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VARGA ANDRÁS: AZ EURÓ-VÁLSÁG KEZELÉSÉNEK ELEMZÉSE A DEMOKRÁCIA 
SZEMPONTJÁBÓL 

1. Bevezetés 

Az Egyesült Államokban 2008-ban kitörő pénzügyi válság hatására az EU Gazdasági- 
és Monetáris Unió szerkezetében rejlő veszélyek valós problémákká váltak, mivel az 
amerikai helyzet a befektetői figyelmet és így a bizalmatlanságot,  az államkötvények 
megtérülésére és az államadósság fenntarthatóságára irányította. Bár véleményünk 
szerint az amerikai és az európai nem tekinthető egy válságnak, azonban az euró övezet 
endogén problémái az amerikai válság hatásnak köszönhetően váltak tényleges 
veszélyekké. 

A közös valuta veszélybe kerülése az egész integráció jövőjére hatással volt, emiatt a 
legtöbb szereplő azonnali reakciójára volt szükség az euró összeomlásának elkerülése 
érdekében. Több intézmény kezdett válságkezelő lépésekbe; így bizonyos intézmények, 
mint az Európai Központi Bank hatáskör-kiterjesztő akciókat – a Trichet-Draghi levél1 
megfogalmazását (Costa, 2011), illetőleg a végső hitelezői feladatkör felvállalását (The 
Economist, 2012) – hajtottak végre, az euró övezet tagállamai először kialakították az 
Európai Stabilitási Mechanizmust (European Stability Mechanism – ESM), később 
aláírták a Pénzügyi Egyezményt (Fiscal Compact), a Bizottság az IMF-fel közösen 
kondicionális hiteleket folyósított, illetve végül a ciprusi válság kezelésére bevezették 
az ún. bail-in technikáját is. 

A fentiekben felsorolt lépések mindegyikét a gazdasági racionalitás, illetve logika 
vezette, köszönhetően a probléma alapvetően gazdasági jellegének. Azonban az uniós 
válságkezelés komoly politikai jelleggel is rendelkezik, amely a különböző alkalmazott 
eszközök politikai felelősség, valamint demokratikus elszámoltathatóság szempontjából 
történő vizsgálatát is szükségessé teszi. 

Jelen munka alapvető tárgyát a különböző válságkezelő lépések demokratikussági 
vizsgálata képezi. Megpróbálunk kialakítani egy olyan “demokratikussági tesztet”, 
amely segítségével az alapvetően közgazdasági megfontolásból hozott megoldásokat, a 
politikai felelősség és reszponzivitás, de méginkább a demokrácia logikája 
szempontjából elemezhetjük. 
Miután leírjuk az elemzéshez használt demokratikussági teszt mibenlétét, annak 
segítségével egyesével megvizsgáljuk a következő válságkezelési lépéseket: 

 az új intézményi szerepfelfogásokat; vagyis az EKB hatáskör-kiterjesztő lépéseit 
a Trichet-Draghi levélen keresztül, 

 a kondicionális hitelek intézményét, 

                                                

1 Az olasz kormányhoz eljuttatott, az EKB leköszönő és hivatalba lépő elnökei által megírt 
gazdaságpolitikai előírásokat tartalmazó utasítás, amely többek között a nyugdíjkorhatár azonnali 
felemelését, a szolgáltatási szektor teljes liberalizációját kérte Rómától. A változtatások elfogadtatását 
rendeleti úton, a parlament együttműködése nélkül képzelte el. 
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 az állammentő alapok, valamint a később ezekből kialakult ESM-t, 
 a Pénzügyi Egyezményt (Fiscal Compact), 
 a hatos pakk lépéseit, valamint 
 a Ciprus esetén alkalmazott bail-in megoldását. 

Ezt követően összegezzük a válságkezelés összességének demokratikusságát és 
megvizsgáljuk az ezáltal kialakult kényszereket, amelyeket az integráció új 
kihívásaiként értelmezhetünk. 

Bár jelen tanulmány tárgya sok szempontból multidiszciplinárisnak tekinthető – 
hiszen akár a közgazdaságtan, a nemzetközi tanulmányok vagy a jogtudomány 
szempontjából megközelíthető –, azonban elemzésünk a politikatudomány 
szempontjából vizsgálja azt. 

2. A demokratikussági teszt 

2.1. Alapfogalmak 

Ahogy azt a tanulmány címe is mutatja, elemzésünk során a különböző szereplők 
válságkezelő intézkedéseit a demokrácia szempontjából vizsgáljuk. Ezen 
megközelítésből logikusan következik, hogy ki kell térnünk arra, hogy mi is az a 
demokrácia, de legalábbis valamely, már kialakított definíciót el kell fogadnunk. 

