EU-Szerződés 103. cikkelyének értelmében 

az Európai Bizottság minden évben javaslatot tesz az „Alapvető 

gazdaságpolitikai irányvonalak” („Broad Economic Policy 

Guidelines”) című dokumentum elfogadására, amit a Tanács szavaz 

meg minősített többséggel. A BEPG az összes tagállam 

gazdaságpolitikájára vonatkozó általános ajánlásokat tartalmaz.  

A GMU kiépítésének harmadik fázisa óta sok szó esik a 

„gazdaságpolitikai koordinációról”, de a tartalom nem definiálható 

pontosan. Scharpf véleménye szerint nem állnak rendelkezésre azok 

a koordinációs eszközök, melyek az utoljára felállított stáb számára 

lehetővé teszi, hogy „figyelmen kívül hagyja a többi szereplő 

preferenciáit” (Scharpf 2000b:283). Egy uniós szintű 

gazdaságpolitikai instancia működtetésének alapelvét a koordináció 

„hierarchikus” felfogása képezheti. Ez a gyakorlatban 

Buiter/Marston (1985) szerint azt jelenti, hogy az érintettek 

kommunikációjára jellemző a megosztott információ („shared 

information”), a kötelező érvényű megállapodások („binding 

commitments”), valamint a közös célok (common objectives”).  

Az SGP esetében a fenti három kritérium egyike sem teljesül. 

Nincsenek pozitív módon megfogalmazott közös célok, csak 

korlátozó jellegű elvárások, melyeket vagy túl tágan (lásd Írország, 

2000.), vagy túl szűken mérnek (nem élesztik újra a konjunktúrát a 

„deficit spending” segítségével).  
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Az „Alapvető gazdaságpolitikai irányvonalak” sem tekinthetők a 

koordináció sikeres eszközének. Ha nem sikerül elérni a kitűzött 

célokat, akkor éreztetik hatásukat , aminek a többi tagállamra nézve 

negatív utóhatásai lehetnek. Egy következmények nélküli 

szabályozás, melynek lényege csupán a másik országra gyakorolt 

nyomás, bizonyos idő elteltével csak szimbolikus jelentőségű lehet.  

A stratégia kérdésében, valamint az EKB szerepét illetően máig sincs 

egyetértés a tagállamok között, és a Bizottságon belül sem, a 

nemzetgazdaságok páneurópai zsibongása közepette. A BEPG 

célkitűzéseit túl általánosan fogalmazták meg (Wessels et al. 2002).  

Sem az SGP, sem a BEPG nem biztosítja a GMU-tagállamok 

számára, hogy egy uniós szintű instancia koordinációja segítségével 

hatást gyakorolhassanak a később csatlakozó országokra. A 

„koordináció eszközei, instanciái” (a Luxemburgi folyamat, a 

Cardiff-i folyamat, a Kölni folyamat) tulajdonképpen a párbeszédet 

lehetővé tevő fórumok, melyek legfeljebb tájékoztató, vagy 

benchmarking-jelleggel működnek. Az SGP és a BEPG pedig, 

melyek további koordinációs eszköznek tekintendők, a tagállamok 

politikájára koncentrálnak, és ezért nem jelölnek ki összeurópai 

célokat és cselekvési terveket.  

Már volt példa a történelemben arra, hogy az egyes országok nem 

tudtak a nemzetközi helyzet gazdasági és monetáris változásaihoz 

alkalmazkodni, és a problémák megoldását összeurópai szinten 

kellett keresni: ez volt a Bretton-Woods rendszer összeomlása 

(McNamara 1998:4,5. fejezet). Nemzetgazdasági keretekben nem 

volt lehetséges a sikeres stratégia kidolgozása, ezért következett be 
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összeurópai szinten a szemléletváltás. A nemzetgazdaságok bajait 

európai keretekben próbálták meg orvosolni, így kezdődött a GMU 

kialakulásának története (Mundell 1997). 

Az európai szintű koordináció sikereibe vetett bizalom viszont nem 

töretlen: Bemutattam, hogy a GMU tagországainak le kellett 

mondaniuk legfontosabb egyensúlyteremtő eszközük alkalmazásáról, 

és belpolitikájuk alakítása során meg kellett birkózniuk az EKB 

egységesítő, és az egyensúlyt veszélyeztető hatásával. A GMU-

tagság árát az általános jólét csökkenésével kellett megfizetni, a 

különböző egyensúlyteremtő intézkedések kényszere miatt. Az 

összeurópai gazdaságpolitikát csak abban az esetben lehet sikeresen 

működtetni, ha a tagállamok közötti konvergencia elér egy 

maximumot, valamint egyidejűleg rendelkezésre állnak a 

koordináció európai szintű, működőképes eszközei. Jelenleg mindkét 

feltétel utópiaként kezelendő. A valuta-unió gazdaságpolitikájának 

alakításában még sokáig központi szerepet fognak játszani a 

tagországok egyensúlyteremtő intézkedései, a bér- és pénzügyi 

politika területén. Dolgozatom egyik legfőbb eredménye az a 

megállapítás, hogy a GMU kereteiben a fenti okokból került sor a 

tagországok bér- és pénzügyi politikájának nemzeti keretek között 

történő reformjára.  

