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1.

A PROBLÉMAFELVETÉS ÉS A KUTATÁSI KÉRDÉSEK

A 2008-ban kezdődő és 2009-re akuttá váló euróválság az Európai Uniót mint politikai
rendszert alapjaiban rengette meg. Az államadósság-válság rámutatott a Gazdasági és
Monetáris Unió strukturális, endogén problémáira (Benczes, 2011; Fabbriani, 2015; Crammer,
Hobolt, 2015), amelyek elkerülhetetlenné tették a rendszer számára, hogy egy esetlegesen
kialakuló, tagállami költségvetési vagy finanszírozási problémákból fakadó válság elkerülhető
vagy megfékezhető legyen.
Az ellenőrzési funkciók alkalmatlansága – mint a Stabilitási és Növekedési Paktum ellenőrző
és szankcionatív ágai, a túlzott deficit eljárás – illetve azok alkalmazásának, valamint az előre
ki nem alakított válságkezelési mechanizmusok hiánya egy instabil rendszert eredményezett.
A GMU válság előtti kiegyensúlyozott működése csak az euró bevezetését követő optimista
piaci hangulatnak és szerencsés világgazdasági környezetnek volt köszönhető. Amikor az
egyesült államokbeli pénzügyi válság mint exogén sokk a körülményeket átalakította, a belső,
endogén veszélyek valós problémákká váltak (Krugman, 2011), és az EU cselekedni
kényszerült.
A 2008-2009-ben kitörő európai válságot fontos, hogy differenciáljuk. Két különböző válság
okozott komoly problémákat az EU-ban, amelyek részben hatással is voltak egymásra.
Mindkettő kialakulásának részben exogén, részben endogén okai voltak. Az elkülönítés alapját
az adja, hogy melyik volt domináns a helyzet kialakulásában. Az első az USA-ból átgyűrűző
válság miatt közvetlenül kialakult bankkrízis, amely az amerikai piacoknak leginkább kitett
tagállamokat érintette. Itt az exogén okok a kiemelkedők, azonban a kezelést az endogén
problémák jelentősen nehezítették. A második esetben, a túl magas államadóssággal
rendelkező tagállamok finanszírozási nehézségei a GMU endogén strukturális hibáira
vezethetők vissza. Az amerikai események itt a befektetői bizalom átalakulását és eltűnését
okozták, melyek a válság exogén okainak tekinthetők.
Az első válság esetében Írország, részben Nagy-Britannia – valamint a nem EU, de 2016 óta
EGK tag Izland – voltak érintettek (Lorca-Susino, 2010). A 2006-tól kezdődő ingatlanpiaci
jelzáloghitel-válság a Lehmann Brothers 2008. szeptemberi összeomlását követően
rendszerszintű pénzügyi krízissé alakult (Stiglitz, 2010). Az amerikai pénzügyi szektorból
induló krízis globális következményekkel járt és hatásait Európában is érezni lehetett
(Krugman, 2011). Írország, amely korábban a mintaországok közé tartozott, az Egyesült
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Királyságban a skót Royal Bank of Scotland – valamint Izland – jelentős mennyiséggel
rendelkezett az ún. mérgező értékpapírokból, amelyek bedőlése rendszerszintű gondokat
okozott az országokban (ibidem, Lorca-Susino, 2010). Ennek értelmében, a tagállamokban
ekkor kialakuló válságot egy exogén okok által dominált válságnak kell hogy tekintsük. A
bankrendszerek csődjét elkerülendő a kormányok beavatkoztak és ezáltal a pénzintézetek
privát tartozásai államadóssággá váltak. A legsúlyosabb helyzet Írországban alakult ki, mivel
a GMU tagjaként a dublini kormány nem rendelkezett monetáris eszközökkel a válság
hatásainak csökkentésére (Krugman, 2011); az EKB pedig a szakpolitika prudenciális
szabályait betartva nem növelte a likviditást, valamint ekkor még nem járt el végső hitelezőként
sem. Így az írek csak a tagállami költségvetés megterhelésével voltak képesek elkerülni az
ország pénzügyi szektorának összeomlását. Ez az elem azonban egyértelműen endogén oknak
tekintendő; hiszen a gazdasági együttműködés fentebb már említett strukturális hibái
nehezítették a helyzet kezelését.
A második európai válság ellenben inkább endogén jellegűnek tekinthető. A GMU bevezetése
óta különböző közgazdasági és politikai akadályok állnak a közös valuta sikeres működése
előtt; az EU nem tekinthető sem egy optimális valutaövezetnek (Crammer, Hobolt, 2015), sem
pedig egy integrált gazdasági- vagy transzferuniónak (Krugman, 2011). Az optimális
valutaövezet fogalmát Robert Mundell alkotta meg az 1960-as években. Eszerint az egységes
monetáris politika különböző gazdagsági fejlettséggel rendelkező országokban nem elegendő
a közös valuta stabil működéséhez. Kulcsfontosságú, hogy a központi bank és a közös valuta
létezése mellett a termelési tényezők, vagyis a tőke és a munkaerő szabadon áramolhasson a
részvevő tagállamok között (Mundell, 1961). Ennek az EU nem tesz eleget, hiszen különböző
gazdasági fejlettségű országokra alkalmaznak azonos monetáris politikát, restriktíven fellépve
az infláció ellen. Azonban az ezt ellensúlyozni tudó termelési tényezők áramlása nem valósul
meg teljes egészében.
Az optimális valuta övezetnek több más feltételét is meghatározták Mundell munkájára
alapozván. A gazdasági nyitottság és integráció, a termékdiverzifikáció, a fiskális transzferek
valamint a preferenciák hasonlósága mind szükséges ahhoz, hogy egy gazdasági alapon
létrejött valutaunió működni tudjon (Benczes, 2006). Mivel azonban a gazdaságpolitika egy
támogató jellegű politikaként jelenik meg az EU hatásköri rendszerében (Horváth, Ódor, 2010,
293; EUMSz. 5. cikk), politikailag pedig a tagállami szuverenitás egyik legfontosabb
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területének tekinthető, így ennek irányítására az EU csak negatív jellegű szabályozást 7 volt
képes kialakítani. Ezek az ún. maastrichti kritériumok, illetve az ennek betartását biztosító,
fentebb már említett kontrollmechanizmusok – SNP, TDE. A szuverenitás, a demokrácia egyik
alapelve – no taxation without representation –,8 valamint a szereplők érdekeltsége a befektetői
bizalom fenntartásában a fiskális harmonizációt nem volt képes kialakítani.9 Ennek
megfelelően bizonyos tagállamok képességeiken és a konvergenciakritériumok által
meghatározott kereteken felül eladósodtak. Az USA válságának kirobbanásakor az eurózóna
több tagállama már hosszú évek óta fenntarthatatlan adóssággal rendelkezett – a közös valuta
bevezetését követő „kegyelmi időszakot” pedig nem a gazdasági struktúráik modernizálására
használták fel (Lorca-Susino, 2010 27-80; Desai 2011 85-91). Az amerikai válság szerepe az
európai válság ezen esetében az volt, hogy a befektetői figyelmet az állampapírokra
irányította.10
Az így kialakult gazdasági válság a közös valuta és ezzel együtt az egész európai integráció
megszűnésével fenyegetett.11 Az Európai Unió, a legnagyobb vívmányát és saját
fennmaradását

védendő

elindította

történetének

legátfogóbb

és

leghosszabb

távú

válságkezelési folyamatát. Emellett a politikai vezetők is összekapcsolták a valuta és az
integráció jövőjét. Ennek a lépései azonban, bár gazdaságilag sok esetben indokoltnak és
szükségszerűnek tekinthetők, politikai és demokratikussági szempontból komoly aggályokat
vetnek fel.
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Negatív szabályozás alatt azt értem, hogy a maastrichti konvergencia kritériumok, illetve a Stabilitási és
Növekedési Paktum által kialakított rendszer a tagállamok mozgásterének határait szabja csak meg, nem a politika
fejlesztésének irányait. A gazdaságpolitikák pozitív szabályozása nemzeti szinten található. Igaz ugyan, hogy a
gazdaságpolitikai irányokat a hároméves iránymutatások, valamint az eurózónában a középtávú célok (MTO –
medium-term objectives), illetve a stabilitási és konvergencia jelentések és programok meghatározzák, de ezek
valós kényszerítő ereje jóval gyengébb volt a válság előtt.
8
A képviselet nélküli adóztatás alapelvi jellegét az is jól mutatja, hogy a demokratikus deficit létét, illetőleg
problematikusságát vitató gondolkodók is elismerik, hogy a redisztributív döntéseket meghozó politikai
döntéshozók esetében szükség van az input jellegű, demokratikusan ellenőrzést biztosító
kontrollmechanizmusokra (Majone, 1998, Moravcsik, 2006)
9
Ezt jól mutatja, hogy az SNP által kialakított szankcionatív intézkedéseket soha nem is indították el (LorcaSusino, 2011, 111-183).
10
Miután a stabilnak tartott piaci pénzeszközökről kiderült, hogy azok jóval kevésbé megbízhatók, mint azt
gondolták (Stiglitz, 2010), a bizalmatlanság tovább terjedt a többi befektetési eszközre is. Ennek megfelelően a
korábban megbízhatónak hitt államkötvényeket és a mögöttük álló államadósságot újra beárazták a piacok.
11
A GMU és az EU sorsa azért kapcsolódott össze, mert az európai integráció legfejlettebb területe és egyben
fejlődésének motorja mindig is a gazdasági együttműködés volt. A közös valuta bevezetése ezen terület
legnagyobb eredményének tekinthető, amely megszűnése esetén az Unió olyan kollektív bizalomvesztést
szenvedett volna el a nemzetközi piacokon, amely a további működését is erősen megkérdőjelezte volna. Fontos
kiemelni ugyanakkor, hogy az eurózóna a válságkezelés alatt is bővült. A balti államok csatlakozása, amelynek
biztonságpolitikai és politics jellegű motivációi is voltak, jól mutatják, hogy a közös valuta nem csak egy
gazdasági eredmény. Ahogy azt Mundell is kiemeli: a valutaövezetek legtöbbször politikai eredmények (Mundell,
1961)
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Az Európai Unió demokratikus jellegét leginkább a demokratikus deficit szempontjából
vizsgálja a szakirodalom.12 Ez egy negatív megközelítést jelent, miszerint nem a demokrácia
fogalmát határozzák meg, hanem az integráció működésében fellelhető állampolgári
ellenőrzési hiányt fogalmazzák meg. A téma vizsgálata a politikatudomány illetőleg az Európatanulmányok egyik fontos területének számít. Az EU az Egységes Európai Okmány óta küzd
a demokratikus deficit jelenségével, vagyis hogy az integráció komoly hatással van az
állampolgárok hétköznapi életére, ám azok nem képesek befolyásolni és ellenőrizni ez előbbi
fejlődési irányait és működését (Romani, Liakoupolos, 2009, 15). Erről a jelenségről hosszú
éveken keresztül komoly tudományos vita folyt. Ahogy az európai integráció egyre közelebb
került a politikai unióhoz, valamint a hatáskörök egyre szélesebb köre került szupranacionális
szintre, úgy vált jelentősebbé a döntések felett gyakorolt állampolgári ellenőrzés kérdése is. Az
EU demokratikus működéséről kialakított álláspont jelentősen függött az integráció jellegéről
kialakított meggyőződéstől; az Unió egy szövetségi állam előképe vagy egy nemzetállamok
különösen szoros együttműködése. A demokráciát azon politológusok kérték számon az
integráción (Hix, Follesdal 2006; Hix 2008; Hix, 2015; Bellamy, 2006, 2011; Scharpf 1997,
2004, 2012, 2015; Crammer, Hobolt (eds.) 2015; Romani, Liakopoulos 2009), akik szerint az
EU már kimeríti a politikai rendszerek ismérveit (Hix et al., 2011, 433-434). Ezen gondolkodók
kiindulópontja szerint az integrációt demokratizálni szükséges. A velük szemben állást foglaló
szerzők azonban az EU-t szuverén államok együttműködéseként látták és a szupranacionális
szint által irányított szakpolitikák jellege miatt vitatták a demokratizáció szükségességét
(Majone 1998, 2005, 2009, 2014, Moravcsik 2002, 2006, 2015).
Jelen munka ehhez a tudományos diskurzushoz csatlakozik, mivel annak relevanciája a
válságkezelés által okozott változások miatt megnőtt. Álláspontom szerint ugyanis a gazdasági
válság és az arra adott válaszok sok szempontból felül kell hogy írják a kérdésre vonatkozó
korábbi tudományos álláspontokat; így az újraelosztó elemek megjelenése a demokratikus
ellenőrzést már Moravcsik (2006) és Majone (1998) álláspontja szerint is szükségessé kell
hogy tegye.13 Ahogy azt a dolgozat végére bebizonyítom, a GMU szorosabbra fűzésével és a
válságkezelés különböző lépéseivel a demokratikus deficit jelentősen növekedett az
eurózónában és azon kívül egyaránt. Így a nagyobb újraelosztó hatások és a növekvő

12

Lásd Majone 1998, 2005, 2009, 2014, Moravcsik 2002, 2006, Hix & Follesdal 2006, Hix 2008, Bellamy, 2006,
2011; Scharpf 1997, 2004, 2012; Crammer & Hobolt (eds) 2015, Romani & Liakopoulos 2009
13
Ez az érvrendszer megjelenik a válságot követő irodalomban is. Lásd Hix 2015, Scharpf, 2015, Majone, 2014,
stb.
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demokratikussági hiány kényszer elé állítja az integrációt; ha nem akarja, hogy a politikai
rendszere sértse a „no taxation without representation” alapelvét, akkor az állampolgári
ellenőrzési csatornákat javítani kell. Ennek hatékony kezelése az EU feladata kell hogy legyen
a következő időszakban.
A dolgozat két átfogó kutatási kérdésre ad választ: egyrészről arra, hogy differenciálhatóak-e
a válságkezelés lépései rendkívüli és rendes intézkedésekre, illetve arra, hogy ezek hogyan
legitimálhatók. A második kérdés pedig arra vonatkozik, hogy ezen intézkedések összessége,
azaz a válságkezelés milyen hatással van az EU demokratikus jellegére.14
Jelen munka első hipotézise az, hogy az euróválság egy különleges állapotnak tekinthető. A
disszertáció első kutatási kérdésének megválaszolásához elsőként a cselekvés körülményeit
kell megvizsgálni, nevezetesen azt, hogy az intézkedés különleges állapotban került-e
bevezetésre. Ehhez meg kell határozni a különleges állapot fogalmát, majd az euróválság
esetében vizsgálni kell ennek fennállását. Hipotézisem szerint az euróválság megfelel a
különleges állapot feltételeinek.
A disszertáció első kutatási kérdése a válságkezelési lépések kategorizálására, diverzifikálására
illetve leírására vonatkozik. A második hipotézis szerint egy differenciált válságkezelésről
beszélhetünk: egyrészt találunk azonnali, rövidtávú konzervatív mentőintézkedéseket,
másrészt középtávú, reform jellegű megelőző lépéseket. Míg az első kategóriába tartozó
intézkedéseket a létfenyegetettség és a biztonságiasítás legitimálja, addig a második csoportnál
ez a legitimációs forrás már nem elérhető. A válságkezelés során olyan lépéseket tett az EU,
amelyek során az egyik funkcionálisan differenciálódott társadalmi alrendszer logikája előnybe
kerül egy másikkal szemben. A politikai alrendszer, amely logikája alapvetően a demokratikus
választáson alapul, háttérbe szorult a gazdasági alrendszerrel szemben, rákényszerítve
működési elveit az előbbire.15

14

Jelen munka fókuszában nem annak kérdése áll, hogy az EU demokrácia-e. Ahogy az máshol is olvasható, a
demokrácia megfogalmazásának kérdésében nem szándékozom állást foglalni. A vizsgálat középpontjában az
integráció demokratikussága, vagyis az állampolgári ellenőrzés és elszámoltathatóság lehetőségei állnak,
amelynek elméleti hátterét a demokratikus deficit fogalma adja.
15
A strukturalista funkcionalizmus szerint a társadalom leírható mint funkcionálisan differenciálódott társadalmi
alrendszerek összessége, amelyek saját univerzális értékduáljuk vagy bináris kódjuk mentén orientálódnak. Ez azt
jelenti, hogy a jog a jogos-jogtalan, a gazdaság pedig a rentábilis-nem rentábilis logika mentén szerveződik.
Azonban Luhmann elméletét Pokol Polányi gondolataival is kiegészítve úgy módosította, miszerint a politikai,
illetve a gazdasági rendszer rá tudja kényszeríteni saját logikáját (rentábilis – nem rentábilis, valamint kormányra
kerülni – ellenzékben maradni) a többi alrendszerre (Pokol, 2003). A funkcionálisan differenciálódott társadalmi
alrendszerekről részletesebben lásd Pokol, 2003, valamint Kjaer, 2010.
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Jelen kutatás harmadik, egyben fő hipotézise szerint – amely választ ad a második kutatási
kérdésre – a válságkezelés egésze jelentősen súlyosbította az EU demokratikus deficitjét.
Ennek egyik oka, hogy a már korábban is jelenlévő alacsony szintű állampolgári ellenőrzés
tovább gyengült, emellett további új governance struktúrák alakultak ki, amelyek
döntéshozatali jogosítványokat szereztek, illetve megjelent a jelenség egy új, az EU - egyes
tagállam viszonyában értelmezhető megközelítése. Bár a rendkívüli intézkedések esetében a
demokratikussági hiányok helyenként kimenthetőek a létfenyegetettség kezelésére való
hivatkozással, azonban a középtávú lépések esetén ez már nem elegendő. Vagyis az euróválság
a demokratikus deficitre is komoly hatásokat gyakorolt. Ezt a hatást – amelynek vizsgálata a
dolgozat egyik fő kérdése – a módszertan fejezetben kidolgozott elemzéssel, az
esettanulmányok között mutatom be. Eszerint, ha a lépés olyan szupranacionális erősödést
okoz, amelyet nem követ de jure hatáskörbővítés, illetőleg a képviseleti minőség javítása –
vagyis az input legitimáció16 növelése – valamint elmozdulás látható a klasszikus polity felől,
vagy egy adott tagállam politikai mozgástere jelentősen szűkül, akkor a demokratikus deficit
növekedése megállapítható.
Jelen munka erre a jelenségre nyújt egy magyarázatot.
A disszertáció az Európa-tanulmányok multidiszciplináris tudományterület elméleti és fogalmi
keretrendszerében vizsgálja az eurózóna-válság kezelése kapcsán kialakult különleges
intézkedések, ezek legitimációja és a demokrácia összefüggését. Bár az elemzés tárgya, a
Gazdasági és Monetáris Unió közgazdaságtani megközelítést kíván meg, a disszertáció
elemzési módszertana főként a politikatudomány valamint részben a jogtudomány, a biztonsági
tanulmányok és nemzetközi kapcsolatok eszközrendszerére épül, helyenként érintve a
közgazdaságtant is. Következésképpen a disszertáció eredményei a politikatudomány, azon
belül is az Európa-tanulmányok multidiszciplináris területén realizálódnak.
2.