A demokrácia meghatározásának kérdése a politikatudományt, annak kialakulása óta 
végig követi, ám arra teljes és mindenki által elfogadott választ még egyik gondolkodó 
sem tudott adni; emiatt sok esetben inkább demokráciákról beszélnek. Jelen munka nem 
szándékozik a definíciós kísérlet eszmetörténeti vitájában részt venni, illetve ahhoz 
kapcsolódni, így a demokratikusság vizsgálatánál egy másik, az Európai Unió 
elemzésekor általánosabban és a demokráciánál jobban megfogalmazott fogalomból 
indul ki a vizsgálat során; a demokratikus deficitből. Vagyis a demokratikussági teszt 
alapját, nem az adja, hogy mi a demokrácia, sokkal inkább az, hogy mi nem. A teszt 
három elemből áll össze; a fogalom klasszikus meghatározásából levezetett legitimációs 
láncból (Romani-Liakopoulos 2009 15.), a döntés vagy probléma kezelés (decision-
making, problem-solving capacity) alapú definícióból levezetett „központ változásból” 
(Romani-Liakopoulos 2009 17-18.; Follesdal-Hix 2006 537.), valamint a Majone-féle 
uniós szakpolitika tipológia (regulatív vs. redisztributív) (Majone 1998 5., 13-18.) és az 
input legitimáció jelenlét megfigyeléséből (Bellamy 2011). A következőkben röviden 
leírjuk ezen három elem mibenlétét. 

2.2. A demokratikus deficit klasszikus meghatározása – a legitimációs lánc és a 
reszponzivitás 

A demokratikus deficit fogalma az Egységes Európai Okmány elfogadását követően 
jelent meg a politikatudományi irodalomban. Jelen tanulmányban két ismert 
meghatározását használjuk vizsgálatunkhoz. A jelenség általános, a szakirodalomban 
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fellelhető legegyszerűbb definíciója szerint, az Európai Unió esetében, a demokratikus 
deficit a szupranacionális szintre delegált hatáskörök és az azok demokratikus 
ellenőrzése közötti különbség. Ezen ellenőrzést az európai állampolgároknak kellene 
gyakorolniuk vagy valamilyen képviseleti szerven vagy más politikai eszközökön 
keresztül (Romani-Liakopoulos 2009 15.). 

Ezt az állampolgári ellenőrzést a következő módon érthetjük; az állampolgárok 
milyen mértékben tudnak hatást gyakorolni, az életükre hatást gyakorló szakpolitikák 
irányára, illetőleg annak változásaira. A tagállami szinten ezen ellenőrzésnek több 
eszköze, több csatornája is van, amelyek a tiltakozásoktól, nyomásgyakorló 
csoportokon keresztül, egyéb intézményekig terjednek, azonban a leginkább elterjedt 
eszköze a rendszeres időközönként megtartott törvényhozási választások, ahol az 
állampolgárok választójoguk gyakorlásán keresztül értékelik a kormány vagy a 
végrehajtás teljesítményét. Ennek hatására a kormány, illetve a végrehajtás 
reszponzívvá válik a választói igényekre, hiszen ennek köszönheti a felhatalmazását. 

A demokratikussági teszt első eleme ezen definícióból, illetve a reszponzivitásból áll 
össze. Egy adott intézmény és ezzel párhuzamosan az intézmény által hozott döntés 
input2 legitimációja annál nagyobb, minél rövidebb az ún. legitimációs lánc, vagyis 
minél közelebb áll a választói döntéshez. Ennek megfelelően a legnagyobb input 
legitimációval a közvetlenül választott – és ezáltal ellenőrzött – intézmények és az azok 
által meghozott döntések rendelkeznek.3 Azon intézmények közé, amelyeket 
közvetlenül az állampolgárok választanak és ezáltal elszámoltathatóak a közvetlenül 
választott államfők – melyek hagyományosabban nagyobb politikai mozgástérrel is 
rendelkeznek, mint közvetetten választott társaik –, valamint a törvényhozások 
számítanak. A legtöbb uniós tagállamban a kormány, illetve a kormányfő, jogilag nem 
számít közvetlenül választottnak. Azonban fontos megemlítenünk a 
prezidencializálódás, valamint a politika perszonalizálódásának és mediatizálódásának 
jelenségeit (Körösényi 2003). Ennek következtében ugyanis, az európai országok 
kormányai politikai szempontból közvetlenül megválasztottnak is tekinthetőek, hiszen a 
választások célja nem egy egyéni képviselő megválasztása a választókörzetben, vagy 
bejuttatása a listán, hanem egy adott párt győzelemhez és hatalomra segítése. Ezen felül 
a miniszterelnök kormányon belüli kiemelkedésének – prezidencializáció – és a 
nyilvánosság előtt, mint a párt arca és az ország vezetőjeként történő megjelenésének – 
perszonalizáció és mediatizáció – köszönhetően a miniszterelnök is közvetlen 
legitimációval – de legalábbis közvetlenebbel, mint korábban – rendelkezik, vagyis a 
legitimációs lánc esetében is rövidebb lesz. 