4.2. Összefoglalás: továbbgyűrűző hatások 

A GMU harmadik fázisának hatodik évében a politikatudományi 

kutatások területén nagyobb figyelmet kellene fordítani az egységes 

pénzügyi politika közgazdasági következményeire, valamint 

szükséges lenne a GMU legitimitásával kapcsolatos, túlnyomó 
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részben feltételezéseken alapuló megállapításokat bizonyítékokkal is 

alátámasztani. Meg kell találni a helyes egyensúlyt a GMU 

hatékonysága és a legitimitásával szemben támasztott elvárások 

között. A költség-haszon elvét alkalmazva úgy is fogalmazhatunk: 

milyen árat kell fizetni a GMU gazdaságpolitikájának különböző 

döntéshozatali szintjeinek konzerválásáért, valamint milyen haszon 

várható, ha konzerváljuk azt a politikai örökséget, ami biztosítja, 

hogy a döntéshozatal a lehető legalacsonyabb szinten történjen. 

Ennek a költség-haszon feladványnak a megoldása a GMU 

közgazdasági viszonyaitól függ. Abban az esetben, ha a valuta-unió 

újraelosztási hatásokat indít el, akkor meg kellene kapnia a 

szükséges segítséget a többségi politika részéről; vagy lehetséges az, 

hogy a GMU hatáskörét a gazdaságpolitika technikai kivitelezésére 

korlátozzuk, és akkor eleve biztosított számára a legitimitás egyszerű 

out-put komponense. (=bizonyos foka) 

 A GMU közgazdasági implikációjának problémája tehát 

közvetlenül összekapcsolható a legitimitás normatív standardjára 

(=általános fokával) (Majone 1998). Amíg a GMU központi témája a 

jólét, addig a gyakorlatban a kormányzati politika nem többségi 

jellegű folyamatai érvényesülhetnek, mintha ezek automatikusan 

létrehoznák a legitimitás elvárható fokozatait, attól függően, hogy a 

politikai output a várakozások szerint alakul-e. Abban az esetben 

viszont, ha az egységes monetáris keretekben elindulnak az 

újraelosztás folyamatai, akkor a kutatás napirendjére kell tűzni a 

következő kérdéseket is: Hogyan lehet az újraelosztás politikai 
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hátterét biztosító legitimitás alapjait megteremteni, illetőleg hogyan 

lehet a szükséges törvényi korrekciókat bevezetni.  

 

4.3. Eredmények 

1. Dolgozatom kiindulópontjaként a következő hipotézist állítottam 

fel: a monetáris és költségvetési politika közös uniós 

működtetésének reformját végigkíséri a nemzetgazdaságok iránti 

fokozott felelősség. Ezt a feltételezésemet az euró-övezet 10 

kiválasztott tagországában kialakult viszonyok elemzésével 

igazoltam. A fenti országok gazdaságpolitikájának alakításában a 

döntéshozókat – ahogy azt részletesen bemutattam –, a következő 

megfontolások vezették:  

 A GMU hatására a tagországok gazdaságpolitikája nagymértékben 

megváltozott, 

 mert az EKB a kamatokat az euró-övezet átlagértékei 

alapján határozza meg; 

 mert amennyiben a tagországok mutatói eltérnek a 

GMU átlagától, akkor az egyes országok reálkamatai 

vagy túl magasak, vagy túl alacsonyak lesznek, aminek 

következtében a konjunktúra vagy nagymértékben 

lefékeződik, vagy nagyon felgyorsul;  

 ebben az esetben csupán a bér- és a monetáris politika 

eszköze marad, mint lehetőség, melynek 

alkalmazásával a konjunkturális eltéréseket ki lehet 

egyenlíteni.  
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2. Dolgozatomban azt is kimutattam, hogy a következmények 

tagországonként eltérőek voltak. Ennek oka a következő: 

 

-A gazdaságpolitikai intézmények működésének az egyes 

tagországokban a legitimitás tekintetében sok esetben nagyon 

különböző, történelmileg meghatározott hagyományai vannak. Ez a 

körülmény részben megkönnyítette, részben megnehezítette a 

felmerülő problémák közös megoldását. 

 

-A tagországokban a monetáris-, költségvetési-, és bérpolitika, 

melynek célja a konjunktúra-ciklusok kiegyenlítése volt, már a GMU 

létrehozása előtt is eltérő módon működött. A nemzeti monetáris 

politika megszűnése tehát automatikusan különböző 

következményekkel járt.  