A DISSZERTÁCIÓ SZERKEZETE

A disszertáció szerkezetét alapvetően két fő részre lehet osztani. Az első, az elméleti alapokat,
a kereteket, a vizsgálati szerkezetet valamint az elemzés szempontjait meghatározó teoretikus
rész.

16

Az input legitimáció az állampolgári részvételen keresztül kialakuló legitimitás forrása, amelyet részletesen
definiál a 4.1.1. fejezet.
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A kutatási kérdések pontos meghatározását követően itt kerül sor az alapfogalmak
azonosítására és bemutatására. Az elméleti keret a legitimáció, a különleges állapot és
biztonságiasítás valamint a demokratikus deficit háromszögeként írható le. A demokratikus
deficit fogalma teljességgel nem tárgyalható a politikai rendszer legitimitásának vizsgálata
nélkül. A két fogalom szoros összefüggésben áll egymással: a legitimáció, vagyis a politikai
rendszer autoritásának, uralmának elfogadása (Weber, 1922; Easton, 1965; Bekkers et al.,
2007) sok esetben komolyan függ a rendszer demokratikus ellenőrzési lehetőségeitől. A
demokratikus deficit minden esetben legitimációs deficithez is vezet – ez fordítva azonban csak
demokratikus jogállamokban igaz. A különleges állapot, valamint a biztonságiasítás és
létfenyegetettség alapvetően politikatudományon kívüli fogalmai ellenben a demokratikus
deficit igazolásaként válnak az elemzés részévé. A válságkezelés különböző lépései, ahogy az
fentebb is olvasható, súlyosbították a demokratikus hiányosságokat. Jelen munka azonban az
euróválság uniós megoldásainak egy részét olyan különleges intézkedésekként írja le,
amelynek egyik sajátossága, hogy a demokratikus szabályok ideiglenesen felfüggesztésre
kerülnek.17
Az elméleti alapok kifejtése és szakirodalmi helyzetének külön-külön bemutatása után azok
egymással fennálló kapcsolatának vizsgálatára kerül sor. Ez azért szükséges, mert a komplex
elemzési keret akkor válik érthetővé, ha a kutatási kérdés által érintett fogalmak összefüggései
is megfelelő bemutatásra kerülnek.
Az elemzés egy kvalitatív összehasonlító módszertant alkalmaz, amellyel egy olyan komplex
elemzési keretet igyekszem felállítani, ami a két kutatási kérdés minden aspektusát lefedi. Így
megvizsgálja az adott lépésben a különleges állapot, a létfenyegetettség és a biztonságiasítás
jelenlétét, valamint hogy az intézkedés milyen hatást gyakorolt az EU demokratikus deficitjére.
A disszertáció második részét az esettanulmányok elemzése adja, vagyis az első részben
kialakított elméleti keret módszerével megvizsgálom a válságkezelés különböző lépéseit. Az
elemzés fókuszáltsága érdekében ennek tárgyát az első és a harmadik görög mentőcsomagok
közötti periódusban (2010-2015) meghozott lépések alkotják. Ezeket az intézkedéseket a jobb
átláthatóság érdekében a polity vagyis lépést megtevő intézmények alapján csoportosítottam.
Ennek megfelelően az EKB hatáskörbővülése (Trichet-Draghi levél, bankfinanszírozó
programok, Outright Monetary Transactions – OMT), a transzferunió eszközei (EFSF, EFSM,
17

Ehhez hasonló állítást fogalmaz meg a válság táplálta delegálás elmélete is, miszerint a demokratikus deficit
növekszik a pénzügyi válságok alatt kiemelkedő gondnok jellegű aktorok miatt. Lásd Sebők 2014!
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ESM, Ciprus, Görögország), az EU intézményrendszerén kívüli megoldások (Euro Plus,
Pénzügyi Paktum) valamint az uniós válaszok (Európai Szemeszter, Hatos Pakk, Kettes Pakk,
Bankunió) alkotnak egy-egy nagyobb kategóriát. A vizsgálati módszerrel esettanulmányokként
elemzem az összes válságkezelő lépést a kutatási kérdések szempontjából.
Ezt követően összegzem az esettanulmányok tapasztalatait és választ adok a dolgozat
kérdéseire, igazolván a hipotéziseket.
3.

MÓDSZERTAN

Jelen munka alapvetően kvalitatív módszereket alkalmaz. A válságkezelés hatékony elemzése
érdekében egy esettanulmányokon alapuló komparatív módszert használok.18 Mivel a
disszertáció alapvető célja a válságkezelés leíró és magyarázó szándékú vizsgálata elsősorban
a demokratikusság, másrészt a különleges állapot és a biztonságiasítás szempontjából, így az
elemzés tárgyát egy kis elemszámú eset képezi, amelynek szisztematikus és módszeres
kvalitatív feldolgozására ez a módszer a legalkalmasabb (Gerring, 2004, 342). Az esetek
meghatározása és a vizsgálat tárgyának meghatározása – vagyis az „esetté tétel” vagy „casing”
(Ragin 1992, 217 idézi Szabó, 2014, 11) a kutató döntésein alapszik. Emellett a disszertáció
tárgyának vizsgálatára azért is kifejezetten alkalmas, mert nem zárja ki az esetek környezetét
(Flybjerg, 2006), amely az európai válságmechanizmusok esetén elsődleges fontossággal bír.
Az esetek elemzési keretének kidolgozásánál első sorban a kutatási kérdések szempontjából
releváns elemeket azonosítom és az ebből kidolgozott szempontrendszert viszem végig az
esettanulmányokon.
A kialakított elemzési keret egyik részcélja a módszer átvihetőségének megteremtése (Polit,
Beck 2010, 1453-1454 idézi Szabó, 2014, 15). A disszertációban alkalmazott elemzési módszer
alkalmazható az európai válságkezelésen felül más, akár tagállami vagy szupranacionális, akár
más szakpolitikai vagy közpolitikai területen kialakuló rendkívüli helyzet és az arra adott
válaszok elemzésére.

18

Az esettanulmányok felhasználásáról szóló ismeretekhez Szabó Gabriella PhD értekezése nyújtott segítséget.
(Szabó, 2014)
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A vizsgálati keret elemeinek kialakításánál három már kidolgozott elméletre támaszkodom: az
egyik a különleges állapot szerkezete, a biztonságiasítás elmélete, valamint a lasswelli
politikafogalom (Lasswell, 1935, 3).
A különleges állapotnál annak fennállásának feltételei, valamint a biztonságiasítás
folyamatának esetén annak elemei, vagyis a védelmet élvező vonatkozási tárgy az ezt
veszélyeztető létfenyegetettség, amely megalapozza a rendkívüli intézkedések alkalmazását
(Buzan et al., 1998; Izsa et al.; 2011; Kiss, 2011).
Lasswell meghatározása szerint a politika az egymással versengő, különböző vonások mentén
szerveződő elitek harca a különböző erőforrások megszerzése érdekében. Szintetikus
megfogalmazása szerint a politika annak a tudománya, hogy ki mit szerez meg, mikor és
hogyan (who gets what, when and how?) (Lasswell, 1935, 3). Ebből kiindulva tehát az aktorok,
a cselekvés tartalma valamint környezete kell hogy a vizsgálat tárgya legyen.
Ebből a két elméleti kiindulópontból a következő elemzési szempontok alkothatók meg: a
cselekvés környezete, a cselekvő aktor, maga a cselekvés illetve annak címzettje; az elemzési
szempontok további alrészekre bomlanak a minél teljesebb bemutatás érdekében. Ez a
szempontrendszer egy szisztematikus leírást ad az európai válságkezelésről. Az így kapott
eredményeket részletes vizsgálatnak vetem alá a két kutatási kérdés szempontjából – vagyis
minden lépés rendkívüli intézkedésekkel, legitimációjukkal összefüggő aspektusait és a
demokratikus deficitre gyakorolt hatásait is azonosítom.
A cselekvés környezetét vizsgálva a konkrét lépés kialakításának okait mutatom be. A
válságkezelés általános indokai ismertek, azonban az egyedi intézkedések motivációi sok
esetben magyarázóerővel bírhatnak. Fontos kérdés, hogy a lépés különleges állapot során
született-e, fennállt-e létfenyegetettség.
A cselekvő vizsgálata során a válságkezelő lépés kezdeményezőjét és végrehajtóját
azonosítom. Ez alapján megkülönböztethetünk uniós intézményhez, hitelező országhoz vagy
kimentett országhoz köthető intézkedést. Sok esetben azonban a szereplők szélesebb köre
érintett, ezek ugyanúgy a vizsgálat tárgyát képezik. Fontos kitérni arra, hogy a cselekvő
szupranacionális vagy kormányközi logika alapján működő szereplő, illetve, hogy milyen
legitimitással rendelkezik.
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Ezt követően magát a cselekvést kell több szempontból megvizsgálni: az első a lépés politikai
vagy jogi jelleg megállapítása. Ha jogi lépésről beszélünk, akkor a norma típusának – a rendes
döntéshozatal keretében született másodlagos uniós norma, elsődleges jogforrás, az EU
döntéshozatali rendszerén kívüli kormányközi megállapodás, esetleg tagállami jogalkotás vagy
különleges jogosítványokon keresztül alkotott rendelkezés –, az elfogadás módjának és
fórumának is jelentősége van. Politikai jellegű intézkedés esetén a kényszerítőerőt, a hatást, a
formát és a döntéshozó aktort kell meghatározni.
Ezt követően a cselevés tartalmának részletes vizsgálata következik, amit a polity, a politics és
a policy szempontjából végzek el.19 A változások polity dimenziójába a válságkezelő lépés
hatására átalakuló intézményi struktúra tartozik. Létrejött-e valamilyen új aktor vagy egy már
létező jogosítványai bővültek? Történt-e elmozdulás a klasszikus intézményrendszer felől az
új governance vagy kormányzati struktúrák felé? Az új vagy kibővített hatáskörű régi aktor
inkább szupranacionális vagy inkább kormányközi jellegű? Milyen legitimációval
rendelkezik? Ideiglenes vagy állandó jelleggel hozták létre?
A cselekvés politics aspektusának elemzésével, amely az aktorok és intézmények egymásközti
viszonyain keresztül, a válságkezelés lépései során megtörtént hatáskörváltozásokat valamint
a demokratikus deficit új formájának megjelenését vizsgálom. Eljárt-e az EU olyan területen,
amelyre nem volt felhatalmazása vagy csak hatáskörtúllépést követett el? Csökkentették-e az
intézkedései a tagállami döntéshozók politikai mozgásterét, illetve indukáltak-e valamilyen
konkrét személyi átalakulást (miniszterelnök csere, kormányválság, stb.)?
A cselekvés policy tartalma a szakpolitikai változást hivatott leírni. Az unió által irányított
területen bevezetett módosítás milyen céllal került bevezetésre, milyen eszközön keresztül
tervezik megvalósítani? Milyen szereplők vesznek majd részt a működtetésében – az európai
vagy a tagállami szint dominál –, ideiglenes vagy állandó változtatásokat hoz létre, illetve
szupranacionális vagy kormányközi irányba formálja-e a területet?
A következő elemzési pont a válságkezelő lépés célcsoportja. Itt az intézkedés általános, illetve
egyedi jellegét, valamint konzervatív, illetve reformer karakterét kell elemezni. Abban az
esetben, ha egy intézkedés egy bajba jutott tagállamra vagy azok egy csoportjára vonatkozik,
akkor nagy valószínűség szerint ideiglenes, konzervatív és különleges intézkedéssel van
19

A policy, polity és politics háromszög a politikatudomány egyik meghatározó elemzési keretét adja. Lásd Bayer
1999, 21-29.; Bihari, 2013; Gallai, Török, 2003, 57; Goodin, Klingemann, 1998!
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dolgunk. Ebben az esetben a döntés legitimitására, illetve demokratikusságára vonatkozó
elvárások is mások, mintha általános és állandó módosítások történnek. Ez utóbbiak esetén
meg kell vizsgálni a hatásköri szabályokat, a döntéshozatal módját és a demokratikus
ellenőrzési mechanizmusokat. Az egyedi és ideiglenes lépések esetében azonban a rendkívüli
eljárásokkal szemben támasztott elvárások a mérvadóak.
A fenti négy szempont alapján elvégzett deskriptív elemzés befejezésével, a kutatási kérdések
részletes megválaszolása következik a különböző válságkezelési lépések esetében. Ehhez
minden kategóriában meg kell vizsgálni az intézkedés legitimációjának a szerkezetét és
jellegét, a különleges intézkedések biztonságiasítás folyamatával való viszonyát valamint a
demokratikus deficit különböző aspektusainak megjelenését. Először a válságkezelő lépés
legitimációs rendszerét vizsgálom meg: milyen arányban jelenik meg az input, throughput és
output legitimitás (Bekkers et al., 2007), a meglévő szint elegendő-e a lépés jellegéhez
viszonyítva?
A második kérdés az adott intézkedés különleges jellege, a biztonságiasítás folyamatával való
kapcsolata. Abban az esetben, ha a létfenyegetettség fennáll, a vonatkozási tárgy megtalálható,
és erre hivatkozva rendkívüli intézkedéseket tesznek, akkor a demokratikussági hiánytól
függetlenül a lépés részben legitimálható (Buzan et al., 1998). Ugyancsak itt kell megvizsgálni
a lépés konzervatív vagy reformer, egyedi vagy általános jellegét, annak érdekében, hogy a
lépések diverzifikációjával kapcsolatos kérdés megválaszolható legyen.
A harmadik kérdés a demokratikus deficit változásait igyekszik feltárni. A leíró elemzés
eredményei alapján a válságkezelő lépéseket a fogalom három definíciója alapján vizsgálom
meg annak érdekében, hogy a demokratikusság helyzetét illetve változásait azonosíthassam.
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1. ábra - Az értékelő elemzés lépései
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A deskriptív és az értékelő elemzés együttes alkalmazásán keresztül választ kaphatok a
disszertáció két fő kutatási kérdésére.
4.

ELMÉLETI ALAPOK

A disszertáció elméleti alapját a következő fogalmak köré lehet felépíteni: a legitimáció, a
különleges állapot és a biztonságiasítás, valamint a demokratikus deficit. A válságkezelés a
politikai rendszer által hozott döntések állampolgári elfogadottságára, vagyis legitimitására
minden esetben hatással van, hiszen a rendkívüli időszakok rendkívüli megoldásokat tesznek
szükségessé.

20

A legitimáció megingása valamint a különleges állapot mindig hatással van a

rendszer demokratikusságára is. Egy válságkezelés esetén tehát, ezt a három területet
mindenképpen a vizsgálat tárgyává kell tenni. A következőkben először a legitimáció, majd a
különleges állapot és a biztonságiasítás, végül a demokratikus deficit fogalmát mutatom be.

20

Ennek iránya azonban több tényezőtől is függhet. Ha a válságkezelés sikeres, akkor az eredmény legitimáció
erősödhet; azonban a válság kezdeti szakaszában ez mindig gyengül, amíg a megoldások nem születnek meg.
Különbség van azonban a különböző legitimitások stabilitásában is. Ahogy később arra majd kitérek a részvételen
alapuló input legitimáció, jóval stabilabb a válság alatt is, mint az eredményeken alapuló output.
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4.1.

Legitimáció

A legitimáció a vezetők illetőleg azok kötelező erejű döntéseinek állampolgári elfogadását,
illetve az ebbe vetett hitet jelenti, amely minden politika rendszer működésének egyik
szükséges alapfeltételének tekinthető (Bekkers, Edwards, 2007, 37). Az elismert legitimáció
az oka, hogy akikre nézve egy döntés kötelező erővel bír, azok ennek engedelmeskedni is
fognak. Vagyis az ebbe vetett állampolgári hit jelenléte minden demokratikus rendszer
előfeltétele. Ahogy azt Stone érzékletesen megjegyzi, a legitimáció ahhoz hasonló a
politikatudományban, mint a „láthatatlan kéz” a közgazdaságban: tudjuk, hogy létezik és
összetartja a társadalmat, de nem tudjuk kielégítően megmagyarázni, pontosan hogy születik,
mitől erősödik és gyengül vagy tűnik el (Stone, 2002, 285). A demokratikus és a nem
demokratikus rezsimek közötti alapvető különbség a rendszer legitimáción keresztüli
elfogadottsága.21 Az egyik legfontosabb kiindulópont ugyanis az, hogy a legitimitás feltételezi
az autoritás létét. A legitim autoritás pedig az, amelyet az állampolgárok érvényesnek fogadnak
el vagy valamely módon igazolják azt. Így az autoritás döntései kötelezőek és uralommal
felruházottak lesznek (Easton, 1965, 107).
A politikatudományi szakirodalomban több olyan elméletet találunk, amely ezzel a
kérdéskörrel foglalkozik. A szakirodalom egyik talán legszintetikusabb definícióját Morris
adja, mely szerint azon döntések legitimek, amelyeket mind jogosnak, mind igaznak ismernek
el (Morris, 1998, 102). Ebből a meghatározásból a legitimitás két fő irányát is meg lehet
határozni (Bekkers, Edwards, 2007, 37). A jogos döntés esetében a jogi, míg az igaz esetében
a politikai legitimitás domináns: az első esetben egy eljárási, míg a másodikban egy eredménylegitimációt azonosíthatunk. A jogos döntések azért jogszerűek, mert azokat a törvény által
kijelölt úton hozzák. Ez esetben nem a döntés eredménye az, ami számít, hanem a jogrendszer,
illetve az eljárások tiszteletben tartása, követése. Ahogy azt Luhmann kifejti, az eljárások
minősége és azon szabályok megfelelő alkalmazása hatással van a meghozott döntés
legitimitására is (Luhmann, 1969, 28). A legitimitás ezen típusát eljárási legitimációnak
(„Legitimation durch Verfahren”) nevezhetjük (ibidem; Bekkers, Edwards, 2007, 38).