                                                

2 Lásd később. 
3 Fontos megjegyezni, hogy az input legitimáció magas szintjéhez ennél azért többre van szükség, hiszen, 
ahogy azt a szakirodalomban többen is leírják (lásd Bekkers et al. 2007) az átláthatóság, az általános 
választó jog, a politikai élethez való hozzáférés, a szereplők széles köre mind ezen típus szükséges 
elemei; a közvetlen legitimáció, illetve ellenőrzés csak egy ezen elvárások közül. A jelen munka által 
kialakított teszthez azonban csak a legitimációs láncot használtuk fel ezek közül. 
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Ezzel szemben az uniós döntéshozatali szervek – az EP kivételével – , mint a 
Bizottság vagy az Európai Tanács jóval távolabb állnak a választóktól, így a lánc 
hosszabbodásával a választói ellenőrzés, a politikai felelősség és a reszponzivitás 
egyaránt csökken.4 

A demokratikussági teszt első eleme tehát a legitimációs lánc hosszának vizsgálata. 
Vagyis a különböző válságkezelő lépéseknél azt elemezzük, hogy az európai választó 
milyen távol van a döntéshozatali központtól és milyen mértékben képes befolyásolni 
azt. 

2.3. A kormányzati központ változása – a döntéshozatali és a probléma megoldó 
képesség elmozdulása 

A demokratikus deficittel foglalkozó szakirodalomban létezik egy másik meghatározás 
is, amely a jelenséget nem (csak) a választópolgár-integrációs döntéshozatal 
viszonyában vizsgálja, hanem sokkal inkább a döntési központ változása, illetve 
meghatározása felől közelít. Ezt itt döntési megközelítésnek nevezzük és a 
demokratikussági teszt második elemét alkotja. 

Eszerint a demokratikus deficit a döntéshozatali képességnek (decision-making 
capacity), valamint a probléma megoldó/kezelő képességnek (problem-solving 
capacity) a klasszikus-képviseleti demokrácia intézményrendszere5 felől az új 
kormányzási (governance) formák vagy intézmények felé történő eltolódásának 
eredményeként jön létre (Romani-Liakopoulos 2009 17-18.; Follesdal-Hix 2006 537.). 
Vagyis a képviseleti demokrácia intézményei rendelkeznek valamilyen ellenőrzéssel, 
azonban az új típusú kormányzás újonnan létrejövő formái (bizottságok, ügynökségek, 
nyílt koordinációs mechanizmus stb.) a klasszikus polity-n kívül esve, teljesen híján 
vannak ennek; így politikailag felelőtlenek és reszponzivitásuk is hiányzik. Ezek 
megerősödése pedig gyengíti a képviseleti demokrácia hatalmi pozícióit, növelve a 
demokratikus deficitet (Bekkers et al. 2007 307.). Ha ehhez hozzá vesszük Scharpf 
elméletét, miszerint a demokratikus legitimáció annál jobban növekszik, minél több 
hatalmi jogosítványt, illetve döntési képességet veszünk el a politikailag felelőtlen és 
független szervektől és teszünk a kollektív döntéshozatal tárgyává (Scharpf 1999 26.), 
akkor láthatjuk, hogy a governance új formái felé történő eltolódás valóban a 
demokratikus deficit forrásaként tekinthető. 

                                                

4 A tesztbe nincs beépítve, azonban a munka jelen fejezeténél fontos kiemelni a döntéshozatali 
mechanizmusok okozta demokratikussági problémákat. Azzal, hogy az EU fő döntéshozatali módszere a 
minősített többségi eljárás lett a legitimációs lánc reszponzivitása pedig több esetben hiányzik (például az 
adott tagállam a Tanácsban bár választópolgárai preferenciáit képviseli, azonban kisebbségben marad, a 
Tanács pedig nem áll reszponzív viszonyban az adott tagállam polgárainak igényeivel) lehetségessé vált, 
hogy bizonyos államok kisebbségbe kerüljenek. Azonban az európai politikai kultúra a legtöbb esetben 
konszenzus orientált, ami által még ma is főként egyhangúan elfogadott döntéseket hoznak meg. A 
döntéshozatali módszer emiatt nem lett integrálva a modellbe. 
5 Ebbe az EU intézményrendszerét is beleértve. 
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Ennek megfelelően a demokratikussági teszt második elemeként azt vizsgáljuk, hogy 
a válságkezelési lépés esetében történt-e elmozdulás a klasszikus-intézményrendszer 
(polity) felől az új governance formák felé. 

2.4. Redisztributív elem és input legitimáció 

A jelenségről – demokratikus deficit – szóló tudományos vita6 során, Giandomenico 
Majone arra a megállapításra jutott, miszerint bár a jelenség létezik, azonban jelenléte 
nem okoz problémát. Érvelésének alapja a szabályozó és az újraelosztó politikák 
elkülönítése volt. Álláspontja szerint, a szabályozó politikák olyan területek, amelyek 
keretén belül meghozott döntések nem teremtenek veszteseket, hiszen kizárólag Pareto-
hatékony eredményeket alakítanak ki. Mivel a döntéseknek nincsenek vesztesei, az 
eredmények azokat is kárpótolják, akik a döntéshozatal során kisebbségben maradnak. 
(Majone 1998 5., 13-18.) Majone szerint az EU-ban hiányzik a többségi döntéshozatal 
és a döntések politikai jellege, ez azonban nem jelent problémát, hiszen az EU csak 
regulatív politikákat irányít.7 

Ezzel szemben az újraelosztó politikák esetén, már helye lenne a többségi 
döntéshozatalnak és a „depolitizáció” (ibidem) ezen esetekben nem elfogadható, mivel 
itt valódi vesztesek születnek a döntések során, akiket nem kárpótolnak az eredmények. 
Vagyis a redisztributív politikák vagy „bread and butter” kérdések esetén szükséges a 
politikai logika és a többségi döntéshozatal alkalmazása. 

