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A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ TÖRTÉNETE

A gazdasági és monetáris unió (GMU) az Unióban folyó fokozatos gazdasági
integráció eredménye. Az EU egységes piacának kibővítését jelenti, ahol
közös termékszabályozás van érvényben, és megvalósul az áruk, a tőke, a
munka és a szolgáltatások szabad mozgása. Bevezették a közös valutát –
az eurót – az euróövezetben, amelyet jelenleg 19 uniós tagállam alkot. Dánia
kivételével valamennyi uniós tagállamnak be kell vezetnie az eurót, amint
teljesíti a konvergenciakritériumokat. Az eurórendszer (amely az Európai Központi
Bank Igazgatóságából és az euróövezet központi bankjainak elnökeiből áll)
egységes monetáris politikát határoz meg, amelyet költségvetési szabályok és a
gazdaságpolitikai koordináció különböző szintjei egészítenek ki. A GMU-n belül
nincs központi gazdasági kormányzás. Ehelyett a felelősségi körök a tagállamok és
számos uniós intézmény között oszlanak meg.

JOGALAP

— Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. cikke. az Európai Unió működéséről
szóló szerződés (EUMSZ) 3., 5., 119–144., 219. és 282–284. cikke.

— A szerződésekhez csatolt alábbi jegyzőkönyvek: a központi bankok európai
rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló, 4. sz. jegyzőkönyv;
a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló, 12. sz. jegyzőkönyv;
a konvergenciakritériumokról szóló, 13. sz. jegyzőkönyv; az eurócsoportról
szóló, 14. sz. jegyzőkönyv; a Dánia kívülmaradási záradékát tartalmazó,
16. sz. jegyzőkönyv.

— A kormányközi szerződések közé tartozik a gazdasági és monetáris unióbeli
stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés, az Euró Plusz
Paktum és az Európai Stabilitási Mechanizmusról szóló szerződés.

CÉLKITŰZÉSEK

A GMU fokozatos gazdasági integráció eredménye, ezért nem tekinthető végleges
állapotnak. A GMU-t úgy alakították ki, hogy segítse a fenntartható gazdasági
növekedést és a magas szintű foglalkoztatottságot a megfelelő gazdasági és monetáris
döntéshozatal révén. Ez három fő területet foglal magában: i. olyan monetáris
szakpolitika végrehajtása, amelynek fő célja az árstabilitás; ii. a fenntarthatatlan
államháztartás esetleges negatív tovagyűrűző hatásainak elkerülése, makrogazdasági
egyensúlyhiányok tagállamokon belüli kialakulásának megelőzése, valamint a
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tagállamok gazdaságpolitikáinak bizonyos mértékű összehangolása; iii. az egységes
piac zökkenőmentes működésének biztosítása.

EREDMÉNYEK

Az euró jelenleg az Európai Unió 19 tagállamában része a mindennapi életnek.
A jövőben várhatóan más tagállamok is bevezetik. Az egységes valuta számos
előnnyel jár, többek között csökkenti a pénzügyi tranzakciók költségeit, megkönnyíti
az utazást és nemzetközi szinten megerősíti Európa szerepét. Elősegíti az egységes
piac kiteljesítését.