21

A nem demokratikus rendszerek esetében is beszélhetünk az autoritás elfogadásáról és így valamilyen
legitimációról. Azonban jelen munkában legitimáció alatt a demokratikus rendszerek állampolgári elfogadottságát
értem. Ez a fogalmi szűkítés önkényesnek tekinthető, ám az elemzés fókuszáltságát és áttekinthetőségét szolgálja.
A legitimáció nem demokratikus rendszerekbeli hiányát jól mutathatja a szocialista rendszerek összeomlása a
nyolcvanas évek végén (Bekkers, Edwards, 2007, 38).
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A második esetben – amikor a döntést igaznak ismerik el – az elfogadása nem a jogrendből
ered, hanem a polgárok értékítéletéből. Vagyis ez esetben az eredmény és annak hatásfoka az,
ami számít. A legitimáció gyakorlatilag az elismerés közösség általi kifejezését jelenti. A
legitimitást az állampolgárok ezen keresztül ruházzák át a politikai rendszerre – ennek azonban
önkéntesnek és a szabad akaraton alapulónak kell lennie (Kim, 1966, 225). Az „igaz” döntések
esetén az elfogadás nem áll feltétlen kapcsolatban a legalitással. Ez esetben az állampolgárok
hite és értékítélete az, ami domináns szerepet játszik a legitimitás ilyen irányú megszületésében
(Morris 1998, 104; Beetham, 1991, 20). Ezen állampolgári értékítélet legtöbbször a döntéshozó
szervek általános választásaiban szokott megnyilvánulni (Bekkers, Edwards, 2007, 37).
A legitimáció azonban nemcsak az állampolgárok akaratán múlik: a döntéshozók is
törekedhetnek annak létrehozására vagy erősítésére különböző eljárásokon keresztül. Friedrich
szerint a vezetők által kialakított legitimitás legalább olyan fontos szerepet játszik, mint az
állampolgárok saját maguk által kialakított értékítélete. Az autoritást birtokló törekszik arra,
hogy uralmát elfogadják a vezetése alá tartozók; így a legitimáció alkotás meggyőzésnek is
tekinthető – amely akár egy konkrét döntés, akár az egész rendszer helyességét igyekszik
bizonyítani (Friedrich 1963, 223; Daudt 1975, 12; Schaar 1981, 20). Ennek klasszikus elmélete
a weberi hármas tipológia: a karizmatikus, a tradicionális, illetve a jogi-racionális legitimitás
(Weber, 1922), de megemlítendő Easton elmélete is, ahol – a jogi-racionális mellett, amit ő
személyesnek, valamint a karizmatikus mellett, amit személyinek nevez – a strukturális
legitimáció jelenik még meg. Ez utóbbi a „politikai rendszer és az általa ellátott feladatok
szerkezetének és szabályainak érvényességébe vetett független hit” (Easton, 1965, 287).
Összességében a legitimáció tehát az autoritáson alapuló hatalomgyakorlás megítélése annak
legalitása, helyessége és a döntéshozó általi legitimizációs folyamata alapján (Beetham, Lord
1998, 4).
A disszertáció témája szempontjából legjobban alkalmazható legitimáció tipológiát Bellamy
(2011) illetve Bekkers (et al., 2007) állítja fel. Ez a legitimitás három formáját különbözteti
meg: az inputot, a throughputot és az outputot.22 A következőkben ezt a három legitimációs
formát vizsgálom meg, majd ezek uniós megjelenését elemzem.

22

Fontos kiemelni, hogy a szakirodalomban nincs konszenzus arról, hogy ez a tipológia két vagy három elemből
áll-e. Míg Bellamy csak input és output legitimációt különböztet meg (Bellamy, 2011), addig Bekkers és társai a
throughput verziót is nevesíti (Bekkers et al. 2007). Jelen munka mindhárom formát elismeri és alkalmazza.
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4.1.1. Input, throughput és output legitimáció
Az input legitimáció az állampolgárok általi kormányzásra, vagyis a részvételre 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 (Scharpf 1998, 6–7; De Jonghe, Bursens 2003, 8; Engelen, Sie Dhian Ho 2004, 20).
Ezek azok a tulajdonságok, melyek 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, Edwards, 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). Azon gondolkodók, akik ezt a modellt pártolják, mint
például Bellamy, azt állítják, hogy az egyedüli, mindenki számára kielégítő döntések nem
léteznek, hanem számos ugyanolyan érvényes alternatíva közül választhatunk. Ennek
következtében a demokráciákat nem lehet csak az eredményeik, outputjaik fényében megítélni,
hanem az egyenlő részvételi lehetőség és a politikai napirend elérhetőségének szempontjából
kell közelíteni. Ezen lehetőségek biztosításával a kötelező döntések legitimációját is növeljük,
hiszen a kisebbségben maradtak számára a következő alkalommal való győzelem lehetősége
megmarad. Ezen legitimáció típus alapelve nem az, hogy az állampolgárok nem hibázhatnak,
hanem hogy minél többen vesznek részt a döntéshozatalban, annál kisebb a valószínűsége, hogy
hibás döntés születik; és még a hiba esetében is könnyebben vetik alá magukat a saját döntéseik
hátrányainak, mint a mások által okozottaknak (ibidem).
Ennek a modellnek a követői általában a schumpeter-i demokráciamodellt preferálják, vagyis a
többségi választási rendszer által kialakított két dimenziós politikai tér a választási küzdelmet
az igazságot kereső vitává alakítja, amely kielégítő és hatásos eredményekre vezet, azaz
kialakítja az eredmény legitimációját is. Ennek köszönhetően végül a politikai rendszer sikeres
eredményeket produkál majd, elfogadottsága pedig stabilabbá válik. Kimutatható ugyanis, hogy
az input legitimációt eredményező rekrutációval rendelkező intézményekbe vetett állampolgári
bizalom stabilabb, mint más típusú aktorok esetén (Varga, 2016).
A második típus az ún. throughput legitimáció (government of the people) (van Nipsen, Posseth,
2007, 225; Stone 2002; Scharpf 1998, 11; Engelen, Sie Dhian Ho 2004, 20). A témával
foglalkozó több szerző, mint Bellamy vagy Scharpf ezt a kategóriát nem tartják különálló
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típusnak, csupán az input legitimáció egyik alfajának. Bekkers és Edwards azonban kiemelik e
két típus elkülönítésének fontosságát. A throughput legitimáció a kollektív döntéshozási
mechanizmusok szervezési elvére, metódusára koncentrál, ezen keresztül egy részletesebb
képet nyújtva a kötelező erejű döntések autoritásáról. Ennek alapvető jelentősége van az eljárási
legitimáció megértésében (Bekkers, Edwards, 2007, 44), melynek kiemelkedő fontosságú
szerepe van például az EU legitimitásában. A throughput legitimáció legjobban a kötelező
döntések születésének módján, illetve ezen módszer minőségén keresztül definiálható – vagyis
a többségi eljáráson, a fékek és ellensúlyok rendszerén vagy a szabad deliberáción stb. keresztül.
A harmadik típus az output vagy eredmény-legitimáció. Ezt mint az állampolgárokért való
kormányzást tudjuk leírni (government for the people) (Scharpf 1998, 11). Ez a modell a
döntéshozó szervek azon képességére alapoz, miszerint azok képesek olyan eredményeket
produkálni, amelyek megoldják a kollektív, társadalmi problémákat. Vagyis ebben az esetben
az eljárás mint olyan (throughput), illetve az eljáráshoz való hozzáférés (input) helyett, a
megvalósított célok ítéltetnek meg (Bekkers, Edwards, 2007, 45). Ha a Morris féle definíciót
nézzük, akkor ez az állampolgárok által igaznak elismert döntések elfogadását alakítja ki. A
demokratikus output legitimáció a kormányok teljesítményén nyugszik, figyelembe véve
egyfelől annak minőségét, másfelől a kompetens szervek döntések iránti felelősségét. Ez egy
kommunikációs eljárást, illetőleg kapcsolatot jelent vagy feltételez a döntéshozó aktor és egy
azt elszámoltató fórum között, mely ellenőrzés, illetve elszámoltatás az elért eredményeket
vizsgálja mind azok alkalmazása, végrehajtása, mind valós hatásainak fényében. Ez
gyakorlatilag a politikai aréna, ahol az állampolgárok és a döntéshozók tartózkodnak (Engelen,
Sie Dhian Ho 2004, 23-26; Beetham 1991, 145; Scharpf 1998, 13-22; Scharpf 1997, 153-154;
De Jonghe, Bursens 2003). Ebből következik, hogy ezen típus másik alapvető fontosságú eleme
a döntéshozók politikai és nyilvános felelőssége. Az átláthatóság és a releváns információk
elérhetősége ezen legitimitási formának is kulcsfontosságú elemei (Bekkers, Edwards, 2007,
45-46).
Az ilyen módon legitimált döntések kétféleképpen hozhatóak: az ún. nem-többségi23, és az ún.
„többségellenes”24 módon, melyeknek ismerjük mind egy gyenge, mind egy erős verzióját. A
nem-többségi modell követőinek álláspontja szerint létezik a szakpolitikai területeknek egy