A többségi döntéshozatal, illetve a döntéshozatalbeli állampolgári részvétel pedig az 
ún. input legitimáció elemeinek tekinthetők (Bellamy 2011). Ez az állampolgárok általi 
kormányzásra alapoz (government by the people) és olyan értékekre koncentrál mint, a 
politikai egyenlőség, a politikai ellentétek ésszerűsége, szükségessége, az ember 
tévedésre való hajlama és a politikai felelősség. Ezek azok a tulajdonságok, amelyek 
elsődleges fontosságúak a demokrácia elfogadtatásában (Bellamy 2011 4.). Ezen 
legitimitási forma releváns normái az állampolgárok számára elérhető egyenlő részvétel 
lehetősége, a minőségi képviseleti rendszer, illetve a démosz számára elérhető politikai 
napirend (Bekkers 2007 43-44.). Ennek köszönhetően az input legitimitás pártján állók 
az olyan döntéshozatali mechanizmusokat preferálják, amelyek a lehető legegyenlőbb 
állampolgári részvételt biztosítják, még akkor is, ha ezek kevésbé hatásos 
eredményekkel járnak (Bellamy 2011 4.). 

Demokratikussági tesztünk harmadik – és egyben utolsó eleme – így annak 
vizsgálata, hogy az adott válságkezelő lépés rendelkezik-e valamilyen redisztributív 
                                                

6 A 2000-es évek első évtizedének közepén Moravcsik, Majone, Scharpf, Follesdal, Hix, Bellamy és 
mások részvételével zajló, a demokratikus deficit létezéséről, illetőleg problematikusságáról szóló 
tudományos vita. 
7 Alapvetően nem értünk egyet Majone álláspontjával sem a szabályozó és újraelosztó politikák 
ideáltipikus elkülönítésében, sem az integráció kizárólagos szabályozó jellegének kiemelésével. Azért az 
ő alapállásából indulunk ki, mert ha a demokratizáció szükségességét elutasító gondolkodó érveit 
használva is képesek vagyunk kimutatni annak szükségességét, akkor a demokratikus deficit léte, illetve a 
demokratizációs kényszer bizonyítottsága véleményünk szerint nagyobb arányúnak tekinthető. 
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hatással és amennyiben igen, akkor jelen van-e a megfelelő input legitimációt kialakító 
biztosíték. 

2.5. Demokratikussági teszt – összegzés 

A következő fejezetben a válságkezelés lépéseit tehát a következő teszten keresztül 
vizsgáljuk meg: 

 Elsőként a legitimációs láncot vesszük górcső alá, vagyis megvizsgáljuk milyen 
távol van a döntéshozatal a választópolgártól, illetve, hogy az mennyire 
reszponzív. Itt a politikai logikát tekintjük relevánsnak, nem a jogi szabályozást; 
vagyis a kormány, illetve a kormányfő – a végrehajtás vezetőjének – 
legitimációját közvetlennek tekintjük. 

 Másodikként azt vizsgáljuk meg, hogy kialakult-e új döntéshozatali, 
kormányzati központ a klasszikus polity-n kívül. Az elmozdulást vizsgáljuk a 
governing vagyis a képviseleti demokrácia klasszikus intézményei és az új 
governance eszközök között a probléma megoldó és döntéshozatali képességek 
tekintetében. 

 Végül a majone-i logikát követve az alapján tekintjük át a válságkezelés 
eszközeit, hogy a lépésnek vannak-e redisztributív elemei és ha igen, akkor 
rendelkezik-e valamilyen szintű input legitimációval. 

A vizsgált válságkezelő lépések a következők lesznek: 
 a Trichet-Draghi levél, valamint az OMT, mint az EKB új szerepfelfogásának 

lépései, 
 a válság kezdetén kialakított kondicionális hitelek, 
 az állammentő alapok kialakítása – ESM (European Stability Mechanism), 
 a Pénzügyi Egyezmény, valamint 
 a ciprusi bail-in. 

3. A válságkezelés demokratikussági elemzése 

3.1. Intézményi hatáskörtúllépés – EKB 

Az EKB esetében két válságkezelő intézkedést vizsgálunk meg. A független és 
politikailag felelőtlen, új governance eszköznek tekinthető ügynökség alapvető 
demokratikussága, de főleg legitimációja az alapszerződések által szigorúan 
meghatározott hatás- és feladatkörein, valamint az általa elért eredményeken nyugszik. 
A központi bank volt az első intézmény, amely a leggyorsabban reagált a válságra a 
Trichet-Draghi levéllel, illetve előbb de facto, később az OMT8 formájában de jure 
módon is kialakítva (The Economist 2012) saját legvégső hitelezői szerepkörét. 
                                                