 

-Ennek következtében a tagországokban különböző felzárkózási 

folyamatok zajlottak le, attól függően, hogy a valuta-övezet 

létrehozása előtt az adott országban a reálkamatok túl magasak, vagy 

túl alacsonyak voltak.  

3. A fenti felzárkózási folyamatokat harmadik hipotézisem 

értelmében úgy mutattam be, hogy három csoportba osztottam a 

valuta-övezet országait. Az egyes csoportok jellegzetességei abból 

fakadnak, hogy a tagországokban a felzárkózás és az 

egyensúlyteremtés egymástól eltérő minták és stratégiák alapján 

ment végbe, azonban mindhárom változat levezethető egyetlen 

elméleti keretből: 
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-Azokban az tagországokban, ahol az EKB által előírt, számukra túl 

magas reálkamatokkal kellett dolgozni, a fő figyelem az intézményi 

rendszer reformja során arra irányult, hogy a monetáris politikát 

alkalmazzák egyensúlyteremtő eszközként, mert magas reálkamatok 

esetén a bérpolitika erre a célra nem használható. Ebbe a csoportba 

tartozik Franciaország, Németország, Ausztria és Belgium.  

 

-Azokban az országokban, melyekben a számukra nagyon alacsony, 

vagy kimondottan hátrányos uniós reálkamatokkal kellett számolni, 

az intézményi reform egyformán érintette a bérpolitikát és a 

monetáris politikát, mert ebben az esetben csak mindkét 

politikaterület egymást erősítő működtetése tekinthető 

egyensúlyteremtő eszköznek, melynek segítségével a konjunktúra-

ciklusok erőteljes kilengése megakadályozható. Ezekben az 

országokban került sor a szakszervezetek és kormányok közötti 

„szociális paktumok” megkötésére. Ebbe a csoportba tartozik 

Írország, Spanyolország és Portugália.  

 

-A harmadik csoportba azok a tagországok tartoznak, melyek már a 

GMU-hoz történő csatlakozás előtt rendelkeztek olyan eszközökkel, 

melyek birtokában sikeresen fel tudtak zárkózni; illetőleg olyan 

tagállamokról van itt szó, melyek az előző csoportokba nem 

sorolhatók be. Ezek voltak Olaszország, Finnország és Hollandia.  

 

Ezek után megvizsgáltam, hogyan érvényesültek az egyes 

országokban a maastrichti kritériumok a felzárkózás során; 
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vizsgálataim az euró-övezethez történő csatlakozás időpontjáig 

terjedtek ki. Kiderült, hogy a sikeres csatlakozást követően az 

országok mutatói jelentős mértékben romlottak. Kitértem a Balassa-

Samuelson effektus ismertetésére, valamint az új tagállamokban 

kialakult helyzetet is érintettem. Bemutattam, milyen mértékű volt az 

országok szuverenitásába történő beavatkozás. Mivel járulhatnak 

hozzá a konvergencia-folyamatokkal és a regionális politikával 

kapcsolatos eddigi kutatási eredmények az EU további 

konvergencia-politikájának alakításához? Amennyiben a 25-ök 

Európájának perspektíváit a 15 tagország rendelkezésre álló 

adatainak alapján határozzuk meg, akkor kiábrándító 

következtetésekre juthatunk. A konvergencia üteme nagymértékben 

lassul az európai integráció kezdete óta. Az utóbbi két évtizedben a 

konvergencia ütemének rátája jóval a 2%-os érték alatt maradt, ami 

azt jelzi, hogy az új tagországok esetében az uniós átlaghoz történő 

felzárkózás hosszadalmas folyamat lesz. Ugyanakkor 

megállapítható, hogy a régi és új tagországok közötti diszparitások a 

90-es évek közepe óta egyértelműen csökkentek. A 90-es évek 

második felére jellemző volt a nemzetgazdaságok szintjén az árak 

erőteljes konvergenciája, és úgy tűnt, hogy be fog következni a 

diszparitások gyors ütemű csökkenése a kibővített unióban. Két 

tényező tompítja ezt az optimizmust: a 25-ök Európájában a 

kilencvenes évek második felében a konvergencia nagymértékben az 

országok közötti felzárkózási folyamatokra vezethető vissza. Alig 

van jele a régiók közötti konvergenciának a kibővített unióban 1995 

után. Ez azt mutatja, hogy nincsenek összhangban a kohéziós és 
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strukturális alapok célkitűzései és az elért eredmények – az 

igazságosság és a hatékonyság dilemmája következtében. 