23

non-majoritarian
Az angol szakirodalomban counter-majoritarian néven szerepel (Bellamy, 2011). A többségellenes fordítás
tőlem származik.
24
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olyan csoportja, amely kiemelkedően magas szakmai ismereteket igényel a tartalmukat tekintve
demokratikus eredmények meghatározásához, amelyek nem feltétlenül születhetnének meg az
inkább input orientált módszereken keresztül. A többségellenes módszer viszont ezeknek az
input orientált eljárásoknak a kudarcait igyekszik kijavítani, melyek megjelenésének a
heterogén és komplex társadalmak esetében a legmagasabb a kockázata. Ezen modell logikája
szerint azok az eljárások, amelyek az input típusú legitimációt igyekeznek kialakítani, ún. hamis
pozitív és hamis negatív eredményeket hoznak létre (Bellamy, 2011, 7). A nem-többségi
modellek a hamis pozitívumok kiküszöbölésére törekednek. Ezek olyan döntések eredményei,
melyeket a politikai döntéshozó szervek választási céljaik elérése érdekében alkottak. A
politikai szereplők esetében ugyanis fennáll annak a kockázata, hogy a választási előnyök
oltárán feláldozzák a hosszú távú célokat, illetve bizonyos nem reprezentatív csoportok számára
– akik pl. a kampányaikat támogatják – túl nagy súlyt biztosítanak.
Azon demokráciáknak, amelyek ezt a nem-többségi output legitimációs típust követik, két
fajtájuk van. Amelyben a nem-többségi karakter erősebb, a kötelező erejű döntéseket szinte
kivétel nélkül a szakértők tudományos testületei hozzák. Ahogy Moravcsik írja, ez azokon a
területeken általánosan bevett, ahol annyival nagyobb mértékű figyelem, hatékonyság és
technikai ismeretek szükségesek, melyek nem hozzáférhetőek minden állampolgár számára,
hacsak nem túlontúl magas „költségek” árán (Moravcsik, 2002, 614). Ebben az esetben
beszélhetünk a nem-többségi modell erős formájáról. A másik verzió, a modell gyengébbik
változata, a közvetlen deliberatív demokrácia. Ezen forma esetében megfigyelhetjük, hogy a
szakértők vagy szervezeteik dönthetnek, illetőleg tanácsot adhatnak bizonyos szakpolitikai
területeken. Ezen modellek lényege a társadalmi problémák jobb érzékelése és
megfogalmazása. Az output legitimáció-párti politológusok szerint (Majone, Scharpf és
Moravcsik) az ilyen legitimitással rendelkező eljárási módszerek a szabályozó politikákra
jellemzőek (szemben az újra-elosztó jellegűekkel) (Bellamy, 2011, 8-9; Majone, 1998, 13-14).
Az output legitimáció másik formája, ahogy már említettem, a többségellenes, amely a hamis
negatívumok létrejöttét igyekszik megelőzni. Eszerint azon álláspontokat, melyek a többségi
demokrácia alkalmazása esetén kiszorulnának, integrálni kell a döntéshozatali folyamatokba.
Erősebb verziójában a konszenzusos, radikális formájában a már említett egyhangú
döntéshozatal szükséges. Ennek a módszernek gyengébb verziója a különleges eredmények
védelmében illetve az input módszerek egyoldalúságának orvoslásában valósul meg.
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4.1.2. Input, throughput és output legitimáció az EU-ban
Ahogy Norris írja, számos gondolkodó kritizálja az EU döntéshozatali mechanizmusait, mivel
azok jóval a tagállamokban jelenlévő demokratikus szintek alatt működnek. Ebből a
nézőpontból a demokratikus deficit forrása a legitimáció hiánya az Unió döntéseinek esetében
(Norris, 2011, 5).25
A döntéshozatali eljárások, valamint a politikai rendszerek három lehetséges legitimációs
formájának elemzése után az európai integráció vizsgálatára térek rá, hogy megtaláljam, ez
esetben mely legitimációs mechanizmusok érvényesülnek.
Az Egységes Európai Okmány hatálybalépésétől, a nyolcvanas évek második felétől kezdve,
az Európai Unió a tagállamok állampolgárainak hétköznapi életére is hatással kezdett lenni.
Emellett ekkor hagyják el a Luxemburgi Kompromisszum, vagyis az egyhangú döntéshozatali
mechanizmus általános alkalmazását. Ettől kezdve az indirekt vagy a tagállamoktól kölcsönzött
legitimáció többé nem volt elégséges a legitimitás kialakításához. Ahogy arra majd később
kitérünk, több teoretikus kiemeli az EU legitimációjának jogi, vagyis eljárási karakterét
(Majone, 1998, 20-22; Moravcsik, 2002, 609-610). Részletesebben elemezve megfigyelhetjük,
hogy az input legitimitás releváns normái szinte teljesen hiányoznak a kérdéses esetben. A
szubszidiaritás elvének alapelvi szinten való jelenlététől is függetlenül, az állampolgárok
részvételi lehetőségei meglehetősen szűkek és hiányosak (van Nipsen, Posseth, 2007, 225).
Azok a szervek, melyek részt vesznek a döntéshozatali mechanizmusokban – az Európai
Parlament kivételével – nem reprezentatívak vagy nem közvetlenül képviselik az
állampolgárokat. Vagyis sem a képviselet minősége – az EP választásokat általában
másodrendű választásoknak tartják (Moravcsik, 2002, 604; Follesdal, Hix, 2006, 535-536;
Norris, 1997, 109-114; Fábián, 2005, 75-76, 84-85; Ilonszki, 1998, 71-84; Hegedűs, 2004, 171172; Laczkóné, 2004, 53-56; Hajdú, 2017, 70-71; Enyedi, Körösényi, 2001), melyek nemzeti
témák mentén szerveződnek –, sem a képviseleti szervek szerepe nem alkalmas az input
legitimitás kialakítására. A helyzet a politikai napirend hozzáférhetőségénél is hasonló. Az
állampolgárok nem rendelkeznek a megfelelő eszközökkel az EU napirendjének lényegi
befolyásolásához. A teljesebb kép érdekében azonban meg kell említenünk, hogy a
legitimitásnak ezen a területén fontos, ha nem is kielégítő fejlődéseket figyelhetünk meg. Az
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Ezen az állásponton van Hix (Hix &Follesdal 2006, Hix & Høyland, Hix et. al, 2011; Hix, 2015), Follesdal
(2015), Romani és Liakopoulos (2009), valamint Scharpf (2015) is.
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Egységes Európai Okmánytól kezdve, a Parlament hatáskörei folyamatosan bővültek és a
Lisszaboni Szerződéssel az együttdöntési eljárás vált a rendes jogalkotási eljárássá, amelyet az
Unió majdnem minden szakpolitikai területén alkalmaznak.
Az állampolgárok napirendhez való hozzáférési lehetőségei is szélesedtek. Egyrészt a
Lisszaboni Szerződés bevezette a közvetlen demokrácia egy új eszközét, az európai polgári
kezdeményezést. Ennek köszönhetően az állampolgárok, korlátozottan ugyan, de lehetőséget
kaptak az uniós politikai napirend befolyásolására. Emellett a 2014-es EP választásokon
először került alkalmazásra az ún. Spitzenkandidaten rendszer, amely közvetetten az európai
választókra bízta a bizottsági elnök megválasztását. Ezen eszközök bár érezhetően javították,
azonban kellő mértékben nem orvosolták az input legitimációs hiányosságokat.26
Az input legitimációt kizáró másik ok az európai identitás és démosz hiánya. Valójában ez
zárja ki a többségi szavazás alkalmazását, ami a politikai egyenlőséghez vezetne, amely az
input legitimáció első számú értéke (Bellamy, 2011, 4).
Ezek következtében a közösségi döntések legitimitását döntően a throughput és az output
legitimáció területén kell keresnünk. Moravcsik eljárási legitimitást tulajdonít az EU-nak, ami
az eljárások szabályozásából, illetve a kisebbségek számára garantált fékek és ellensúlyok
rendszeréből áll össze (Moravcsik, 2002). Az Unió döntéshozatali mechanizmusának esetében
megállapíthatjuk, hogy a kötelező döntések legitimációja részben a throughput, részben az
output legitimitáson alapul. Mivel az eljárások részletesen szabályozottak, a fékek és
ellensúlyok pedig magas színvonalon biztosítottak – hiszen sok esetben az egyszerű
többségénél jóval nagyobb arányú konszenzus, ún. „szuper-többség” szükséges (Bellamy,
2011, 12; Moravcsik, 2002, 603) –, megállapíthatjuk, hogy az EU legitimációja erős
throughput karakterrel rendelkezik.
A döntéshozatali eljárások között mind az aggregatív (mind a parlamenti, mind a két tanácsbeli,
mind a más szervekbeli szavazás), mind az integratív (a Régiók Bizottságával és a Gazdasági
és Szociális Bizottságával valamint a társadalmi és szektoriális aktorokkal történő kötelező
formális és informális egyeztetés) módszerekre találunk példát. Ahogy Bekkers és Edwards is
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A polgári kezdeményezés esetén a Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési Partnerségi Megállapodás ellen
indult együttműködés bizottsági elutasítása jól rámutatott az intézmény gyenge pontjaira. A Spitzenkandidaten
rendszer esetében pedig még nem telt el elég idő ahhoz, hogy az EP választások valóban európaivá váljanak.
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leírták, a demokratikus politikai rendszerekben mindkét módszert alkalmazni kell (Bekkers,
Edwards, 2007, 44-45). Vagyis az EU ezen demokratikus feltételnek megfelel.
A throughput legitimitás második, lényegi normája (ibidem) a képviselet minőségére
vonatkozik, vagyis arra, hogy kik vannak bevonva az Unió eljárásaiba és milyen lehetőségeik
vannak. Megfigyelhetjük, hogy az európai döntéshozatali eljárásokba legalább valamilyen
egyeztetési vagy nyomásgyakorlási joggal, lobby lehetőséggel számos résztvevőt integráltak.
Az európai szinten jelenlévő szakszervezetek, munkaadói egyesületek szövetségei, illetve más
érdekcsoportok részt vesznek az eljárások különböző fázisaiban és általában elég jó
lehetőségekkel rendelkeznek az EU szabályozásának befolyásolására. El kell tehát ismernünk,
hogy a részvételhez való hozzáférés birtokában annak minősége igen magas, mivel az
integratív eljárási módszereken keresztül a résztvevők képesek elérni a céljaikat. Érdekes
azonban, hogy bizonyos alkotók szerint, ezen szereplők döntéshozatalba való bevonása még
tovább növeli az integráció demokratikus deficitjét, mivel gyengíti a képviseleti demokrácia
intézményeinek szerepét és hatékonyságát (Romani, Liakopoulos, 2009, 17-18; Hix, Follesdal,
2006, 537). Ebből a szempontból a demokratikus deficit nem más, mint a kormányzás
áthelyeződése a képviseleti demokrácia intézményei felől más szervek felé (Bekkers et al.,
2007, 307).
A throughput legitimáció utolsó normája a fékek és ellensúlyok kialakításának szükségessége.
A döntéshozatali eljárásokban ezek nagyarányú használata jelentkezik, amely egy reszponzív
rendszert alakít ki a többség zsarnokságának elkerülése, valamint a kisebbségek védelme
érdekében (Moravcsik, 2002; Majone, 1998). Ahogy azt Bellamy is leírja – még ha ő nem is
tesz különbséget a throughput és az output legitimitás között: a szuper-többség előírása,
valamint az együttdöntési eljárás, némely esetben pedig az egyhangú döntés követelménye,
vagyis a többségellenes eljárások (Bellamy, 2011, p.11-14) a fékek és ellensúlyok magas szintű
rendszerét alakítják ki az EU-ban.
Ahogy az imént bebizonyítottam, az európai integráció egy erős throughput legitimációs
karakterrel rendelkezik. De ez sem működik tökéletesen. E modell gyenge pontja az
átláthatóságban, valamint a részvételhez hozzáféréssel rendelkezők számára szükséges
információk elérhetőségében található. Igaz ugyan, hogy az EU szervei fokozottan ügyelnek
ezek minél magasabb szintű biztosítására, mindazonáltal az Unió bizonyos területeken
megnyilvánuló kiemelkedő szakmai profiljának köszönhetően a kért vagy szükséges
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információk vagy túl nagy számúak, vagy nem mindig elérhetőek. Másrészről pedig sok
döntést informális módon hoznak meg, a szereplők közti tárgyalások eredményeképp, melyek
így nagyon kevéssé átláthatóak.27
Az integráció legitimitását alkotó másik forma az output legitimáció. Morris – fentebb már
említett – definíciójából kiindulva, ez a típus a döntések „igazságából” indul ki. Scharpf ezt
még tovább pontosítja, mondván, azok a mindenkit kényszerítő döntések, melyek az output
legitimáción nyugszanak, az egész csoport közös érdekét szolgálják (Scharpf, 1999, idézi
Bellamy, 2011, 7). Ahogy azt Majone, Bellamy, Bekkers és Edwards is leírják, a legitimitás
forrásai az elért eredmények, melyek elfogadtatják az EU döntéshozó szervének autoritását
(Majone, 1998, 22-27; Bellamy, 2011, 7-13; Bekkers, Edwards, 2007, 45-46).
Ahogy azt már Bekkersnél és Edwardsnál is láthattuk, az output legitimáció releváns normái a
kormány hatékonyságában és hatásosságában, vagyis teljesítményében rejlik (Bekkers,
Edwards, 2007, p.45-46). Végighaladván ezeken megállapíthatjuk, hogy az EU egy erős output
vonással is rendelkezik. A hatáskörében elért kormányzati eredmények és az Unió
teljesítménye a hatékonyság szempontjából nézve komoly legitimációs erővel bír. A van
Nipsen és Posseth által közölt empirikus vizsgálatok eredményei szerint az EU nem
reprezentatív intézményeinek társadalmi támogatottsága jóval magasabb, mint a nemzeti vagy
európai képviseleti szerveké (van Nipsen, Posseth, 2007, 225-248). Mivel e szervek fölött –
mint a különböző ügynökségek vagy az Európai Központi Bank – sem demokratikus, sem
politikai ellenőrzést sem gyakorol más szerv vagy csoport, támogatottságuk az általuk elért
eredményeikből fakad. Ez a bizalom azonban jóval törékenyebb, mint az input jellegű
legitimáció esetében (Varga, 2016). Ám ezen eredmények reszponzívek kell hogy legyenek és
maradjanak, vagyis tükrözniük kell a társadalmi igényeket, akaratot.
E legitimitás normális működéséhez szükség van egy másik elem párhuzamos jelenlétére: a
felelősségi viszonyok átlátható rendszerére. Ahogy Majone is hangsúlyozza, a rendes működés
két feltétele a világosan megfogalmazott célok és elvárások, valamint az eredmények objektív
mérhetősége (Majone, 1998, 24).
Ezek mellett az európai integráció különböző döntéshozatali eljárásaiban találhatunk mind
nem-többségi, mind többségellenes elemeket is. Az abszolút független szervek, mint az EKB
vagy az Európai Bíróság nem-többségi módon, míg az együttdöntési eljárás, a minősített
27

Meg kell azonban említeni, hogy ez a típusú transzparencia a tagállamokban sem tökéletes.
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többségi illetve az egyhangú döntési módszerek a többségellenes elemek közé tartoznak. Mivel
az Unió rendes jogalkotási eljárása ma az együttdöntési eljárás, az európai integráció
rendelkezik a világ legnagyobb többségellenes politikai rendszerével (Bellmay, 2011, 7-12).
Fontos azonban megemlíteni, hogy még azon esetekben is, ahol a szavazás elérhető lenne, ott
sem feltétlenül alkalmazzák.28 A társadalmi támogatottság empirikus eredményeinek, valamint
az eljárási szabályozások ismeretében kijelenthetjük, hogy – bizonyos határokon belül –
eredményei legitimálják az EU döntéseit.
Ellenben az output legitimáció területén is komoly problémák jelentkeznek, melyek
megakadályozzák, hogy az Unió legitimitását erre a modellre alapozzuk. Mindenekelőtt a nemtöbbségi és többségellenes módszerek lehetetlenné teszik a különböző szervek politikai
felelősségének világos elhatárolását. Az információk és az átláthatóság sem megfelelőek és
elérhetőek az állampolgárok számára. Ezen legitimációs forma leggyengébb pontja pedig ezek
egyenes következménye: a szervek kudarca esetén, vagyis amikor az elért eredmények nem
elégítik ki a társadalmi elvárásokat és/vagy nem hatásosak, a rendszerből hiányzik a politikai
ellenőrzés, ezzel együtt pedig a politikai kormányzat leváltásának lehetősége is. Vagyis az
integráció nem reprezentatív szervei politikailag felelőtlenek. Természetesen léteznek más
felelősségi típusok, mint a jogi vagy a nyilvános, de ezek a legitimáció szempontjából
haszontalanok. Ahogy a 2009-es euróválság óta meg is figyelhetjük, válságidőszakokban,
amikor a döntések kevésbé népszerű eredményeket hoznak, az output legitimitás csökken, ha
épp el nem tűnik. A 2009-ben kitört gazdasági válság után pontosan ezt a tendenciát
figyelhettük meg. Az Eurobarometer Standard félévenkénti kutatásait 2001-től vizsgálva
megállapíthatjuk, hogy a válság kitörése után az EU-val szembeni bizalom csökkent, a
bizalmatlanság pedig nőtt, sőt többen voltak a bizalmatlanok, mint akik bíztak az integráció
működésében. A válság enyhülésével párhuzamosan pedig a két mutató ismét közelebb került
egymáshoz (2. ábra – forrás: Eurobarometer). Az eredmények alaposabb kvantitatív vizsgálatát
elvégezve kimutatható, hogy ugyan az uniós intézményekbe vetett állampolgári bizalom
magasabb, mint a nemzeti választott intézmények esetén, azonban ez utóbbi jóval kevésbé
stabil (Varga, 2016).
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A kérdésről lásd részletesebben Szörényi, 2013; Marján et al. 2014.
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2. ábra - az EU-ba vetett állampolgári bizalom
forrás: Eurobarometer

Mindent összegezve tehát azt mondhatjuk, hogy az Unió legitimitása leginkább a throughput
és az output legitimáción nyugszik, köszönhetően erős eljárási karakterének és hatásköreiben
elért jelentékeny eredményeinek. Mivel az EU magas szintű technikai és szakmai
tulajdonságokkal, valamint heterogén társadalommal rendelkezik, az input legitimáció
kialakulásának feltételei erősen korlátozottak. Ám ahogy láttuk, a másik két legitimitási forma
sem működik tökéletesen az Unió esetében. Vagyis el kell hogy fogadjuk, hogy létezik egy
legitimációs deficit az Európai Unió működésében. Ez a hiányosság komoly hatással van a
demokratikus deficitre is, amely összefüggéseket a fejezet végén fejtem ki részletesebben.
4.2.

Különleges állapot és biztonságiasítás

A disszertáció egyik kutatási kérdése a válságkezelési lépések kategorizálására,
diverzifikálására illetve leírására vonatkozik. A különböző – az esettanulmányok között
részletesen is elemzésre kerülő – intézkedéseket három csoportba sorolhatjuk: a válságra adott
rendkívüli, a rövid távú lépések, valamint a hosszú távú reformintézkedések. Az utóbbi
kategória tovább diverzifikálható a válságkezelés intézményeit kialakító, illetve a mindennapi
működést (business-as-usual) biztosító, a korábbi endogén strukturális hibákat kezelő
megoldásokra.
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Az intézkedések megítélésénél, ahogy az a módszertannál is olvasható, a cselekvés
körülményei is a vizsgálat tárgyát képezik. Ennek megfelelően minden esetnél elemzésre kerül,
hogy a lépés különleges állapotban született-e, illetve tetten érhető volt-e az ún.
létfenyegetettség állapota (Izsa et al., 2011, 26-28.; Buzan, 1991; Buzan et al., 1998; Kiss,
2011, 73-75.) és végbement-e a biztonságiasítás folyamata (Izsa, et al. 2011, 26-28.; Buzan et
al., 1998, 23-26.; Kiss, 2011, 73-75.). Jelen alfejezet a különleges állapot fogalmát, a
létfenyegetettséget és a biztonságiasítást mutatja be. A létfenyegetettség illetőleg a
biztonságiasítás

folyamata

azért

releváns

kérdés,

mert

a

válságkezelő

lépések

diverzifikálásakor a rendkívüli intézkedések közé sorolt lépések legitimációja is a vizsgálat
tárgyát képezi, amely a szekurizáció folyamatából is származhat. A biztonság fogalma illetve
a biztonságiasítás folyamata az euróválság elemzéséhez szükséges értelmezési keret egyik
elemét adja. A biztonsági tanulmányok szerint, amikor egy adott területen egy vonatkozási
tárgy tekintetében megjelenik egy fenyegetés vagy valamilyen veszély, akkor arra a
döntéshozó bizonyos esetekben rendkívüli válaszokat kell, hogy adjon. Az intézkedések rendes
döntéshozatalon kívül kerülését pedig a szükséghelyzet, a létfenyegetettség indokolja illetve
igazolja.
Ezt követően a multiszektoriális biztonságfogalom (Izsa et al., 2011, 22; Kiss, 2011, 73)
gazdasági és politikai területre vonatkozó sajátosságai kerülnek leírásra. Végül az euróválság
rövid, általános elemzése következik e szempontok alapján.
4.2.1. A különleges állapot
Az egyik első kérdés, amit a cselekvés körülményeivel kapcsolatban meg kell válaszolni, hogy
mi lehet az alapja a különleges állapotnak: vagyis mi tekinthető a rendkívüli intézkedések és a
biztonságiasítás okának? Melyek azok a különleges helyzetek, amelyek esetén a különleges
lépések alkalmazását és így a döntéshozatal korlátainak enyhítését lehetővé teszik? Carl
Schmitt szerint arról, hogy mi a kivételes, minden esetben a szuverén dönt (2005, 5).29 Ebből
logikusan következik, hogy a különleges állapot fogalma politikai rendszerről politikai
rendszerre változik. Azonban a helyzetek nagy része az államok alkotmányos szabályaiban
kifejtett és körülírt. A legtöbb esetben a különböző nemzetközi és belföldi fegyveres
konfliktusok, terrortámadások, természeti katasztrófák azok a helyzetek, amelyek különleges
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Ma már ezt a megállapítást is finomítani kell, hiszen a nemzetközi és európai jogi aktusok több releváns előírást
is tartalmaznak a különleges állapotra vonatkozóan.
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állapotot teremtenek és mint ilyenek szükségessé teszik a rendes jogrend valamilyen szintű
felfüggesztését és a rendkívüli intézkedések alkalmazását. A témában az egyik legkiterjedtebb
szintetizáló igénnyel fellépő munka a különleges állapotok körét a fegyveres konfliktusokra és
erőszakos cselekményekre szűkíti (Gross, Ni Aolain, 2006, 4-5).
Mivel a legtöbb állam saját alkotmányos hagyományaira alapozva és azt továbbfejlesztve
határozza meg, hogy mi is az a különleges állapot, és dolgozza ki, hogy a politikai döntéshozók
- és általában a végrehajtás - előtti akadályok mikor és milyen mértékben lazulnak fel, így
nehezebb egy általános fogalom meghatározást adni arról, hogy mi is tekinthető különleges
állapotnak. Ahogy az a szakirodalomban is látható, a különleges állapot egy rugalmas fogalom,
amely nem rendelkezik általánosan elfogadott definícióval (ibidem, 5), mindössze bizonyos
általánosan jelenlévő tulajdonságokat találhatunk. Azonban van olyan álláspont, amely még
ezen is továbbmegy, kijelentve, hogy káros lenne egy általános absztrakt koncepció kialakítása,
hiszen minden helyzetet a saját tulajdonságai és tágabb környezete alapján kell elbírálni (ILA,
1984 idézi Gross, Ni Aolain, 2006, 5-6).
Az ilyen szükséghelyzetek és az ezzel járó mozgástér-növekedés azonban fellelhető a
nemzetközi jog területén is, amely jelen munka szempontjából jobban is hasznosítható. Ennek
oka az alapjogvédelem nemzetközi garancia rendszerében keresendő. A rendkívüli
intézkedések alkalmazása esetén is vannak ugyanis olyan alapvető emberi jogok, amelyek nem
kerülhetnek felfüggesztésre, vagyis a korlátok még ezen állapotokban sem lazíthatóak a
végtelenségig. Ennek megfelelően az emberi jogok nemzetközi dokumentumai pontosan
meghatározzák, hogy az abban foglaltakat milyen mértékben és milyen esetekben lehet
felfüggeszteni. Ennek megfelelően - annak érdekében, hogy a disszertáció tárgya elemezhetővé
váljon - a továbbiakban az Emberi Jogok Európai Egyezményén, valamint az Emberi Jogok
Európai Bíróságának és Bizottságának döntésein keresztül állítom össze a különleges állapot
fogalmát. Amennyiben az euróválság megfelel ezen kritériumoknak, vagyis különleges
állapotnak tekinthető, ami releváns a cselekvés körülményeinek elemzésénél.
Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 15. cikke rendelkezik a dokumentumban foglalt
jogok bizonyos körének szükségállapot esetén történő felfüggesztéséről. Ahogy a cikk 1. pontja
fogalmaz: “háború vagy a nemzet létét fenyegető más rendkívüli állapot esetén” a szerződő
államok az Egyezményben foglalt “kötelezettségeitől eltérő intézkedéseket tehet a helyzet
szükségessége által feltétlenül megkívánt mértékben” (EJEE, 15. cikk 1. pont). A dokumentum
tehát a háborút illetve más, a nemzet létét fenyegető helyzetet sorol az olyan különleges
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állapotok közé, amelyek a rendes jogrendszer valamilyen szintű korlátozásának lehetőségét
megalapozzák. A cikket a strasbourgi Bíróság, illetve az annak munkáját előkészítő Bizottság
működése során részletesebben is értelmezte. A két vonatkozó legfontosabb eset az 1960-as
Lawless kontra Írország (332/57 (A/3) ECHR), valamint az 1969-es Görögország eset (12 YB
1, 1969). Ezek mind a 15. cikk 1. pontjának második elemét, vagyis a “nemzet létét fenyegető
más rendkívüli állapotot” (EJEE, 15. cikk 1.) értelmezik.30
A Lawless kontra Írország ügy esetében a Bíróság ítélete szerint ilyen különleges állapotnak
az a kivételes szituáció vagy szükséghelyzet minősül, amely az egész társadalmat érinti és az
állam szervezett közösségére veszélyt jelent (ORIL, 2007, H10). Vagyis a helyzetnek (1)
kivételesnek, (2) általános hatásúnak és (3) kifejezetten veszélyesnek kell lennie ahhoz, hogy
kivételes állapotnak legyen tekinthető.
A másik döntést az EJEB Bizottsága hozta 1969-ben Görögországgal szemben, amikor a
Lawless esethez nagyon hasonló értelmezést adott a 15. cikk vonatkozó részére. Eszerint egy
helyzet akkor tekinthető különleges állapotnak vagy szükséghelyzetnek, ha az (1) tényleges
vagy immanens, (2) az egész népességet érinti, (3) veszélyezteti a közösség szervezett életének
folytatását, valamint (4) a veszély vagy a válság kivételes kell hogy legyen. Ez utóbbi azt
jelenti, hogy a jogrendszer normál eszköztára nem alkalmas arra, hogy a helyzetet rendezze
(Greek case, 12 YB 1, 1969). A görög eset által adott definíció nagyrészt megegyezik a Bíróság
1960-as ítéletében foglaltakkal, azzal a különbséggel, hogy itt kiemelésre kerül a rendes
jogrend,

a

normális

döntéshozatal

alkalmatlansága

a

helyzet

kezelésére.