8 Outright Monetary Transactions amely az Európai Központi Bank legvégső hitelezői státuszát rögzítő 
szervezeti megoldás. 
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A válságkezelő lépések végrehajtója az EKB, illetve annak elnöke(i). A legitimációs 
lánc meglehetősen hosszú és szinte egyáltalán nem reszponzív. A választó megválasztja 
a parlamentet és ezen keresztül a végrehajtását, amely még reszponzív viszonyban áll 
vele, majd a végrehajtás vezetője az Európai Tanácsban leteszi a voksát valamely EKB 
elnökjelölt személye mellett, akiről konszenzusos döntés születik. Valamilyen szintű 
reszponzivitás még feltételezhető, azonban ez már-már elhanyagolható az állampolgár 
szempontjából – inkább a tagállami érdek jelenik meg valamennyire. Végül az EKB 
vezetője és a teljes intézmény szándékosan elválasztódik a politikai tértől és felelőtlenné 
válik, vagyis minden reszponzivitás megszűnik. A legitimációs lánc tehát hosszú és 
nincs figyelemmel a választópolgár igényeire, politikailag pedig teljesen felelőtlen. 

A döntéshozatali központ szempontjából, bár a rekrutációt tekintve nem teljesen 
elválasztott a klasszikus polity-től, azonban működése során teljesen elválik tőle és egy 
új governance eszközként, a klasszikus képviseleti demokrácia intézményrendszerén 
kívül működik. 

A redisztributív hatások tekintetében a Trichet-Draghi levél követelményei 
legalábbis komoly intézkedéseknek minősülnek, amelyek azonban teljes egészében 
nélkülözik az input legitimációt. Az OMT esetében az újraelosztó hatások kevésbé 
explicitek, azonban mivel a tagállamok adósságának újrafinanszírozási eszközeit 
jelentik, implicit módon hatással vannak az állami redisztribúcióra és a 
gazdaságpolitikai mutatókra – elég arra gondolni, hogy az államadósság és a jegybanki 
alapkamat a maastrichti kritériumok közé tartoznak. Az input legitimáció nem 
különbözik a Trichet-Draghi levél esetétől. 

Összességében tehát megállapíthatjuk, hogy komoly demokratikussági problémákat 
találunk az EKB válságkezelési lépéseinek esetében. 
 

Legitimációs lánc 
Döntéshozatali 

központ 
Redisztributív hatás 

input legitimáció Összegezve 

hosszú új governance eszköz 
komoly redisztributív 
hatás (explicit és 
implicit is) 

komoly 
demokratikussági 
problémák 

nem reszponzív politikailag felelőtlen hiányzó input 
legitimáció 

 

3.2. Kondicionális hitelek – EU, IMF 

A válságkezelés első, az EU klasszikus intézményrendszere által megtett lépései, a 
Bizottság és az IMF együttműködésével és a tagállamok jóváhagyásával kialakított 
kondicionális hitelek voltak. Ezek lényege az volt, hogy a no bail-out elvet felrúgva, a 
bajba jutott tagállamokat az EU a Valutaalappal együttműködve kisegítette, amennyiben 
azok vállalták, hogy gazdasági szerkezetüket az azok által előírt módon átalakítják. 
Vagyis a tagállamokat megmaradt szuverenitásuk és így kizárólagos vagy közösen 
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gyakorolt hatásköreikbe tartozó bizonyos területeken, adott cselekvésre kényszerítették, 
mindenféle felhatalmazás nélkül. 

A legitimációs lánc tekintetében a kondicionális hitelek szerencsésebb 
konstrukciónak tekinthetők, mint az előbb vizsgált központi banki lépések. A 
választópolgár által megválasztott törvényhozás és végrehajtás egyrészt biztost delegál 
az Európai Bizottságba.9 Másrészt az EP megválasztásán keresztül hatást gyakorol – ma 
már közvetlenül – a Bizottság elnökének személyére is. Emellett a kondicionális hitelek 
kérdése több tagállamban a belpolitikai kérdéssé is vált. A kormány és a törvényhozás 
és a választópolgár viszonya reszponzívnak tekinthető. A Bizottság – mint egész – és a 
tagállam viszonya valamennyire reszponzívnak tekinthető. Emellett az EP, mint az EU 
végrehajtásának szerve is kialakít egy bizonyos szintű reszponzivitást, amely 
remélhetőleg a csúcsjelölti intézménynek köszönhetően tovább fog javulni. A tagország 
által delegált biztos és a kormány közti kapcsolat már sokkal nehezebben és esetlegesen 
vizsgálható, így itt inkább a reszponzivitás hiányáról beszélhetünk. 

Ezen konstrukció legitimációs láncot illető nagyobb problémáját inkább az IMF 
szerepe jelenti, amely gyakorlatilag teljesen elválasztott a választópolgártól. 

A döntéshozatali központ szempontjából félig a klasszikus intézményrendszer 
keretein belül maradunk, hiszen részben az EU és a Bizottság alakítja ki a kondicionális 
hitel feltételeit. Másrészről viszont a Valutaalap egy új governance eszköznek, új és 
kívülálló döntéshozatali központnak tekinthető; vagyis látható a klasszikus polity – az 
unió döntéshozó szervei – felőli elmozdulás. 