A GMU TÖRTÉNETE

Az 1969-ben Hágában tartott csúcstalálkozón az állam- és kormányfők új európai
integrációs célkitűzést határoztak meg: a gazdasági és monetáris uniót (GMU).
Az akkori luxemburgi miniszterelnök, Pierre Werner által vezetett csoport jelentést
állított össze, amely felvázolta a teljes gazdasági és monetáris unió tíz éven belüli
megvalósítását, egy több szakaszból álló terv végrehajtásával. A végső cél a
tőkemozgások teljes liberalizációja, a tagállamok valutájának teljes konvertibilitása
és az árfolyamok visszavonhatatlan rögzítése volt. A Bretton Woods-i rendszer
összeomlása és az Egyesült Államok kormányának 1971-ben hozott azon döntése,
hogy lebegteti a dollár árfolyamát, az árfolyamok instabilitási hullámát indította el, ami
nagymértékben kétségbe vonta az európai pénznemek közötti paritásokat. A GMU
megvalósítására irányuló folyamat hirtelen megtorpant.
Az 1972. évi párizsi csúcstalálkozón az EU kísérletet tett arra, hogy friss
lendületet adjon a monetáris integrációnak a „valutakígyó az alagútban” elnevezésű
mechanizmus létrehozásával, amelynek célja, hogy a nemzeti valuták változását
(a kígyó) a dollár változása által meghatározott szűk határok (az alagút) között
tartsák. A kőolajválságok, a dollár gyengülése és gazdasági politikák különbözőségei
azonban közbeszóltak, és a „kígyót” alkotó tagállamok többsége két éven belül kilépett,
aminek következtében végül a Németországból, Benelux-államokból és Dániából álló
„németmárka-övezetre” zsugorodott.
1978-ban a brüsszeli csúcstalálkozón a rögzített, de kiigazítható árfolyamok
elképzelésén alapuló Európai Monetáris Rendszer (EMS) létrehozásával a monetáris
stabilitási övezet kialakítására irányuló erőfeszítések megújultak. Az ERM I néven
ismert árfolyam-mechanizmusban az Egyesült Királyság (amikor még az EU tagállama
volt) kivételével az összes tagállam részt vett. Az árfolyamokat az európai valutaegység
vagy ECU (kezdeti elnevezése: az európai elszámolási egység) vonatkozásában
meghatározott középárfolyam alapján adták meg, ami a részt vevő valuták
árfolyamainak súlyozott átlaga volt. Az ECU-ban megadott középárfolyamok alapján
bilaterális árfolyamtáblázatot alakítottak ki, és az árfolyam-ingadozásoknak a bilaterális
árfolyamtól számított 2,25%-os sávon belül kellett maradniuk (az olasz líra kivételével,
amely esetében 6%-os ingadozást engedélyeztek). Egy évtized alatt az EMS sokat tett
az árfolyam-változékonyság csökkentéséért: a rendszer rugalmassága és a gazdasági
konvergenciára törekedő politikai akarat közösen elérte az árfolyam-stabilitást. A több
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pénznem ellen 1993-ban indított spekulatív támadások következtében azonban az
ingadozási sávokat 15%-ra növelték.
Az egységes piacra irányuló program elfogadásával 1985-ben még egyértelműbbé
vált, hogy a belső piacban rejlő lehetőségeket addig nem lehet teljes mértékben
megvalósítani, amíg az árfolyamváltáshoz kapcsolódó magas tranzakciós költségek és
az árfolyam-ingadozáshoz kapcsolódó bizonytalanságok – még ha azok alacsonyak
is – vannak érvényben. Ezenkívül számos közgazdász a „lehetetlen háromszög” ellen
emelt hangot, mivel szerintük hosszú távon a tőke szabad mozgása, az árfolyam-
stabilitás és a független monetáris politikák nem versenyképes összeállítás.
1988-ban az Európai Tanács Hannoverben tartott ülésén a GMU kérdésének
megvizsgálására bizottságot állított fel, amelynek a Bizottság akkori elnöke, Jacques
Delors volt az elnöke. A bizottság 1989-ben benyújtott jelentése (a Delors-
jelentés) konkrét intézkedésekre tett javaslatot a GMU három szakaszban való
bevezetésére. Különösen kiemelte a gazdasági politikák jobb összehangolásának,
a nemzeti költségvetési hiányra vonatkozó küszöbértéket meghatározó szabályok
létrehozásának és az Unió monetáris politikájáért felelős, teljes mértékben független
intézmény, az Európai Központi Bank (EKB) létrehozásának szükségességét. A
Delors-jelentés alapján az Európai Tanács 1989-ben Madridban tartott ülésén úgy
határozott, hogy 1990. július 1-ig elindítja a GMU első szakaszát, azaz a tőkemozgások
teljes liberalizációját.
1989 decemberében a strasbourgi Európai Tanács kormányközi konferencia
összehívására szólított fel, annak meghatározása érdekében, hogy milyen
módosításokat kell végrehajtani a szerződésen ahhoz, hogy megvalósítható legyen
a GMU. E kormányközi konferencia munkája vezetett az Európai Unióról szóló
szerződéshez, amelyet az állam- és kormányfők hivatalosan 1991 decemberében, a
maastrichti Európai Tanácson hagytak jóvá és 1993. november 1-jén lépett hatályba.
A szerződés előírta, hogy a GMU-t három szakaszban kell bevezetni
(néhány kulcsfontosságú időpont meghatározatlan maradt, és a későbbi európai
csúcstalálkozókon kerülnek meghatározásra az események előrehaladtával):
— 1. szakasz (1990. július 1-től 1993. december 31-ig): a tőke tagállamok közötti

szabad mozgásának létrehozása;

— 2. szakasz (1994. január 1-től 1998. december 31-ig): a tagállami gazdasági
politikák konvergenciája, illetve a tagállamok nemzeti központi bankjai közötti
együttműködés erősítése. A monetáris politikák összehangolását az Európai
Monetáris Intézet (EMI) létrehozásával intézményesítették, amelyet a nemzeti
központi bankok közötti együttműködés erősítésével és az egységes valuta
bevezetéséhez szükséges előkészületek megtételével bíztak meg. A folyamat
során a nemzeti központi bankoknak el kellett érniük függetlenségüket;