Az

Egyezségokmányból és az általa létrehozott szervek gyakorlatából kialakított különleges
állapot fogalom elemei tehát a követezők:
●

a helyzet okozta veszély ténylegesen vagy immanensen fennáll

●

a helyzet kivételessége, ami miatt nem kezelhető a rendes jogrend eszközeivel

●

a helyzet hatásainak általános, egész társadalomra kiterjedő jellege

●

kifejezett veszélyesség a társadalom szervezett életére nézve.
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Fontos kiemelni, hogy a Strasbourgi ítélkezési gyakorlat mára valamennyit változott és szigorúbbá vált a
Lawless illetve a görög esethez képest, azonban jelen dolgozat nem jogtudományi, hanem politikatudományi
fókusszal dolgozik, így az elemzési keret megmarad e korábbi gyakorlatnál. Ennek egy másik oka, hogy a
különleges állapot itt a gazdasági szektorra és nem a humanitárius vagy a katonai szférára vonatkozik.
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4.2.2. A gazdasági válság, mint különleges állapot
A szükségállapotok köre, ahogy az az előző alfejezetben is látható, egyrészt meglehetősen
rugalmasan alakul, azonban a klasszikus értelmezés szerint főként a különböző fegyveres
konfliktusokat tekintették annak. Az erőszakos szükséghelyzetek és az emiatt alkalmazott
rendkívüli jogrendek általában a külügyekhez illetve a nemzetbiztonság területéhez kötődtek.
Ezek esetében általánosan indokoltnak tekintett a rendes jogrend részleges felfüggesztése
(Gross, Ni Aolain, 2006, 2). A nemzetközi jogi dokumentumok esetén is látható, hogy a
háborúkat, illetve a fegyveres konfliktusokat nevesítik különleges állapotként.
Megállapítható azonban, hogy a különleges állapotok komoly differenciálódáson mentek
keresztül, így a szakirodalom egy része mára a gazdasági válsághelyzetet is elismeri különleges
állapotként. Ennek megfelelően például Ferejohn és Pasquino is leírja, hogy a liberális
demokráciákat fenyegető egyik veszély a gazdasági válság (2004, 232). Ugyancsak említésre
kerül ez a jelenség Grossnál és Ni Aolainnál is (2006, 4-5, 76, 77, 84). Scheuerman egyenesen
azt állítja, hogy a gazdasági instabilitás mára szükséghelyzetnek tekinthető, ami megalapozza
a rendkívüli eszközök alkalmazását (2000, 1873). Azonban az első két szerzőpáros a gazdasági
válságot és annak kezelését másnak tekinti, mint a többi különleges jogrendet: a kezelése
ugyanis álláspontjuk szerint nem egy rendkívüli eljáráson keresztül történik (Ferejohn,
Pasquino, 2004, 232; Gross, Ni Aolain, 2006, 4-5). Ezzel szemben Scheuerman (2000) és
White (2015) egyértelműen azon az állásponton van, hogy a gazdasági válságok kezelése, az
azokra adott jogi válaszok miatt kimerítik a különleges jogrendek kategóriáját. Ennek oka,
hogy tetten érhető a Ferejohn és Pasquino által leírt három szerkezeti és két külső elem, vagyis
a rendes szabályok adottak, azonban ettől a döntéshozók eltérnek és az eltérés igazolása egy
különleges állapotra való hivatkozással történik, a gazdasági stabilitás - vagyis a gazdasági
rend - megóvása érdekében. Emellett a normától való eltérés a végrehajtás hatalmi pozícióinak
növekedésével történik.
Ahogy azt több szerző is kiemeli – köztük elsőként talán Schmitt – a gazdasági válságokat a
huszadik század során a liberális demokráciák a katonai vagy biztonságpolitikai válságokhoz
hasonlították és így különleges állapotoknak minősítették. Ez azért fontos, mert erre hivatkozva
a végrehajtás különleges jogosítványokat vindikált magának a helyzet kezelése érdekében,
megvalósítva ezzel a rendkívüli jogrendek egy másik jellemzőjét: az elmozdulást a normális
működéshez képest (Schmitt idézi Scheuerman, 2000, 1869). Ennek biztonságelméleti
megközelítését részletesen az alfejezet második részében tárgyalom. A különleges gazdasági
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állapot és az erre válaszként adott rendkívüli jogrend alkalmazása sokkal elterjedtebbé vált,
mint amennyire az általánosan ismert. Ahogy azt Scheuerman írja, nemcsak arról van szó, hogy
a politikai változtatások elindításakor a döntéshozók a válságra való hivatkozással indokolják
a döntéseiket, hanem a rendes jogalkotási eljárást és döntéshozatalt is tartósan kiiktatják a
válságkezelés érdekében (ibidem 1871). Megállapítható tehát, hogy a gazdasági válságok
minősíthetőek különleges állapotnak, amelyek kezelésére rendkívüli intézkedéseket léptetnek
életbe.
Az euróválság esetében az előző alfejezetben kidolgozott négy elemet kell megvizsgálnunk
ahhoz, hogy megválaszolhassuk, tekinthető-e különleges állapotnak. Amennyiben a 2009-ben
kezdődő válság, ténylegesen vagy immanensen fennállt (1), a rendelkezésre álló rendes jogi
eszközökkel nem volt kezelhető (2), az egész társadalomra hatással volt (3) és annak
szervezettségét veszélyeztette (4), akkor ez rendkívüli vagy különleges állapotnak tekinthető.
Így a különleges jogrend alkalmazása indokolható lehet. A következő alfejezetben ezek
jelenlétét vizsgálom az EU gazdasági válsága esetén.
4.2.3. Az euróválság mint különleges állapot
Az európai gazdasági válság tényleges és immanens karakteréhez kétség sem férhet. A 2009ben kirobbanó államadósság-válság nagyon komoly realitás volt és részben az maradt mind a
mai napig. Több tagállam az államcsőd szélére került, amelynek bekövetkezése esetén a közös
valuta megszűnt volna létezni. Az euró elvesztése azonban nemcsak a korábbi pénznemekhez
való visszatérést jelentette volna. A válság immanensen magába foglalta a teljes európai
integráció bukását, hiszen az EU a legnagyobb vívmányát és a gazdasági teljesítőképességébe
és prudenciájába vetett piaci hitet veszítette volna el. Vagyis a veszély tényleges és egyben
immanens is volt - pedig ezek egyike is elég lenne.
A helyzet kivételességét vizsgálva kijelenthetjük, hogy ilyen jellegű válsággal még nem
találkoztunk. A Gazdasági és Monetáris Unió alapvető strukturális hibái, a szakpolitika
működtetését gyakorlatilag a szerencsére és a tagállamok jóindulatára bízták. Azzal, hogy az
egységes monetáris politikához tizenkilenc gazdaságpolitika társult, amelyek csak jóindulattal
nevezhetők harmonizáltnak és a működésük mindössze negatív keretek közé van szorítva,
valamint a belső és a végső hitelezés tilos, bármely tagállam bajba kerülésének orvoslása
lehetetlen volt. Emellett viszont az euró szupranacionális szinten került kialakításra, vagyis
problémái tagállami szinten nem lettek volna kezelhetőek – a fiskális politikák viszont
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tagállami szinten működnek. Megállapítható tehát, hogy a rendes jogrend alkalmatlan volt a
helyzet kezelésére (Benczes, 2011, Buda, 2017).
Az euróválság hatásainak általános, egész társadalomra kiterjedő jellege sem képezi komoly
vita tárgyát. Ha a közös valuta megszűnik és az EU még fenn is marad - amely a kevésbé
valószínű forgatókönyv lett volna - a legtöbb tagállamban általános recesszió alakult volna ki,
amely az egész népességre hatást gyakorolt volna.
A leginkább támadható elem a különleges állapotok utolsó jellemzője, miszerint a válság a
társadalom szervezett életét veszélyeztette. Bár ez elsőre talán túlzónak tűnik, azonban ha
belegondolunk abba, hogy az általános gazdasági visszaesés és a valuta elvesztése, legrosszabb
esetben pedig az EU felbomlása milyen gazdasági, politikai, társadalmi és biztonságpolitikai
hatásokkal járt volna, könnyen kijelenthető, hogy a közösségek szervezett élete komoly
veszélyben volt.
Ezek alapján az kiinduló kérdésre pozitív választ adhatok: vagyis az euróválság különleges
állapotnak tekinthető, és mint ilyenre rendkívüli intézkedésekkel is lehet reagálni. A következő
alfejezetben e rendkívüli intézkedések kialakítását és legitimálását lehetővé tevő szekurizáció
vagy biztonságiasítását elméletét és folyamatát mutatom be, majd annak szempontjából
általánosságban elemzem a válságkezelést.
4.2.4. Létfenyegetettség és biztonságiasítás
A nemzetközi tanulmányok, azon belül is a biztonsági tanulmányok koppenhágai iskolája
szerint a modern politikai rendszerekben a válságok több szektorban is értelmezhetőek úgy,
mint biztonsági kihívások (Izsa et al., 2011, 22.). Ezt az elméletet multiszektoriális
biztonságelméleteknek nevezik, amelyet Buzan dolgozott ki több munkájában (1991, 1998),
melyekben összesen öt különböző területet különített el. Ezek a klasszikus katonai, a
környezeti, a társadalmi, valamint a jelen munka szempontjából releváns politikai és gazdasági
szektorok (ibidem). Egy szakpolitikai kérdés vagy terület akkor válik biztonsági kérdéssé, ha
annak vonatkozási tárgyát valamilyen fenyegetés éri vagy veszélybe kerül (Izsa et al., 2011,
22-26). Ebben az esetben az érintett területen elindulhat a szekurizáció folyamata (ibidem;
Kiss, 2011; Buzan, 1991, 1998). Vagyis a folyamat elvégzéséhez minden esetben szükséges
egy vonatkozási tárgy és a fenyegetettség meghatározása.
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A terület másik kulcsfogalma a létfenyegetettség. Ez minden esetben a túléléshez kell, hogy
kapcsolódjon: vagyis a vizsgált szektor elemzési szintjének alanyainak a túlélése veszélybe
kell, hogy kerüljön (Izsa, 2011; Kiss, 2011; Buzan, 1998).
A katonai szektorban általában az állam, illetve az államok és azok fegyveres támadó- és
védekezőképességei jelentik a vizsgálat elsődleges tárgyát. Ez leginkább a nemzetközi
kapcsolatok klasszikus megközelítését, annak is a realista vagy neorealista értelmezését jelenti
(Izsa et al., 2011, 22-23). Itt a vonatkozási tárgy az államok önvédelmi és túlélési képessége,
amelyet egy másik állam fegyveres fellépése fenyegethet (Buzan, 1998), ez azonban jelen
munka tekintetében alacsonyabb relevanciával bír. A biztonság fogalmának társadalmi
megközelítése a kultúra, a nyelvgyakorlás illetve a politikai, vallási értékválasztás
szabadságára vonatkozik. Itt a létfenyegetettség e szabadságok egyes csoportokra vonatkozó
korlátozásaként jelenik meg, de a bevándorlással kapcsolatos integrációs kérdések is
értelmezhetőek ezen a szektoron belül (Izsa et al., 2011, 24-25). A biztonság környezeti
területen történő értelmezése az emberek és általánosságban az élővilág életfeltételeit
komolyan érintő válságok, változások jelennek meg, mint kihívások (ibidem). Ezek azonban
az elemzés tárgyán kívül esnek.
Az euróválság kérdésköréhez azonban szorosan kapcsolódik a politikai és a gazdasági
szektorban értelmezett biztonságfogalom, mint a válságkezelés rendkívüli lépéseit legitimáló
jelenség. A politikai biztonság esetében a fenyegetés vonatkozási tárgya a szuverenitás
(ibidem, 23). A szuverenitáson belül ilyen tárgy lehet a politikai rendszer szervezeti stabilitása,
a kormányzati rendszere vagy a legitimációját biztosító ideológia (Buzan, 1991, 19-21).
Gyakorlatilag minden olyan folyamat fenyegetésként illetve veszélyként érzékelhető a
vonatkozási tárgy tekintetében, amely a kormány legitimitását, nemzetközi elismertségét
kikezdheti, megkérdőjelezheti. Az ilyen jellegű folyamatok egy politikai rendszer tekintetében
létfenyegetésnek tekinthetőek. Ennek megítélése azonban nehezebbé vált a mai politikai
rendszerek esetében, mindenekelőtt a szupranacionális szint megerősödése miatt. Mivel az
uniós tagállamok szuverenitásukat az EU-val közösen gyakorolják, így kérdés, hogy ez
mennyiben változtatja meg a vonatkozási tárgy szempontjából érzékelt fenyegetések
értelmezését, érzékelését.
A gazdasági biztonság esetében a vonatkozási tárgy általánosságban az erőforrásokhoz való,
valamint az állami hatalom és a jóléti állam fenntartásához szükséges finanszírozási
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lehetőségek és piacokhoz való hozzáférésekben azonosítható (Buzan, 1991, 19-21). A
gazdasági szektorban azonban nehezebb meghatározni a fenyegetést és a veszélyeket. Ennek
egyik oka az, hogy a gazdasági szférában kialakuló zavarok hatással vannak a többi szektorra
is (Izsa et al., 2011, 24). Emellett a gazdasági szektor sajátossága az instabilitás (ibidem,
Felméry, Tálas, 2018; Buzan et. al, 1998), vagyis hogy szereplői, a cégek megszűnnek vagy
újraalakulnak. Létfenyegetettségről itt inkább akkor beszélhetünk, amikor a piacgazdaság vagy
az egész nemzetközi liberális gazdasági rend megszűnését kezdi valami fenyegetni (Izsa et al.,
2011, 24).
Biztonsági kérdéssé akkor válik egy szakpolitikai probléma, ha az összefüggésben áll a
rendszer, az alrendszer vagy valamely alacsonyabb elemzési szint fennmaradásával, túlélésével
(Buzan, 1998, 21-23.). Fontos azonban, hogy ez a túlélés illetve a vonatkozási tárgy
különbözhet az eltérő elemzési szintek esetében. A nemzetközi kapcsolatok elméletei szerint
az elemzésnek klasszikusan öt eltérő szintje lehet. Az első, amely rendszerszintnek tekinthető,
a nemzetközi rendszer maga. Ennek résztvevői egymással folytonos interakcióban és kölcsönös
függésben állnak és felettük nincs további szervezett vagy szervezetlen szint: ez a nemzetközi
közösség anarchikus dimenziója, amely jelenleg az egész bolygót jelenti. A második szint a
nemzetközi alrendszerek szintje. Ennek egységeit az egymás között kialakított együttműködés
intenzitása, intézményesülése különíti el a rendszerszinttől: a nemzetközi rezsimek és
szervezetek tartoznak ide. A következő az egységek szintje: ezek olyan aktorok változatos
alcsoportjaiból állnak össze, amelyek erős és elegendő belső kohézióval és függetlenséggel
rendelkeznek ahhoz, hogy önálló szereplőkként léphessenek fel. Az országok, nemzetek és
közösségek tartoznak ide. A következő az alegységek szintje, amelyek az egységeken belüli
egyének szervezett csoportjaiból állnak össze és az egységek viselkedését próbálják
befolyásolni. A közigazgatás, a lobbi csoportok és érdekérvényesítő szervezetek találhatóak itt.
Végül az egyének szintje, amely a társadalomtudomány legvégső elemzési csoportját jelenti
(ibidem, 5-6). A nemzetközi biztonsági elméletek elemzésének vonatkozási tárgya azonban
nem lehet az egyén. A vizsgálati szint az egység, vagyis az állam szintjén kell, hogy
kialakuljon, mivel az a nemzetközi viszonyok domináns szereplője (Kiss, 2011, 73). Fontos
azonban kiemelni, hogy az alrendszer, bizonyos esetekben az alegységek szintje is az elemzés
tárgyát képezheti.
Amikor egy szakpolitikai kérdést – általában – a döntéshozók olyan veszélyként értékelnek,
amely az államra vagy a vonatkozási tárgy létére létfenyegetést jelent és a kezelés érdekében
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rendkívüli intézkedéseket próbálnak életbe léptetni, akkor a kérdés biztonságiasításának
kísérletéről beszélhetünk. Erre azért kerül sor, mert a szektorokban felfedezhető folyamatok a
biztonság logikájával megegyezően zajlanak le, de a katonai területen kívül esnek vagy azzal
csak közvetetten állnak kapcsolatban. (ibidem). A biztonságiasítás folyamata (lásd 3. ábra) a
gyakorlatban azt jelenti, hogy egy adott válságot – illetve annak kezelését – a döntéshozók
megkísérelik kiemelni a rendes jogalkotás, illetve döntéshozatal folyamatából (Izsa et al.,
2011). Ez a vonatkozó kérdés átpolitizálásával jár. A szekurizációt Buzan mint egy extrém
politizációt írja le. A különböző szakpolitikai problémák nem feltétlenül átpolitizáltak. Ez
utóbbiakkal a kormányzat nem mindig foglalkozik; több esetben a közpolitika más szereplői
járnak el vagy nem része az átpolitizált közpolitikai diskurzusnak. Ha azonban a közpolitikaalkotás főrészévé válik, bekerül a közbeszédbe és a rendes politikaformálás alakítja ki a
kormány reakcióját, akkor a terület átpolitizálódik. A biztonságiasítás azonban ennél is tovább
megy: itt a létfenyegetettség rendkívüli intézkedéseket tesz szükségessé. Ennek megfelelően a
kérdés rendezése kikerül a szakpolitika-alkotás rendes eljárásából, amely lépés a válság által
érintett vonatkozási tárgy védelmének szükségessége által legitimálódik. A különleges
lépéseket a védett tárgy érdekében történő fellépés szükségszerűsége igazolja. Ez egy extrém
politizációnak tekinthető, amikor a kérdés a napi politikán túli, afölötti dimenzióba kerül
(Buzan, 1998, 23-26; Kiss, 2011, 74). Ahogy Izsa fogalmaz: a kérdés a korábban katonai
biztonság által monopolizált „high politics” részévé válik (Izsa et al., 2011, 25).31
A biztonságiasítás gyakorlatilag azzal kezdődik, hogy a politikai vezetők a biztonság
kérdéskörébe utalják az adott szakpolitikai kérdést (ibidem). A folyamat négy különböző
lépésen keresztül zajlik le. Először megjelenik a létfenyegetettség, amelynek – ahogy fentebb
is olvasható – valamely módon veszélyeztetnie kell a túlélést. Ennek érzékelését követően ezt
a biztonságiasítást végző aktor vagy ügynök – aki legtöbbször valamely döntéshozó – meg kell
hogy fogalmazza és erről az állampolgárokat meg kell hogy győzze. Ha a veszély valójában
nem áll kapcsolatban a túléléssel, funkcionálisan a létfenyegetettség szerepét akkor is be kell
töltenie. (Kiss, 2011, 74). Itt a döntéshozó ún. beszédaktusán (speech act) van a hangsúly,
amellyel megkísérli kiemelni a szakpolitikai problémát a rendes döntéshozatalból,
alátámasztva annak szükségességét (Izsa, et al., 2011 23; Buzan et al., 1998, 23-26).
31