A kondicionális hitelek feltételei nagyrészt az alapvető gazdasági struktúrák és az 
újraelosztó rendszerek nagyarányú átalakítását írták elő. Vagyis a redisztributív hatás 
megkérdőjelezhetetlen. Az input legitimáció bizonyos foka, legalábbis némely uniós 
intézményben tetten érhető, azonban az IMF esetében teljesen hiányzik. Vagyis ez 
esetben sem kompenzáltatnak a vesztesek a döntéshozatalban való részvétel által.  

Összességében tehát megállapíthatjuk, hogy a kondicionális hitelek esetében 
érezhető demokratikussági problémákat találunk. 

                                                

9 Itt fontos megemlíteni, hogy mivel a Bizottság, valamint az EP mandátuma legtöbbször nem esik egybe 
a tagállami kormányok és törvényhozásokéval, így ez a legitimációs lánc sem tökéletes, hiszen könnyen 
lehet, hogy még az előző kormány által delegált biztos dolgozik Brüsszelben. Ezen jelenség hatása a 
legitimációra egy további kutatási irányt jelenthet. 
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Legitimációs lánc 
Döntéshozatali 

központ 
Redisztributív hatás 

input legitimáció 
összegezve 

hosszú, de rövidebb, 
mint az EKB-nál 

részben a klasszikus 
polity-n belül marad 

komoly redisztributív 
hatás 

érezhető 
demokratikussági 
problémák 

az IMF esetében nem 
létezik 

részben új 
döntéshozatali központ 
irányít 

alacsonyabb input 
legitimáció  

3.3. Állammentő alapok – European Stability Mechanism 

A korábban működő EFSF és EFSM-et felváltó Európai Stabilitási Mechanizmus egy az 
euró-zóna tagállamai által létrehozott pénzügyi alap, amely a bajba jutott országok 
számára nyújt pénzügyi segítséget, a kondicionális hitelekhez hasonlóan. A rendszer 
teljes működésében a kormányközi elem a meghatározó, vagyonát a tagok adják össze. 

Az együttműködés két irányító szervvel rendelkezik, a Kormányzó Tanáccsal és az 
Igazgató Tanáccsal. A Kormányzó Tanács tagjai a résztvevő tagállamok pénzügyekért 
felelős kormánytagjai, az Igazgató Tanács tagjait, pedig a kormányok nevezik ki. Az 
előbbi ülésein az EKB elnöke, a gazdasági és pénzügyekért felelős biztos és az Euro 
Group elnöke, az utóbbi ülésein a az EKB elnöke, a gazdasági és pénzügyekért felelős 
biztos megfigyelőként részt vehetnek (ESM Szerződés 5-6. cikk). 

A döntések három féle módon születhetnek; egyhangúan, minősített és egyszerű 
többséggel. A tagállamok szavazati súlyát az alapba történő befizetéseik alapján 
számítják ki. Bár láthatjuk, hogy ezen együttműködés tartalmaz szupranacionális 
elemeket, azonban a lényegi döntéseket egyhangúan kell meghozni.10 

A legitimációs lánc tekintetében a helyzet valamennyivel jobb, mint a központi banki 
intézkedések esetében, de rosszabb, mint a sima EU-IMF kondicionális hiteleknél 
láttuk. A választópolgár ugyanis nem tud elérni az EP választásokon leadott szavazatán 
keresztül az alapok vezetőihez, mivel annak irányítása kívül esik az unió klasszikus 
polity-jának ellenőrzési körén – ahogyan arra a második szempont vizsgálatánál is 
kitérünk majd. Azonban a kormányközi működés, valamint az állammentő alapok 
tagállami politikai agenda-ra való belépése11 eredményeképpen létezik egy legitimációs 
lánc és reszponzivitás a rendszer működésében, azonban ez elég gyenge a választói 
igények becsatornázásához. Ha a mindennapi döntések esetén nem is, de a nagy 
volumenű stratégiai döntésekre valamennyi hatása lehet a választópolgárnak. 

                                                

10 Lásd: ESM Szerződés 5. cikk 6. pont. 
11 Lásd: Szlovákia vagy Németország esetét. Szlovákiában az alapba való befizetés kérdésén megbukott a 
Radicova kormány, Németországban komoly politikai vita folyt arról, hogy az ország adófizetői miért 
finanszírozzák a költségvetési szempontból fegyelmezetlen tagállamokat, mindenekelőtt azonban a német 
Alkotmánybíróság vizsgálta, hogy az ország egyáltalán csatlakozhat-e az együttműködéshez. 
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Ami a döntéshozatali központ kérdését illeti, itt csak új governance irányító 
központokat találunk, amelyek az uniós klasszikus intézményrendszertől erősen 
elkülönülnek. Vagyis komoly elmozdulást látunk az átláthatóan ellenőrizhető és 
politikailag felelős aktorok irányából az új döntéshozatali központok felé. Emellett az 
állammentő alapok által biztosított hitelek esetén is jelen van az IMF, vagyis az előző 
alfejezet vonatkozó részénél írtak itt is megállják a helyüket. 