— 3. szakasz (amely 1999. január 1-jén kezdődött): a közös monetáris politika
végrehajtása az eurórendszer égisze alatt a legelső naptól kezdve, valamint
az euróbankjegyek és -érmék fokozatos bevezetése az euróövezet valamennyi
tagállamában. A harmadik szakasz megkezdésének feltétele volt a tartós,
magas fokú konvergencia megvalósítása, amelyet a szerződésben foglalt
számos kritérium alapján mértek. A költségvetési szabályokat kötelezővé tették

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/internal_market.html?root_default=SUM_1_CODED%3D24&locale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ao10001
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/internal_market.html?root_default=SUM_1_CODED%3D24%2CSUM_2_CODED%3D2405&locale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0026
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0026
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aec0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al25019


Az Európai Unió ismertetése - 2023 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/hu

és az ezeket nem teljesítő tagállamnak adott esetben szankciókkal kellett
szembenéznie. Az euróövezet monetáris politikáját az eurórendszerre bízták,
amely az EKB Igazgatóságának hat tagjából és az euróövezet nemzeti központi
bankjainak elnökeiből áll.

A szerződésekhez való csatlakozással elviekben valamennyi uniós tagállam
beleegyezett az euró bevezetésébe (az EUSZ 3. cikke és az EUMSZ 119. cikke).
Mindazonáltal határidőt nem határoztak meg, mivel néhány tagállam még nem
teljesítette az összes konvergenciakritériumot. Ezek a tagállamok ideiglenes
eltérésben részesülnek. Továbbá az Egyesült Királyság és Dánia jelezte, hogy nem
kívánnak részt venni a GMU harmadik szakaszában, tehát nem szándékoznak
bevezetni az eurót. Mivel az Egyesült Királyság 2020-ban kilépett az EU-ból, jelenleg
csak Dánia részesül mentességben a GMU harmadik szakaszában való részvétele
tekintetében, de fenntartja a mentessége megszüntetésére vonatkozó választási
lehetőségét. A mentességi szabályokat az uniós szerződésekhez csatolt jegyzőkönyv
részletezi. E feljegyzés készítésekor a 27 tagállamból 19 vezette be az eurót.
A 2009–2010-ben lezajlott európai államadósság-válságot követően az EU vezetői
ígéretet tettek a GMU – többek között annak irányítási kerete javítása révén
történő – megerősítésére. A Szerződésnek az EUMSZ 136. cikkét érintő módosítása
lehetővé tette egy állandó támogatási mechanizmus létrehozását a bajba jutott
tagállamok számára, feltéve, hogy a mechanizmus kormányközi szerződésen alapul,
illetve ha az euróövezet egészének stabilitása veszélyben van, és a pénzügyi
támogatás szigorú feltételekhez kötött. Ennek eredményeként 2012 októberében
létrejött az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM), amely több eseti mechanizmus
helyébe lépett. Továbbá Mario Draghi, az EKB elnöke 2012-ben bejelentette,
hogy „megbízatása keretében az EKB kész mindent megtenni az euró megőrzése
érdekében”. E célból az EKB létrehozta a végleges értékpapír-adásvételi műveletek
eszközét. A végleges értékpapír-adásvételi műveletek lehetővé teszik az EKB
számára, hogy megvásárolja a bajba jutott tagállam államkötvényeit, feltéve, hogy az
ország egyetértési megállapodást ír alá az Európai Stabilitási Mechanizmussal, így
közvetetten szigorú feltételekhez köti az EKB támogatását. Az államadósság-válság
megismétlődésének elkerülése érdekében továbbfejlesztették a GMU másodlagos
jogszabályait. Létrejött az európai szemeszter, amely megerősítette a Stabilitási
és Növekedési Paktumot, bevezette a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére
szolgáló eljárást, és törekedett a gazdaságpolitikai koordináció további erősítésére.
A javított gazdaságirányítási keretet kormányközi szerződések, például a gazdasági
és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés
(„költségvetési paktum”) és az Euró Plusz Paktum egészítették ki.
A gazdasági és monetáris unió további növelésére irányuló első kísérletet a Bizottság
2012-ben, a valódi és szoros gazdasági és monetáris unióra vonatkozó tervezetében
javasolta. A végső cél egy politikai unió létrehozása lett volna. Egy másik 2012-
es kezdeményezés, a kevésbé ambiciózus, „négy elnök jelentése” néven ismert
dokumentum nem vezetett be jelentős változásokat a GMU gazdaságirányítási
keretrendszerében. 2015-ben – a tervezetre építve – a Bizottság, az Európai Tanács,
az eurócsoport, az EKB és az Európai Parlament elnöke jelentést tett közzé „Az
európai gazdasági és monetáris unió megvalósítása” címmel („az öt elnök jelentése”
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néven ismert dokumentum). A jelentés egy reformtervet vázolt, amelynek célja
a valódi gazdasági, pénzügyi, költségvetési és politikai unió három szakaszban
való megvalósítása (legkésőbb 2025-ig teljesítve). A tervezetben vagy az öt elnök
jelentésében foglalt nagy tervek teljes körű megvalósítása érdekében azonban az
uniós szerződéseket lényegesen módosítani kell. Mivel azóta nem került sor a
szerződés módosítására, a legambiciózusabb projekteket nem lehetett megvalósítani.
A Covid19 által kiváltott gazdasági válság jelentős nyomást gyakorolt az
államháztartásra. 2020 márciusában a Tanács aktiválta a Stabilitási és Növekedési
Paktum általános mentesítési rendelkezését, hogy a tagállamok számára korlátozott
időtartamot biztosítson, amely alatt államadósságukat a költségvetési szabályok
korlátain túl is növelhetik. Ugyanebben a hónapban az EKB elindította a pandémiás
vészhelyzeti vásárlási programot (PEPP), amely nagy összegű állampapírok
másodlagos piacokon való felvásárlását foglalja magában. Ez likviditást biztosít a
piacok számára, és célja, hogy elkerülje a német államkötvények és a számos súlyosan
eladósodott uniós tagállam államkötvényei közötti nagy árfolyam-különbözetek
kialakulását. A rendelkezésre bocsátott összegek nagyon nagyok, de a program időben
korlátozott.
Az EKB 2021 nyarán – 2003 óta először – stratégiai felülvizsgálatot végzett, amelynek
célja középtávon 2%-os inflációs cél elérése, lehetővé téve a cél átmeneti túllépését
és az éghajlatváltozásnak az eurórendszer döntéseiben való figyelembevételét.
2022-ben a világjárványt követő gazdasági helyzet, valamint az ukrajnai
háború következményei – főként az energiaárak meredek emelkedése
formájában – az euróövezetben az infláció történelmi mértékű növekedéséhez
vezettek. Az eurorendszer irányt váltott monetáris politikájában, csökkentette az
eszközvásárlásokat és növelte a kamatlábakat. Az azzal kapcsolatos félelmekre
reagálva, hogy a magas adóssággal rendelkező országok államkötvényei esetében
túlzott lesz a különbözet, az EKB 2022 júliusában bejelentette a „töredezettség elleni
eszközt”, a transzmisszióvédelmi eszközt (TPI).
Az eurórendszerben és az euróövezeti tagállamok között 2022 nyarán lendületet
vett a Stabilitási és Növekedési Paktum lehetséges módosításairól szóló vita. A
tagállamok álláspontja azonban olyan nagy mértékben eltért, hogy kétségek merültek
fel a lényeges változtatások megvalósíthatóságával kapcsolatban. Konszenzus alakult
ki azonban arról, hogy a magas adóssággal rendelkező országoknak több idejük legyen
a GDP-arányos államadósságuk csökkentésére.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta az Európai Parlament társjogalkotóként
részt vett a gazdaságirányítási keretet meghatározó részletes szabályok
meghatározásában (többek között az EUMSZ 121., 126. és 136. cikke alapján).
Egyes ügyekben azonban a szerződés csak konzultációs szerepet ír elő a Parlament
számára, beleértve többek között a Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós ágát,
valamint a makrogazdasági felügyeletet. A Parlamenttel konzultálni kell továbbá a
következő kérdésekről:
— az euró és nem uniós valuták közötti árfolyam-megállapodások;
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— az egységes valutához való csatlakozásra jogosult országok;