Fontos kiemelni, hogy a „high politics” csak a biztonsági tanulmányok területén monopolizált a katonai
biztonság által. Az EU-tanulmányok területén más, a tagállami szuverenitásoz szorosan kötődő szakpolitika is ide
sorolható – mint a gazdaságpolitika, a külpolitika vagy az alkotmányos rendszerek kialakítása.
Ezt az álláspontot később a biztonsági tanulmányok szakirodalmában is meghaladták, főként a multiszektoriális
szemlélet hidegháborút követő megerősödését követően (Kiss, 2011, 75).
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Kiemelendő, hogy amennyiben ez a beszédaktus (ibidem; Kiss, 2011, 73-75) nem jár sikerrel,
úgy csak a szekurizáció kísérletéről beszélhetünk. A folyamat egyik kulcseleme ugyanis a
rendkívüli intézkedések állampolgári elfogadásából és felhatalmazásából fakadó legitimáció.
Amennyiben a létfenyegetettséget a polgárok elfogadják, akkor a biztonságiasodás folyamata
elindul, amely ezt a felhatalmazást megadja a döntéshozónak a rendkívüli intézkedések
meghozatalára. Bizonyos értelmezések szerint a szekurizáció már a felhatalmazással is
létrejön, míg más álláspontok szerint a rendkívüli intézkedéseket meg is kell alkotni ahhoz,
hogy a biztonságiasítás megtörténjen (ibidem). Ezt követően a nemzetközi közösség reagál a
változásokra. Ennek keretén belül más országok is rendkívüli lépéseket léptetnek életbe, és így
válik a válságkezelés a nemzetközi kapcsolatok részévé (lásd 1. ábra!).

3. ábra - A biztonságiasítás folyamata
Forrás: Kiss, 2011, 75.
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A folyamat kulcseleme a létfenyegetettség. Ennek meghatározása azért is problémás, mert az
csak a vonatkozási tárgy tekintetében értelmezhető (Buzan et al., 1998). A multiszektoriális
biztonságfogalom azonban többrétű létfenyegetettséggel is jár. A katonai szektorban ennek a
meghatározása viszonylag egyszerűnek tekinthető. A fegyverkezés, a hadseregek fejlesztése
mind ennek tekinthető. Ellenben ebben a szektorban is történt elmozdulás, hiszen a modern
fegyveres erők már a legtöbb esetben békefenntartó vagy humanitárius missziókat látnak el.
(Izsa et al., 2011, 26). A társadalmi szektorban azok a veszélyek merítik ki a létfenyegetettség
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feltételeit, amelyek a nemzetek, etnikumok vagy vallási csoportok létét veszélyeztetik.
Azonban az identitások egy nemzeten vagy politikai közösségén belüli folyamatos változásai
ennek értékelését is bonyolultabbá teszik. Emellett a különböző identitáselemek elleni fellépés
– nyelvtörvények például – nem feltétlenül jelentik a társadalom identitásának megszűnését
(ibidem, 27-28). Ami a környezeti szektor veszélyeit illeti, itt mind helyi, mind regionális, mind
globális szinten vannak olyan folyamatok, amelyek kimerítik a létfenyegetettség kategóriáját
és így biztonságiasítható közpolitikai problémává válnak. A környezet egyes elemeinek lokális
pusztulása, a regionálisan jelentkező elsivatagosodás vagy a globálisan jelentkező
klímaváltozás mind lehetnek a szekurizáció tárgyai (ibidem, 28).
Az elemzés tárgyához legszorosabban kapcsolódó két szektor esetében a létfenyegetettség
pontos megállapítása ugyancsak problémákba ütközhet. A politika területén a szuverenitás akár
egység-, akár alrendszerszinten történő bármilyen megkérdőjelezése vagy korlátozása kimeríti
az alapvető túléléshez kötődő veszély feltételeit. Az egység szintjén a nemzeti politikai
rendszerek mozgásterét vagy főhatalmát korlátozó tényezők, míg alrendszerszinten a
szupranacionális együttműködések - mint az EU - fejlődését akadályozó jelenségek is
azonosíthatóak létfenyegetettségként. Az elsőre példa lehet bármilyen külső politikai
beavatkozás egy ország működésébe, míg a második a nemzetközi közösség működését
jelentősen átalakító eseményekben fogható meg – bipoláris világrend felbomlása, az EU 20082009-ben kezdődő válsága (ibidem, 27).
A gazdasági szektor esetében a legnehezebb a létfenyegetettség meghatározása, a fentebb már
említett ok, a vonatkozási tárgy és az egész szektor jellege miatt. A gazdasági társaságok
megszűnése a rendszer működésének mindennapos jelensége (ibidem). A gazdaság
instabilitását ugyanis a rendszer hatékonyságának áraként is tekinthetjük (Buzan et al, 1998,
105-106), külön kiemelve a szektor innovációra való nyitottságát (Felméry, Tálas, 2018). Az
alegység feletti szinteken azonban már jobban értelmezhető a gazdasági létfenyegetettség
jelenléte. Az egység, valamint az alrendszer elemzéseinek esetén a nemzetgazdaságok
egészének fennállása, illetve a liberális nemzetközi gazdasági rend mint absztrakt érték vagy a
nemzetközi gazdasági rezsimek fennmaradása mint vonatkozási tárgy már lehetővé teszi
bizonyos jelenségek túlélésre gyakorolt veszélyként történő értelmezését (ibidem; Izsa et al.,
2011, 27).
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4.2.5. A gazdasági és politikai szektor biztonságiasítása
A kutatási kérdések és az elemzés tárgya szempontjából a multiszektoriális biztonság elmélet
két területe, a politikai és a gazdasági szektor rendelkezik komolyabb relevanciával.
A létfenyegetettség megállapítása kifejezetten nehéznek tekinthető a gazdasági szektorban
(Buzan et al., 1998, 103-109; Felméry, Tálas, 2018). Ennek oka az, hogy ezen a szakpolitikai
területen nehezen alakul ki olyan veszély, amely a többi szektorhoz hasonlóan a túlélést
veszélyeztetné. Ettől függetlenül azonban a gazdasági biztonság illetve a gazdasági kihívások
biztonságiasítása elfogadott a szakirodalomban (Ulmann, 1983; Jahn, Lemaitre, Wæver, 1987;
Nye, Lynn-Jones, 1988; Matthews, 1989; Brown, 1989; Nye, 1989; Crawford 1991;
Haftendon, 1991; Tickner, 1992; Wæver et al. 1993; Izsa et al. 2011; Kiss, 2011). A gazdasági
szektor vonatkozási tárgyai közé általánosságban az erőforrásokhoz való hozzáférés illetve az
állami hatalomgyakorlás és a jóléti rendszer működéséhez szükséges finanszírozási
lehetőségekhez és erőforrásokhoz való hozzáférés tartozik.
Ha a fenyegetés vonatkozási tárgyát elemzési szintenként differenciáljuk, akkor pontosabb
képet kaphatunk arról, hogy a gazdasági biztonság miként értelmezhető. Az egyének szintjén
a megélhetésre, az alapvető emberi szükségletekhez való hozzáférésre (Buzan et al., 1998, 104)
illetve a cégek esetén – ami ugyanazon elemzési szintnek tekintendő – a gazdasági működés
lehetőségére lehet vonatkozási tárgyként tekinteni. Ezek a szereplők azonban nem képesek a
terület