A redisztributív hatások tekintetében az állammentő alapok által nyújtott hitelek is 
hasonló feltételek mentén kerülnek kihelyezésre, mint a kondicionális hitelek. Annyi 
különbség fellelhető azonban, hogy a pénzügyi hátteret itt egy szűkebb csoport, az euró 
övezet államai rakják össze, amely az explicitek mellett, további implicit újraelosztó 
hatásokat is magával hoz. Az input legitimáció, mivel a működés kormányközibb, mint 
a kondicionális hitelek esetén, valamennyivel magasabb. 

Összességében megállapítható tehát, hogy komoly demokratikussági problémák 
jelentkeznek az állammentő alapok működésénél, hiszen az uniós polity-n teljesen kívül 
áll, emellett jelen van az IMF is, viszont a tagállami csatornákon keresztül valamennyi 
választói hatás mégis elérhető. Az integráció demokratikus deficitjének tekintetében 
azonban gyengébbnek tekinthető, mint a kondicionális hitelek. 
 

Legitimációs lánc Döntéshozatali 
központ 

Redisztributív hatás 
input legitimáció 

Összegezve 

hosszú új governance eszközök 
komoly redisztributív 
hatás (explicit és 
implicit is) 

komoly 
demokratikussági 
problémák 

EU-n belül nem létezik  alacsony input 
legitimáció 

 

EU-n kívül nem 
reszponzív 

   

3.4. Pénzügyi Egyezmény (Fiscal Compact) – Stabilitási és Növekedési Egyezmény 2.0 

A válságkezelés előrehaladott fázisában, 2012-ben elfogadták a Gazdasági és Monetáris 
Unióbeli Stabilitásáról, Koordinációról és Kormányzásáról Szóló Kormányközi 
Szerződést vagyis a Pénzügyi Egyezményt. A kormányközi megállapodás megerősíti az 
Amszterdami Szerződéshez csatolt Stabilitási és Növekedési Egyezményt, illetve 
megváltoztatja annak bizonyos elemeit – így automatizálja a szankciók érvénybelépését, 
szigorítja a maastrichti kritériumok betartását, előírja a GDP 60% feletti államadósság 
rész évi 1/20-val való csökkentését és a legmagasabb elérhető jogforrási szinten 
szabályoztatja az egyensúlyi vagy szufficites költségvetés előírását. 

Az Egyezmény legitimációs lánca több szempontból is vizsgálható, azonban az eddig 
elemzett válságkezelő lépések közül ez tekinthető a leginkább reszponzívnak és a 
választópolgár által legalábbis elméletileg legjobban befolyásolhatónak. Mint 
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kormányközi, nemzetközi szerződést, a tagállamok törvényhozásai ratifikálták; mely 
fórumok politikailag felelősek, közvetlen legitimációval rendelkeznek és ezeken 
keresztül elszámoltathatóak. A megállapodást a kormány írtra alá, amely a politikai 
realitást tekintve közvetlen legitimációval rendelkezik, választói előtti politikai 
felelőssége pedig megkérdőjelezhetetlen. A szerződéshez való csatlakozás több 
országban is a politikai napirend kérdésévé lett.12 Az Egyezménybe foglalt előírások 
ellenőrzéséért és betartatásáért az EU klasszikus intézményrendszere, azon belül is a 
Bizottság, részben pedig az Európai Unió Tanácsának szakosított szerve, az ECOFIN 
felel, vagyis a legitimációs lánc az EP-n, a tagállami törvényhozásokon és a 
kormányokon keresztül vezet, viszonylag beláthatónak, reszponzivitása pedig 
elfogadhatónak tekinthető. 

A döntéshozatali központ szempontjából megállapíthatjuk, hogy részben a klasszikus 
polity uralja a területet. azonban a Pénzügyi Egyezmény létrehoz egy új szervezet, az 
Euro Summit-ot, amely az euró tagállamok pénzügyminisztériumait irányítókból áll és 
amely döntései felett az EP nem gyakorol ellenőrzést valamint nem vesz részt a 
döntéshozatalban sem, mint társ-jogalkotó. 

A Pénzügyi Egyezmény egyértelmű újraelosztó hatásokkal jár; hiszen annak előírása, 
hogy a költségvetés nem lehet deficites, valamint az államadósság folyamatos 
csökkentésének előírása elképzelhetetlen az adópolitika, valamint a redisztribúciót 
érintő lépések nélkül. Az input legitimáció azonban, ahogy az Unió egészében eddig is, 
úgy továbbra is hiányos maradt. Elég csak a német alkotmánybíróság vonatkozó 
ítéleteire gondolni.13 

Összességében tehát megállapíthatjuk, hogy a Pénzügyi Egyezmény az eddig 
vizsgált lépések közül a leginkább demokratikus, azonban ez is érezhető 
demokratikussági problémákkal terhelt. 
 