— az EKB elnökének, alelnökének és az EKB Igazgatósága négy másik tagjának
kinevezése;

— a túlzott hiány esetén követendő eljárást végrehajtó jogszabályok egy része.

Az EKB minden évben előterjeszti éves jelentését, amelyet az EKB elnöke a plenáris
ülésen ismertet. A Parlament általában saját kezdeményezésű jelentés elfogadásával
reagál a jelentésre. A Parlament nem rendelkezik döntéshozatali hatáskörrel az
európai szemeszter különböző szakaszaiban, de a végrehajtási hatásköröket gyakorló
Bizottság és Tanács rendszeresen tájékoztatja. Az európai szemeszter némileg
megerősítette a Parlament szerepét az EU gazdasági kormányzásában, különösen
a Parlament, az érintett tanácsi formációk és a Bizottság részvételével zajló
„gazdasági párbeszéd” létrehozásával. A Parlament saját kezdeményezésű jelentések
elfogadásával egészítheti ki a szemesztert.
A Parlament jellegénél fogva hivatalosan nem vesz részt kormányközi szerződések
(pl. a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról
szóló szerződés) kidolgozásában, illetve kormányközi mechanizmusok (pl. az ESM)
létrehozásában és működtetésében, bár a Parlament számos kapcsolatot létesít és
részt vesz az eszmecserékben.

Christian Scheinert
09/2022
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