szekurizációját

elindítani,

mivel

az

itt

fellépő

veszély

nem

tekinthető

létfenyegetettségnek. Ahogy azt fentebb is írtam, a gazdasági szektor magas innovációs
érzékenysége (Felméry, Tálas, 2018), illetve instabilitása a terület hatékonyságának áraként
értelmezhető (Buzan et al., 2018). A cégek megszűnése vagy az állampolgároknak a
forrásokhoz való nehezebb hozzáférése nem éri el azt a szintet, ami a biztonságiasítás
elindításához szükséges. Ez alól az az eset lehet kivétel, amikor a helyi vállalat csődje egy
relatíve zárt gazdaságban olyan nagymértékű hatást vált ki, amely komoly fenyegetést jelent
az állampolgárokra. Ekkor a helyi döntéshozók megkísérelhetik a kérdést szekurizálni. Az
egység, vagyis a tagállamok szintjén a gazdasági létfenyegetettség már jobban értelmezhető,
azonban itt sem olyan egyértelmű, mint más szektorokban. Ugyan a szakirodalom bizonyos
alkotói a nemzetgazdaság csődjét elfogadják olyan veszélynek, ami alapot ad a rendkívüli
intézkedések életbe léptetésére és annak biztonságiasításon keresztüli legitimálására (Izsa et
al., 2011, 25-26), azonban Buzan azon az állásponton van, miszerint az államcsőd nem jár az
állam elpusztulásának kockázatával, így létfenyegetettségről sem beszélhetünk (Buzan et al.,
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1998, 104-105). Az egység szintjén ilyen fenyegetettségről akkor beszélhetünk, ha egy
nemzetközi szinten is jelentős bank kerül csődközeli helyzetbe, amely a gazdasági
interdependencia miatt komoly turbulenciát okozna a gazdaságban (ibidem, 101). Egy másik
lehetőség, hogy az ország jóléti rendszerét érinti a fenyegetés, ennek azonban olyan
mértékűnek kell lennie, hogy az egész rendszer túlélését, fennmaradását is veszélyezteti. Az
egység szinten a gazdasági szektorban fellépő veszélyek azonban nem lebecsülendőek,
ellenben a létfenyegetettséget nem ebben a szektorban alakítják ki. A gazdasági terület szoros
összefüggésben áll a politikai és a katonai szektorral is, és az itt fellépő problémák e területeken
már könnyebben válhatnak valós fenyegetéssé. Ahogy azt Cordell Hull megfogalmazta a nagy
gazdasági világválság idején: „ha a termékek nem léphetik át a határokat, akkor a katonák
fogják” (Buzan, 1984). Emellett a nemzetgazdaságok problémái az állam nemzetközi politikai
rendszerben elfoglalt pozíciójában is komoly változásokat okozhat, aminek további biztonsági
kockázatai lehetnek mind a politikai, mind a katonai szektorban (Buzan et al., 1998, 103).
Ehhez hasonlóan ezen az elemzési szinten kialakuló gazdasági szektorbeli fenyegetés, illetve
az államcsőd a politikai szektor vonatkozási tárgyára, a szuverenitásra is veszélyt jelenthet. Az
államcsődöt jelentő ország önrendelkezésébe, annak politikai mozgásterét szűkítő vagy akár
megszüntető módon külső aktorok is beavatkozhatnak a válságkezelés során. Amikor az IMF
vagy a Világbank a mentőcsomagokért cserébe részben vagy egészben átveszi a gazdasági
szféra irányítását, akkor az ország önrendelkezése sérül, ami a politikai szektor
létfenyegetettségeként értelmezhető (ibidem, 105). Vagyis a vonatkozási tárgy és a fenyegetés
eltérő szektorokból származik.
A gazdasági szektor létfenyegetettsége a legjobban az alrendszer- és a rendszerszinten
ragadható meg. A nemzetközi alrendszerek szintjén fellépő veszély esetén a vonatkozási tárgy
a nemzetközi rezsimek, a nemzetközi szervezetek illetve az ezek által kialakított gazdasági
szabályozás formájában érhető tetten. Ekkor az alrendszer szereplői által kialakított
szabályozási nexus, illetve a rendszer szinten jelenlévő, absztraktabb liberális nemzetközi
gazdasági rend kerül veszélybe. A gazdasági válság a nemzetközi rezsimek, mint korábban a
GATT, ma a G7, G8 illetve nemzetközi szervezetek, mint a NAFTA, az ASEAN vagy akár az
EU működését és az általuk kialakított gazdasági szabályozás létét fenyegeti (ibidem, 101103). Ez egyértelműen létfenyegetettségként értékelhető, hiszen ezek a gazdasági szektorban
és annak kiszolgálására jöttek létre. Az alrendszer szintjén a biztonságiasítást kezdeményező
szereplők általában vagy valamely – az együttműködésben résztvevő – állam, vagy a
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nemzetközi szervezet képviselője. A rendszerszint esetében, ahogy említettem, a vonatkozási
tárgy jóval absztraktabb. A globális piac, a szabad kereskedelem illetve a liberális nemzetközi
gazdasági rend, illetve annak alap- és szervezőelvei azok, amelyek létfenyegetettségbe
kerülnek (ibidem 106). Ez megtörténhet azáltal, hogy a gazdasági válság láncreakciót alakít ki.
Így a szereplők elkezdik nem betartani a kölcsönösen kialakított játékszabályokat illetve
megkerülik a nemzetközi gazdasági rend által kialakított kereteket, ez pedig a rendszer
összeomlásához vezethet. A gazdasági interdependencia miatt globálissá váló válság az egész
liberális gazdasági rendszer fenyegetésévé alakul ezzel, kikezdve a már említett vonatkozási
tárgyakat. Ekkor a biztonságiasítás szinte biztosan bekövetkezik (ibidem 107). Mivel a
nemzetközi rendszer anarchikus és mellérendelő, így itt a folyamatot elindító aktor vagy
ügynök meghatározása problémásabb; azonban leggyakrabban itt is az alrendszer esetében
fellépő szereplőkkel találkozhatunk.
A politikai szektorban a vonatkozási tárgy minden esetben valamilyen alkotó elv formájában
kerül megfogalmazásra. A létfenyegetettséget az egység alatti szinteken a politikai szektorban
nehezen lehet értelmezni. Itt az állam tekinthető a fő aktornak, ami megfelel a nemzetközi
kapcsolatok elméletének klasszikus realista megközelítésének is (Kiss, 2011). Az egység
szintjén a veszély legtöbbször az állam szuverenitását vagy ritkább esetben a legitimációt
biztosító ideológiájának illetőleg autoritásának megkérdőjelezését jelenti (Buzan et al., 1998).
Ez szinte minden esetben kimeríti a létfenyegetettség feltételeit, hiszen egy politikai rendszer
fennmaradása, túlélése a szuverenitásának teljes körű gyakorlásához kötődik. A politikai
rendszer fennmaradásának egy másik feltétele pedig annak legitimációja. Ahogy azt a 4.1.
alfejezetben részletesen is kifejtettem, a kötelező döntések állampolgári elfogadása nélkül
minden állam fennmaradása csak ideiglenesen tartható fenn.
Az alrendszer szintjén ellenben a nemzetközi együttműködés, rezsim vagy szervezet fejlődése
illetve léte is veszélybe kerülhet, amelyek mind tekinthetőek létfenyegetettségnek. Amikor egy
nemzetközi politikai szervezet, mint az EBESZ, az Európa Tanács vagy az EU fejlődése
akadályokba ütközik, akkor ott a probléma biztonságiasítására is sor kerülhet. Ebben az
esetben, ahogy az a gazdasági szektornál is olvasható volt, a részvevő tagállamok képviselője
vagy a nemzetközi szervezet vezetője élhet a szekurizáció lehetőségével, megpróbálván
kiemelni a problémát a rendes döntéshozatali folyamatokból.
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Ahogy az fentebb olvasható, a politikai rendszerre vonatkozó létfenyegetettség nem feltétlenül
ebben a szektorban kialakuló válság hatására jön létre. A gazdasági terület válságai komoly
hatást gyakorolhatnak ennek a szektornak a működésére is.
A politikai szektorban a létfenyegetettség rendszerszinten is értelmezhető, amikor a
nemzetközi kapcsolatok egészét meghatározó alapelvek kérdőjeleződnek meg vagy bomlanak
fel. Ugyan a teljes nemzetközi rendszer ritkán kerül veszélybe, azonban a cezúra jellegű
átalakulások, mint a bipoláris világrend kialakulása, majd annak megszűnése ilyen
rendszerszinten megnyilvánuló létfenyegetettségnek tekinthető (ibidem; Izsa et al., 2011).
4.2.6. Biztonságiasítás az euróválság esetében
A létfenyegetettség és a biztonságiasítás kérdésköre után a gazdasági és politikai biztonság
jelenlétét vizsgálom meg az euróválság esetében. Először a létfenyegetettség jelenléte kerül
elemzésre, meghatározva a politikai és gazdasági szektorok viszonyítási tárgyait, majd a
biztonságiasítás folyamatának különböző fázisai kerülnek leírásra: a beszédaktus és a
különleges intézkedések.
Ahogy azt Felméry és Tálas is kifejti, a gazdasági létfenyegetettség megállapítása kifejezetten
bonyolult a fentebb már ismertetett okokból (Felméry, Tálas, 2018). Egyrészt a gazdasági
szektorban a fenyegetés túlélést veszélyeztető jellege legalábbis megkérdőjelezhető, másrészt
a szektor kifejezetten fontos tulajdonsága az állandó megújulását biztosító magas innovációs
képesség. Így az ezen a területen kialakuló veszélyek értékelésénél kifejezetten nagy szerepet
kapnak a szubjektív és percepcionális elemek (ibidem).
Az euróövezet esetén ezek a problémák egyértelműen fennállnak. Ahogy az az előző
alfejezetben is olvasható volt, a gazdasági szektor létfenyegetettsége kifejezetten nehezen
értelmezhető az egység – vagyis a nemzeti – és az az alatti szinteken. A GMU azonban a
nemzetközi alrendszerek szintjén helyezkedik el, vagyis itt a fenyegetettség kialakulása
elképzelhető. Az eurózóna és az EU egy sui generis szupranacionális politikai rendszernek
tekinthető, amely fejlettebb, mint egy nemzetközi szervezet, de még nem tekinthető államnak
(Arató, Koller, 2015). Az EU és a GMU gazdasági kormányzásával együtt leírható úgy, mint
egy szabályozási környezet, illetőleg mint a nemzetközi gazdasági alrendszer vonatkozási
tárgya, amely fennmaradását az államadósság, majd az abból kialakuló euróválság komolyan
veszélyeztette. Ezen a szinten kijelenthető, hogy minden olyan folyamat, amely az egységes
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belső piac rendszerét és az azt létrehozó megegyezéseket kikezdi, az létfenyegetettségnek
tekinthető (Buzan et al., 1998, 21-26, 101-106). A politikai szektor szempontjából az
euróválság mint az integráció fejlődését akadályozó folyamat jelenik meg, és mint ilyen az
alrendszerszinten az alkotó alapelvet – az egységfolyamat továbbfejlődését – veszélyezteti
(Izsa et al., 2011). Ugyancsak a multiszektoriális fenyegetettséget támasztja alá a gazdasági és
politikai szektor közötti összefüggés. A gazdasági válság, mint politikai létfenyegetettség az
EU-t mint a fegyverkezés kölcsönös korlátozásának eszközét is veszélybe sodorja, ezáltal
szélesítve a veszélyek körét (Buzan et al., 1998, 103).
A gazdasági szektor vonatkozási tárgya tehát a GMU, a fenyegetettség pedig annak létezésére
kell hogy vonatkozzon. Politikai szempontból a vonatkozási tárgy az integráció további
fejlődése az alrendszer szintjén és a tagállami szuverenitás csökkenése a válságkezelő lépések
miatt az egység, tehát a tagállam szintjén.
Annak érdekében, hogy a gazdasági biztonság fennállását, és a fenyegetettséget az euróválság
esetében pontosan meg tudjuk állapítani, bizonyos mérőszámok alkalmazására van szükség.
Ezek körének kialakításánál fontos a Gazdasági és Monetáris Unió szabályozási környezetének
vizsgálata. Felméry és Tálas rövid és hosszú távú gazdasági mutatókat azonosít, amelyek
alkalmasak lehetnek a gazdasági biztonság elemzésére. A rövid távúak közé a GDP-ben
meghatározott növekedés mint a modern gazdasági rendszerek egyik legfontosabb mutatója, a
maastrichti kritériumok közé tartozó inflációs ráta és államadósság, valamint a
munkanélküliségi ráta tartoznak. A hosszabb távú mutatók ennél érzékenyebb indexekből
állnak: ilyen az OECD Jobb Élet Mutatója (better life index)32 (Felméry, Tálas, 2018). A
következőkben ezeket az indikátorokat vizsgálom meg midenekelőtt az eurózóna
tagállamainak esetében.
Ahogy az a 4. ábrán is látható, az eurózóna GDP-je 2011 után jelentősen – majdnem 3% pontot
– zuhant a vizsgált időszak kezdetén, a 2011-es szintet pedig csak 2015-re, az időszak végére
érte el újra. Ez azt jelenti, hogy az első indikátor tekintetében megállapítható, hogy a gazdasági
biztonság csökkent. Ez értelmezhető úgy, mint a GMU és az EU egészére vonatkozó
létfenyegetettség. Mivel az EU egyik legfontosabb célkitűzése a Lisszaboni Stratégia óta az,
hogy a világ leggyorsabban növekedő gazdasága legyen (Arató, Koller, 2015), a recesszió
egyértelműen az alrendszeri szinten megjelenő fenyegetés elemének tekinthető.

32

http://www.oecdbetterlifeindex.org/
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4. ábra - GDP növekedés az EU és az eurózóna országaiban 2011-2015 között
Forrás: Eurostat
Az EU és az eurózóna gazdasági növekedése (GDP)
2009-2015
Forrás: Eurostat
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Látható, hogy a gazdasági növekedés lassulása, majd a recesszió mind a GMU teljes jogú –
vagyis a közös valutát használó –, mind az azon kívüli tagállamok esetében tetten érhető az
elemzés tárgyát jelentő 2011-2015 közötti időszakban. Ebből következően a gazdasági
stabilitás ennél az elemnél sérült.
5. ábra - Inflációs ráta az EU és az eurózóna tagállamaiban 2009-2015
Forrás: Eurostat
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Az infláció esetében az ábrázolt időszak hosszabb, mint az elemzés tárgyát képező periódus
annak érdekében, hogy a változási tendenciák érthetőbbek legyenek. Az 5. ábrán egyértelműen
látszik, hogy a 2009-től kezdődő európai gazdasági válság jelentős mértékű árstabilitás
csökkenéséhez vezetett. Az inflációs ráta az eurózónában 2,5% pontot, míg az EU egészében
több mint 2% pontot emelkedett két év leforgása alatt. Azonban köszönhetően az eurózónában
bevezetett szigorú megszorító intézkedéseknek, 2011-2015-ös időszakban a helyzet
konszolidálódott és az árstabilitás jelentősen nőtt, 2015-re elérve a teljes stabilitást. Vagyis a
maastrichti kritérium részét képező inflációs ráta tekintetében a gazdasági stabilitás ugyancsak
sérült.
A következő vizsgált indikátor az államadósság. A válságkezelés szempontjából is fontos
mutató komoly hatással van a tagállamok újrafinanszírozási képességére. Látható, hogy az
adósság szintje már mind a válság, mind a vizsgált periódus kezdetén jelentősen meghaladta a
maastrichti kritériumokban rögzített GDP 60%-val megegyező határértéket. Ahogy az a 6.
ábrán is látható, az adósságállomány azonban még tovább nőtt – köszönhetően a
válságkezelésnek: 2009-2014 között az EU és az eurózóna esetében is több mint 10% ponttal,
míg a vizsgált 2010-2015 közötti periódus alatt is 5% ponttal emelkedett.
6. ábra - Államadósság az EU és az eurózóna tagállamaiban 2009-2015
Forrás: Eurostat
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Az adósság ilyen magas szintje sok szempontból fenntarthatatlannak tekinthető, amely
jelentősen drágítja a tagállamok és így az egész EU finanszírozási forrásokhoz való
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hozzáférését. Ez a gazdasági biztonság gyengülését és a létfenyegetettség kialakulását okozza.
Vagyis az instabilitás a harmadik indikátor tekintetében is megállapítható.
Az utolsó rövidtávú gazdasági indikátor a munkanélküliségi ráta. Ahogy az a 7. ábrán is látható,
2011-2015 között mind az Európai Unióban, mind az eurózónában jelentősen nőtt a
munkaerőpiacon kívül rekedtek aránya. Az előbbi esetében 1,5, míg az utóbbiéban 2% pontot
emelkedett 2011-2013 között, és 2015-ig nem is érte el a vizsgált periódus kezdetének értékét.
A növekvő munkanélküliség csökkenti a gazdasági stabilitást (Felméry, Tálas, 2018), így
növeli a létfenyegetettséget.
7. ábra - Munkanélküliségi ráta az EU és az eurózóna tagállamaiban 2009-2015
Forrás: Eurostat
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Ez alapján kijelenthető, hogy a rövidtávú gazdasági mutatók alátámasztják a gazdasági
biztonság csökkenését, így megerősítik, hogy az euróválság létfenyegetettségként értelmezhető
a nemzetközi alrendszerek szintjén a gazdasági szektorban.
A hosszú távú indikátorok közül az OECD által kidolgozott jobb élet mutatót választottam ki.
Ez 11 különböző területen elemez 38 országot, ezen belül 13 változó trendet is vizsgálva 20052016 között. Az elemzés tárgyát képező országokból az eurózóna 15 tagállamának 13
változójának összehasonlításán keresztül kimutatható, hogy a válságkezelés során a hosszútávú
mutatók nem változtak lényegesen. Ahogy az a 8. ábrán is látható, az oktatás inkluzivitásának
pozitív és a politikai részvétel negatív irányú változásán kívül jelentős elmozdulás nem történt.
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Vagyis a gazdasági stabilitás a hosszú távú indikátorok tekintetében se nem javult, se nem
romlott.
8. ábra - OECD Jobb Élet Mutató az eurózóna 15 tagállamában33
OECD Jobb Élet Mutató (better life index) változóinak trendjei (%) az
Eurózóna országaiban 2005-2016
Forrás: OECD
http://www.oecdbetterlifeindex.org/
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A gazdasági biztonság mutatóinak vizsgálata alapján tehát megállapítható, hogy a 2011-2015
közötti időszakban, az euróválság kimeríti a létfenyegetettség feltételeit a nemzetközi
alrendszer szintjén, ennek megfelelően a biztonságiasítás folyamata is vizsgálhatóvá válik.
Ahogy az fentebb olvasható, a gazdasági létfenyegetettség vonatkozási tárgya a Gazdasági és
Monetáris Unió, illetve annak megszűnése. Kiterjesztőbben értelmezve azonban ez a gazdasági
válság a politikai szektorra vonatkozóan is létfenyegetettségként jelenik meg mind az
alrendszer – vagyis az EU –, mind az egység – vagyis a tagállami – szinten. Az uniós politikai
szektor tekintetében a vonatkozási tárgy az integrációs folyamat további fejlődése. Az
euróválság az EU történetének egyik legkomolyabb válsága volt, amely egyértelműen

33

Az OECD adatai alapján saját készítésű diagram.
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veszélyeztette az együttműködés létét. A politikai szektor tagállami szinten jelentkező
fenyegetettségének vonatkozási tárgya a tagországok szuverenitása, amelyet a Trojka (az
Európai Bizottság, az IMF és az EKB) illetve a hitelező országok által kikényszerített
Memorandum of Understanding-ek korlátoztak a kimentett országok esetében.
A létfenyegetettség percepciója után a biztonságiasítás következő lépése (lásd az 1. ábrát!)
ennek megfogalmazása, vagyis a beszédaktus. A szekurizációt elindító aktor az alrendszer
esetén vagy egy tagország vagy a szupranacionális politikai rendszer képviselője. Az
euróválság esetén mindkettőre találhatunk példát. 2011. október 26-án Angela Merkel német
kancellár kijelentette, hogy amennyiben az euró elesik, akkor Európa is elesik (Merkel, 2011;
Herczeg, 2017). Ez egyértelműen beszédaktusnak tekinthető, hiszen egy szakpolitikai kihívást
biztonságiasít azáltal, hogy a közpolitikai probléma jövőjét az egész integráció jövőjéhez köti.
Abban az esetben, ha a politikai rendszer nem képes kezelni a problémát, akkor az egész létét
is veszélyezteti. Az uniós intézmény képviselőjének beszédaktusát Mario Draghi hajtotta végre
2012. július 26-án londoni beszédében, amikor bejelentette, hogy EKB elnökeként bármit
megtesz, ami az euró megmentéséért szükséges (Domanski, 2017).
Megállapítható, hogy az euróválság biztonságiasítását elérni próbáló beszédaktusok sikeresek
voltak, mivel mind a többi tagállamot, mind az állampolgárokat rávette a felhatalmazás
megadására, így a megkezdődhetett a válságkezelés.
A szekurizáció következő lépése a különleges intézkedések érvénybe léptetése. A
válságkezelés során sok olyan lépést tettek az uniós döntéshozók, amelyek rendkívülinek
tekinthetőek. Ezek közül némelyek átmeneti, egyedi és konzervatív jellegűnek tekinthető,
vagyis csak a létfenyegetettség elhárítására jött létre. Ezzel szemben más – ugyancsak
különleges – döntések általános, állandó és reform jellegűek voltak és azért jöttek létre, hogy
kialakítsák a hiányzó válságkezelő intézményeket, illetőleg hogy kezeljék a GMU endogén,
strukturális hibáit. Az első kategóriába a Trichet-Draghi levél, valamint az állammentő alapok
által nyújtott mentőcsomagok, a másodikba az állammentő alapokat és az OMT-t létrehozó
döntések, míg a harmadik kategóriába a hétköznapi működést biztosító változtatások tartoznak.
A válságkezelés lépéseinek elemzésére és kategorizálására részletesen az 5. fejezetben kerül
sor. Fontos azonban kiemelni, hogy a válságkezelés lépései között vannak különleges
intézkedések, így a gazdasági válság biztonságiasításának folyamata több esetben is
megvalósult.
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4.3.

Demokratikus deficit

A harmadik alapfogalom a demokratikus deficit.34 Ugyan sosem érte el az általános vagy akár
a politikai közbeszéd nyilvános szintjeit (Scharpf, 2015, 20), azonban a jelenség az Európatanulmányok egyik legtöbbet vitatott tudományos kérdése. A jelenség az Egységes Európai
Okmány elfogadásával jelent meg az integrációban, majd a 90-es években és a 2000-es évek
elején egy aktív tudományos vita bontakozott ki róla a politikatudományban.35 A klasszikus
megfogalmazása szerint ez az uniós politikák, az állampolgárok hétköznapi életére gyakorolt
hatása és a választók által gyakorolt ellenőrzési jogosítványok közötti különbség. Ezek a
kontrollmechanizmusok valamilyen képviseleti szerven vagy más politikai eszközön keresztül
kell, hogy megvalósuljanak (Romani, Liakopoulos, 2009, 15). Jelen munka tekintetében azért
számít kulcsfontosságúnak, mert az integráció demokratikusságát ezzel a fogalommal írja le a
szakirodalom. Ennek több előnye is van: egyrészt így nem kell állást foglalni a kérdés „pozitív”
oldalát jelentő demokrácia diskurzusban, ennek definíciójáról ugyanis a politikatudományban a
mai napig nincs konszenzus.36 A demokratikus deficit ellenben egy „negatív” megközelítés,
néhány egymáshoz közelebb álló meghatározással. Az EU demokratikusságának hiánya a
válságkezelés alatt egyértelműen változott. E munkában azt próbálom elemezni, hogy ezek a
változások milyen irányúak voltak és a biztonságiasítás folyamata, illetőleg az abból fakadó
különleges intézkedések milyen hatást gyakorolnak erre.
Ebben az alfejezetben bemutatom a jelenség klasszikus megközelítését és annak két
meghatározását. Ezután kitérek a demokratikus deficit-vita válság előtti szakaszára. A
válságkezelés azonban nagyon komoly hatásokat gyakorolt az európai demokráciára. Ennek
okán az alfejezet második része ezzel az időszakkal foglalkozik: bemutatom a demokratikus
deficit új megközelítését, valamint a vita kiújulását és álláspontjait.