Legitimációs lánc 
Döntéshozatali 

központ 
Redisztributív hatás 

input legitimáció 
Összegezve 

relatíve rövid 
főként a klasszikus 
polity 

komoly redisztributív 
hatás 

érezhető 
demokratikussági 
problémák 

elfogadhatóan 
reszponzív 

részben új governance 
eszköz is 

relatíve magasabb, de 
hiányos input 
legitimáció 

 

                                                

12 Lásd: az Egyesült Királyság és Magyarország példáját. 
13 Lásd: Bieber 2011. 
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3.5. Ciprusi bail-in – explicit adóztatás 

A 2013-as ciprusi mentőcsomag az EU válságkezelésének a demokrácia szempontjából 
az egyik legkomolyabb aggályokat felvető állomásának tekinthető. A kizárólagos 
tagállami hatáskörbe tartozó, központi szuverenitás elemét képező adókivetést részben 
Brüsszel kezdte el gyakorolni a szigetországban. A megtakarításokra kivetett egyszeri 
explicit adó, a demokratikus államok alapelvének tekinthető „no taxation, without 
representation” vagyis „nincs adóztatás képviselet nélkül” megsértését jelentette. A 
lépés problematikusságát tovább növeli, hogy ilyen jellegű felhatalmazást az integráció 
szerződésmódósítás esetén is csak akkor kaphatna, ha a jelenlegi képviseleti szintet 
jelentősen növelné; köszönhetően a német alkotmánybíróság vonatkozó ítéletének 
(Bieber 2011). 

A legitimációs lánc, bár ebben az esetben nem tűnik hosszúnak, hiszen csak a 
Bizottságig terjed, azonban egyáltalán nem reszponzív, valamint a megadóztatott ország 
szempontjából vizsgálva nem is feltétlenül létezik, hiszen Ciprusnak nem volt más 
lehetősége, mint a központi döntés elfogadása. Ebben az esetben erősen megjelenik, a 
jelen tanulmány által nem vizsgált jelenség; a demokratikus deficit új aspektusa, amely 
nem a választópolgár és az integráció, hanem az adott tagállam és az integráció 
viszonyában értelmezendő (Varga 2012). 

A döntéshozatali központ tekintetében eltolódást nem láthatunk, azonban az európai 
klasszikus polity egy kizárólagos tagállami hatáskört vett el és kezdett gyakorolni, 
amely ezen szempontból is demokratikussági problémának értékelendő. 

Az intézkedés egyértelmű és nyílt redisztributív hatással járt, az input legitimáció 
pedig, ahogy azt fentebb is írtuk, elégtelen volt; hiszen az adókivetéshez jóval nagyobb 
arányú képviselet lett volna szükséges. 

Összességében tehát megállapíthatjuk, hogy a ciprusi bail-in nagyon komoly 
demokratikussági problémákkal terhelt volt. 
 

Legitimációs lánc 
Döntéshozatali 

központ 
Redisztributív hatás 

input legitimáció Összegezve 

egyáltalán nem 
reszponzív 

klasszikus polity egyértelmű, nyílt 
redisztributív hatás 

komoly 
demokratikussági 
problémák 

az adott tagállam 
tekintetében kvázi nem 
létező 

kizárólagos hatáskör 
bitorlás 

az intézkedéshez képest 
elégtelen input 
legitimáció 
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3.6. A teljes válságkezelés demokratikussága – összegzés 

Láthatjuk tehát, hogy a válságkezelés majd minden lépése, ezáltal pedig az egész 
folyamat komoly demokratikussági problémákkal terhelt. Elemzésünket a következő 
táblázatban foglalhatjuk össze: 
 

 Legitimációs lánc 
Döntéshozatali 

központ 

Redisztributív 
hatás 

input legitimáció 
Összegezve 

EKB 
túl hosszú nem 
reszponzív új, governance van, nincs xxx 

kondiciónális 
hitelek 

hosszú 
government, 
governance 
vegyesen 

van, nincs xx 

ESM 
hosszú, nem 
reszponzív 

új, governance van, nincs xxx 

Pénzügyi 
Egyezmény 

rövidebb, 
reszponzívabb 

government, 
governance 
vegyesen 

van, alacsony x 

ciprusi bail-in 
rövidebb, de nem 
reszponzív 

government van, nincs xxx 

4. Konklúzió 

Megállapíthatjuk tehát, hogy az uniós válságkezelés komoly demokratikussági 
problémákkal rendelkezik. Ez azonban egyenes következménye annak, hogy a 
válságkezelés lépései, mint egy európai különleges gazdasági jogrend kialakulásaként 
értelmezendőek. Egy európai szinten megszületett probléma, amely kezelhetetlen lett 
volna tagállami szinten, kialakított egy olyan eszközrendszert, amely kis ideig a 
demokrácia logikáját háttérbe szorította a gazdasági szükségszerűség és racionalitás 
érvényesülése érdekében. 

Ez azonban két további következménnyel járt; az Unió jelenleg egy demokratizációs 
és egy szabályozási kényszer előtt áll. E kettő közül a demokratizációs kényszer a 
sürgetőbb, azonban a szabályozási kényszer az egyszerűbb. 

A szabályozási kényszer a de facto megszületett különleges jogrend de jure 
megalkotására vonatkozik. Ezt egyszerűbben meg lehet alkotni. 

A komolyabb munkát az integráción belüli képviselet szintjének javítása, valamint a 
politikai felelősség és demokratikus elszámoltathatóság kialakítása jelenti. Azt, hogy 
ezen probléma mennyire égető, jól mutatják a 2014-es EP választáson az euszkeptikus 
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pártok által elért kiemelkedő eredmények, amelyek főként a hiányzó európai 
demokráciával kampányoltak. 
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