Amennyiben az új, szegény tagországok felzárkózását 

nemzetgazdasági szinten a viszonylag fejlett agglomerációk 

dinamikus fejlesztésével próbálják meg biztosítani, akkor aligha 

lehet összeegyeztetni a hatékony kohéziós politikát a strukturális 

alapok egyes besorolású övezeteinek fejlesztésével. A kohéziós 

célokat valószínűleg úgy lehetne megvalósítani, hogy a hangsúlyt a 

versenyképes agglomerációkra és a fővárosi régióra kell helyezni, 

amelyek legalább már részben elérték az egy főre jutó GDP uniós 

átlagának 75%-át. Ezzel ellentétben az egyes besorolású támogatási 

övezethez a legfejletlenebb régiók tartoznak, ahol a jövedelmek 

átlaga a 75%-os határ alatt alakul. Másrészről a konvergencia 

jelenlegi üteme csökkenhet a kibővített unióban a következő tíz 

évben. A konvergencia üteme lassulni fog, mert a közép-kelet-

európai országokban a növekedés veszített dinamikájából. A 

jövedelmek közti különbségek csökkennek. Az integráció pozitív 

hatásai, azaz a kereskedelem bővülése, valamint a faktor-mobilitás a 

konvergencia-folyamatokat továbbra is kedvezőtlenül 

befolyásolhatják. A régi és új tagállamok közötti integráció már a 

90-es évek elején elkezdődött, és előidézte a kereskedelem és a 

külföldi működőtőke-beruházások gyors bővülését a 15 tagország és 

a csatlakozó országok között. A kereskedelmi kapcsolatok 

elmélyülése és a külföldi működőtőke-beruházások valószínűleg 

nagymértékben előmozdították a csatlakozó országok felzárkózását. 

Mindenesetre szakértők már akkor jelezték, hogy kevés integrációs 
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impulzus várható a csatlakozó országok részéről, mert több területen 

kialakultak már a belpiac feltételei, és a 2004-es csatlakozás 

alkalmával csupán néhány fennmaradt akadályt kellett eltávolítani. 

Ezért a kereskedelmi kapcsolatok elmélyítése és a külföldi 

működőtőke-beruházások növelése nem volt már különösebb 

jelentőségű a konvergencia szempontjából. Az európai integráció és 

a jövedelemkülönbségek kiegyenlítésének politikája történelmi 

jelentőségű volt, és rávilágít arra, hogy a munkaerő mobilitása 

szintén nagy hatást gyakorol a konvergencia ütemére. Ezért 

tekintendő jelentős kihasználandó tényezőnek a munkaerő mobilitása 

a konvergencia-folyamatok felgyorsításában, a migráció volumene 

ugyanis meglehetősen csekély a kibővített unióban. Meg kell 

jegyezni ugyanakkor, hogy a munkaerő-mobilitásnak a 

konvergenciára gyakorolt hatásait a régi és új tagországok különböző 

egyezményei is gátolják a bővítés utáni időszakban. 

A Bizottság állásfoglalása meglehetősen pesszimistán hangzik a 

konvergencia ütemét és időbeli lefolyását illetően, azaz a régi és új 

tagországokban meglévő nagy jövedelemkülönbségek kiegyenlítése 

tekintetében. Az unió soron következő költségvetésének vitáiból 

kitűnt, hogy a Bizottság szorgalmazta a regionális támogatások 

összegének megemelését, tekintettel a 25-ök közötti nagymértékű 

diszparitásra. Az akkori kohéziós jelentésben szereplő, a regionális 

politika további alakításáról szóló tervezetből is kiolvasható volt, 

hogy alapvető változások nem várhatók.        
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4. Negyedik hipotézisem kapcsán a továbbgyűrűző hatásokkal 

foglalkoztam. A GMU legitimitásáról folytatott szakmai viták az 

utóbbi években jobbára csupán arra korlátozódnak, hogy a valuta-

övezet várható hatásaival kapcsolatos feltételezéseket felvázolják. 

Bemutattam, hogy a továbbgyűrűző hatásokat elemző tárgyalások 

csak abban az esetben vezetnek eredményre, ha megfelelő hangsúlyt 

kap az adatok elemzése, melynek révén megbízható és 

összehasonlítható információ nyerhető a valuta-unió ténylegesen 

megfigyelhető továbbgyűrűző hatásairól. A szakmai vitákat 

megbízható érvek felsorakoztatásával kell megalapozni.  

 

 Az volt a szándékom, hogy széleskörű áttekintést adjak a kijelölt 

témákról; elemzésem még terjedelmesebbé vált a nagyon különböző 

szakterületeket átfogó szakirodalom bemutatásával. Reményeim 

szerint sikerült bebizonyítanom, hogy van létjogosultsága egy ilyen 

tág, távolságtartó és sokrétű szemléletmódnak, mert csak ilyen 

megközelítésben kezelhetők adekvát módon az aktuális kihívások: 

szükség van ugyanis a nagyobb távlatok áttekintésére, melynek 

hátterében mindig konkrét számadatoknak kell állniuk. 
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