34

A demokratikus deficit a magyar szakirodalomban sokszor demokrácia deficitként szerepel. A két fogalom
között nincs jelentésbeli különbség, azonban a „demokratikus deficit” formát helyesebbnek tartom. Az irányadó
nemzetközi irodalomban ugyanis főként „democratic deficit”-ként és nem „democracy deficit”-ként vagy „deficit
of democracy”-ként használják
35
A vita fő résztvevői Andreas Follesdal, Andrew Moravcsik, Fritz W. Scharpf, Giandomenico Majone, Paul F.
Kjaer, Richard Bellamy, Simon Hix, akik álláspontjait a 4.3.1.2. alfejezetben részletesebben is bemutatom.
36
A demokráciaelmélet legfontosabb munkái közé az ókoriak közül Platón és Arisztotelész, a mai munkák közül
pedig Dahl 1956, 1961, 1966, 1970, 1971, 1973, 1982, 1985; Lijphart 1968, 1984, 1994; Sartori 1987; Linz &
Stepan 1978; Diamond & Plattner 1993; Schmitter, O'Donnell & Whitehead 1986; Huntington 1991.
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4.3.1. A válság előtti időszak
Ahogy azt fentebb már említettem, a jelenséget először az 1980-as évek második felében, az
Egységes Európai Okmány elfogadása után kezdték érzékelni. Ennek oka, hogy ezzel a
szerződésmódosítással az uniós kompetenciák már nem csak a tagállamok politikai vezetésére
és a kereskedelemre, de az állampolgárok hétköznapi életére is hatást kezdtek gyakorolni. A
kérdés igazán komoly figyelmet azonban a Maastrichti Szerződéssel kapott (Bellamy, Kröger,
2013), annak okán, mivel egyrészt a Gazdasági és Monetáris Unió feltételezett redisztributív
hatásai, valamint a párhuzamosan létrehozni kívánt politikai unió szükségessé tette az
integráció demokratikusságának vizsgálatát.
Mivel érzékelték, hogy az EU elit-projekt jellege az Egységes Európai Okmány
hatálybalépésétől elkezdett jelentősebben átalakulni, azonban ezt nem, illetve nem megfelelő
ütemben követte a választópolgárok döntéshozatalba történő bevonása, ezért került a kérdés
főként az akadémiai és bizonyos politikai körök érdeklődésének középpontjába (Scharpf,
2015).
A jelenséget először ennek megfelelően az állampolgár-integráció viszonyában írták le. Ennek
két meghatározása alakult ki: az egyik az EU klasszikus polity-jét jellemző választói ellenőrzési
hiányosságait írta le.37 A másik ellenben egy governance megközelítésnek is tekinthető, mivel
az új döntéshozatali központok irányába történő elmozduláson keresztül határozta meg a
demokratikusság hiányát.38 Ebben az időszakban a jelenség létével illetve elfogadhatóságával
kapcsolatban kialakult tudományos diskurzus is ezekből a meghatározásokból indult ki.39
4.3.1.1. A demokratikus deficit klasszikus megközelítése
A demokratikus deficitet klasszikusan az állampolgár-integráció viszonyrendszerében
közelítették meg és értelmezték. Ahogy fentebb is olvasható volt már, a legegyszerűbb
meghatározás szerint az uniós politikák az állampolgárok hétköznapi életére gyakorolt hatása
jóval nagyobb, mint amilyen mértékű ellenőrzési jogosítványok állnak a választók
rendelkezésére (Romani, Liakopoulos, 2009, 15; Hix, Høyland, 2011; Ágh, 2011, 41). Azok a
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Lásd feljebb a Romani, Liakopoulos féle meghatározást!
Lásd később a Bekkers et al. féle meghatározást!
39
Fontos azonban megemlíteni, hogy van olyan elméleti megközelítés is, amely a demokratikus deficitet nem
intézményi vagy strukturális, hanem kommunikációs problémának tartja és forrását a hiányzó európai
nyilvánosságban azonosítja. A kérdésről részletesen lásd Szabó 2010!
38
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tagállami szinten ismert és használt kontrollmechanizmusok, mint a politikai képviselet, a
közvetlen demokrácia eszközei vagy más számonkérési módszerek az uniós szinten vagy nem
léteznek, vagy sokkal gyengébbek.
Az Uniót létrehozó szerződések különböző – korábban tagállami – hatásköröket nemzetek
feletti szintre delegáltak, aminek köszönhetően az EU irányító szervei mindenki számára
kötelező erejű döntéseket alkothatnak. Ezeknek döntéseknek, lévén minden tagállamra nézve
kötelező erővel bírnak, elfogadottnak és legitimnek kell lenniük. Ez a legitimáció pedig az
említett állampolgári ellenőrzésből is származhat. Az állampolgári ellenőrzés a következő
módon érthető: a választók milyen mértékben tudnak hatást gyakorolni, az életüket befolyásoló
szakpolitikák irányára illetőleg annak változásaira. A tagállami szinten ennek az ellenőrzésnek
több eszköze, több csatornája is van, amelyek a tiltakozásoktól, nyomásgyakorló csoportokon
keresztül, egyéb intézményekig terjednek, azonban a leghatékonyabbak 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, vagyis az ellenőrzés a tagállami szinten biztosított.
A demokratikus deficittel foglalkozó politikatudományi vita egyik alapkérdése az, hogy
szükséges-e legitimálni az olyan kötelező döntéseket, melyekre nem teljes mértékben terjed ki
valamilyen demokratikusan elszámoltatható szerv ellenőrző-tevékenysége. Ha pedig e
döntések legitimációja is szükséges, akkor az milyen módon valósulhat meg?
E kérdések megválaszolásához meg kell vizsgálni a hasonló szinten, hasonló autoritással
működő szervezetek döntéseinek legitimációs technikáit. A szupranacionális szinten az EU sui
generis példája mellett más nemzetközi szervezeteket is találunk – ENSZ, NATO, EBESZ stb.
–, melyek bár mind autoritásuk, mind szervezetük és kompetenciáik mentén eltérnek, azonban
a döntéseik elfogadtatásának szempontjából hasznos példaként szolgálhatnak. A különböző
nemzetközi

szervezetek

döntéseinek

elfogadottságát

illetve

demokratikusságát

két

tulajdonságuk hozza létre: az első, hogy az ilyen szervezetek alapító okiratait a résztvevő
tagállamok törvényhozó testületei – melyek közvetlen demokratikus legitimációval bírnak – a
ratifikáció során jóváhagyják. Ez a vonás az Unió esetében is jelen van az alapító szerződések
esetében.
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A másik kiemelkedő tulajdonságuk– mely esetünkben fontos jelentőséggel bír – a nemzetközi
szervezetek döntéshozatali mechanizmusa, ahol legtöbbször a kötelező döntéseket csak
egyhangúlag hozhatják meg. Vagyis míg a törvényhozók ratifikációja egy indirekt vagy
kölcsönzött legitimációt nyújt a szervezetnek, addig más részről minden résztvevő számára
biztosított az a tökéletesen demokratikus vonás, hogy az akaratát nem hagyhatják figyelmen
kívül és minden döntés csak közös érdekként születhet meg (Bellamy, 2011, 12). Ahogy
Bekkers és Edwards írják, a döntések legitimációja nem az eljárási szinten születik, hanem a
tagállami szintről delegálódik vagy kölcsönződik a nemzetközi döntéshozatal szintjére (2007,
46).
Az EU esetében már a Római Szerződésekben is megjelent a Miniszterek Tanácsában
minősített többséggel történő döntéshozatal, vagyis az egyhangú eljárás elhagyásának
lehetősége. Ez azonban hosszú időn keresztül nem került alkalmazásra, köszönhetően az
agrárpolitika finanszírozásának átalakítását érintő kérdésben való alkalmazását követő ún. üres
székek válságának40 (Arató, Koller, 2015). A válság megoldását jelentő luxemburgi
kompromisszum pedig az egyhangú döntéshozatal további alkalmazását hozta magával.
Megállapítható tehát, hogy ezen időszakban nem beszélhetünk uniós demokratikus deficitről,
hiszen a döntések legitimációja szempontjából az integráció a nemzetközi szervezetek
mintájára működött az indirekt legitimáció és a tagállami vétó szerepének köszönhetően.41
Az integráció fejlődése során a tagállamok azonban szuverenitásukat egyre nagyobb arányban
gyakorolták közösen az EU-val: vagyis az uniós hatáskörök jelentősen kibővültek. Ennek
köszönhetően az integráció alapvető vonásai is változni kezdtek. Már nem úgy működött, mint
a szigorú szakmai profillal rendelkező nemzetközi szervezetek, hanem – a közösségi
szakpolitikákon keresztül – egyre nagyobb hatást gyakorolt az állampolgárok mindennapi
életére (Romani, Liakopoulos, 2009, 19). Másrészt a közösségi hatáskörök folyamatos
gazdagodása, valamint a bővítések lehetetlenné tették az egyhangú döntéshozatali eljárás

40

1965-ben Walter Hallstein bizottsági elnök a tagállami vezetőkkel való egyeztetés nélkül beterjesztett egy
jogszabály kezdeményezést, amely átalakította volna a közös agrárpolitika finanszírozását. Mivel a KAP területén
a minősített többségű szavazás alkalmazható volt a Miniszterek Tanácsában, De Gaulle tudta, hogy kisebbségbe
kerülhet Franciaország. Az ezzel járó presztízsveszteséget, anyagi és politikai hátrányokat, valamint a
precedensből következő bizottsági térnyerést megakadályozandó 1965 júliusától 1966 januárjáig a francia
kormány tagjai nem vettek részt a Tanács munkájában kvázi „obstruálva” annak működését. Bővebben lásd Arató,
Koller, 2015!
41
Igaz ugyan, hogy jogilag nem beszélhetünk valós vétójogról, hiszen csak akkor kellett egyhangúlag dönteni, ha
valamely tagállami kiemelkedő nemzeti érdekre hivatkozott és egyhangú szavazást kért. Ez a politikai
gyakorlatban azonban egyet jelentett a vétójoggal.
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állandó fenntartását, hiszen az vagy a rendszer lebénulásával fenyegetett, vagy csak
szuboptimális eredményekhez vezetett; ennek köszönhetően az Unió az implicit vétójog
elhagyására kényszerült. Ez a jelenség a Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jével történő
hatályba lépésével pedig végegesen átalakult, hiszen ekkortól az Európai Unió Tanácsában a
minősített többségi döntéshozatal lett az irányadó. Ez azonban olyan helyzetet eredményez,
hogy a meghozott döntések, a kisebbségben maradt tagállamokra nézve is kötelezőek lettek; ez
pedig elvezet minket a demokratikus deficit kérdéséhez.
A demokratikus deficittel foglalkozó szakirodalom másik meghatározása a jelenséget nem
(csak) a választópolgár-integrációs döntéshozatal viszonyában vizsgálja, hanem sokkal inkább
a döntési központ változása illetve meghatározása felől közelít. Ezt governance
megközelítésnek is nevezhetjük, hiszen a döntéshozatali központok közötti változáson alapul
(Fenger, Bekkers, 2007 13-34; Bekkers, Edwards, 2007. 35-60; Varga, 2014). Ennek a
meghatározásnak egy speciális verzióját írja le Sebők, miszerint a gondnok jellegű, politikailag
független intézmények erősödése a válságok kezelésének sajátossága, amely a demokratikus
deficit ideiglenes intézményesedéséhez is vezet (Sebők, 2014, 124).
Eszerint a demokratikus deficit a döntéshozatali képességnek (decision-making capacity),
valamint a problémamegoldó/kezelő képességnek (problem-solving capacity) a klasszikusképviseleti demokrácia intézményrendszere 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, a koordináció nyitott mechanizmusa 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.
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4.3.1.2. A demokratikus deficit vita
A demokratikus deficittel kapcsolatban fontos kiemelni a témában zajló tudományos vitát is,
amelyhez jelen dolgozat igyekszik csatlakozni és új elemeket hozzáadni. A jelenség a
politikatudomány és az Európa-tanulmányok egyik legvitatottabb kérdésének tekinthető. A vita
egyik alapkérdése az, hogy szükséges-e legitimálni az olyan kötelező döntéseket, amelyekre
nem teljes mértékben terjed ki valamilyen demokratikusan elszámoltatható szerv ellenőrzőtevékenysége? Ha pedig e döntések legitimációja is szükséges, akkor az milyen módon
valósulhat meg? Két fő, egymással szembenálló elméleti megközelítés alakult ki: az első ún.
demokratizáció-ellenes megközelítés, amely kezdetben még a demokratikus deficit létezését
sem akarta elfogadni, ám annak bebizonyodása után sem tekinti azt valós problémának. A
másik, ún. demokratizáció-párti álláspont szerint azonban a jelenség az integráció
működésének és további politikai fejlődésének jelentős gátja, melyet meg kell szüntetni.
A demokratikus deficit létéről, illetve elfogadhatóságáról szóló vita alapvető megítélése
leginkább az integrációnak magának a felfogásától, értelmezésétől függ. Azok a gondolkodók,
akik nem fogadják el a jelenség létezését és nem tartják szükségesnek a demokratikustársadalmi ellenőrzés növelését, úgy gondolják, az Európai Unió valószínűleg sosem válik egy
állammá vagy legalábbis nem olyan típusú állammá, mint a nemzet- vagy szövetségi államok.
Az európai „szuperállam” és ennek veszélyei nem többek mítosznál, az EU pedig nem több,
egy sui generis nemzetközi szervezet, amely kiemelt igazságszolgáltatásával, jogi
pluralizmusával és a transznacionális szinten megosztott széles hatásköreivel egy XIX. századi
neoliberális (Moravcsik, 2002, 605-606) vagy egy „új-középkori” (Majone, 1998, 27) államra
hasonlít. Ahogy Bellamy pontosítja, az ehhez a csoporthoz tartozók az EU-t a demokratikus
államok együttműködése érdekében kialakított szervezetnek tartják (Bellamy 2011, 15).
Ezzel szemben a demokratizációt hiányoló gondolkodó egy államokat meghaladó entitásnak
látják (ibidem). Például Kjaer is úgy írja le az európai integrációt, mint a politikai fejlődés egy
új lépését, vagyis mint egy magasabb szintet a nemzetállamokhoz képest (Kjaer, 2009, 24).
Ennek megfelelően az EU egy föderális állami lét, de legalábbis egy szorosabb, politikai unió
irányába halad. Ahogy arra Hix is kitér, az EU megfelel a politikai rendszerek maghatározó
feltételeinek (Hix et al., 2011, 433-434).
A demokratikus deficit létét illetően a vita mára befejezettnek tekinthető, ugyanis azt mindkét
oldal elismeri. A demokratizálódást sürgető gondolkodók azonosították azokat a pontokat,
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amelyek együttesen lehetetlenné teszik a hatékony állampolgári ellenőrzést. Az alfejezet elején
leírtam a vizsgált jelenség legegyszerűbb, klasszikus – Romani és Liakopoulos által
megfogalmazott – meghatározását, miszerint a demokratikus deficit nem más, mint a
szupranacionális szintre delegált hatáskörök és az ezek felett gyakorolt állampolgári
demokratikus ellenőrzés közötti különbség (Romani, Liakopoulos, 2010, 15). Ennek a
tradicionális verziónak létezik azonban egy jóval pontosabb és kidolgozottabb meghatározása
is, amely segíthet a további elemzésben. Ezt Weiler alkotta meg (Weiler et al., 1995, idézi Hix,
Follesdal, 2006, 534-537) és az EU demokratikus deficitjét öt pontban foglalja össze.
(1.) Az első, miszerint az Uniónak köszönhetően növekedést figyelhetünk meg a végrehajtás
jogosítványaiban és hatásköreiben és csökkenést a tagállami parlamentek ezek fölött gyakorolt
ellenőrzésében. Igaz ugyan, hogy a végrehajtó hatalom kiemelkedése a tagállami szinten is
látható a kancellár demokráciák kialakulásával (Körösényi, Török, Tóth, 2007) és a
prezidencializáció jelenségével (Körösényi, 2003, 7-22), de a végrehajtás végső soron
mindvégig felelős maradt a képviseleti törvényhozó szervnek, vagyis a parlamenten keresztül
a társadalmi ellenőrzés érintetlen maradt.
Az EU esetében azonban a szakpolitikák kialakítása – és kormányzata – a végrehajtáshoz
tartozó aktorok által dominált. Az Európai Tanácsban a nemzeti végrehajtások vezetői
foglalnak helyet, a Tanácsban a tagállami kormányok miniszterei ülnek, a COREPER-ekben
és a Tanács munkacsoportjaiban a tagországok közszolgái dolgoznak, a Biztosokat a
kormányok választják, a Bizottság elnökének kiválasztása az Európai Tanácsot illeti.42 Ebből
következően a parlamenteknek kevés lehetőségük van a brüsszeli döntésekkel kapcsolatban.43

42

Ez jelenleg csak jogilag állja meg a helyét. A Lisszaboni Szerződés kodifikálta azt a korábbi szokásjogot, amely
szerint az Európai Tanács az elnök személyének kiválasztása során figyelembe kell, hogy vegye az európai
választások kimenetelét. Ennek a mondatnak a kiterjesztő politikai értelmezése vezetett az ún. Spitzenkandidaten
rendszer bevezetéséhez, ami jogilag indirekt, politikai szempontból majdhogynem közvetlen választást hozott
létre a Bizottság vezetői posztján. E rendszer továbbélése jelen sorok írásakor még kérdéses, ám véleményem
szerint egy ilyen demokratizálódást nehéz visszafordítani.
43
Ezen esetben is árnyalja a képet, hogy a Lisszaboni Szerződéssel a tagállami parlamentek visszaszerezték
ellenőrzésük valamilyen szintű lehetőségét. Lehetőség van bizonyos keretek között a parlamentek közvetlen
döntéshozatali beavatkozására is – bár erre reális esély kevéssé mutatkozik –, azonban belső ellenőrzésükön
keresztül hatást gyakorolhatnak a kormányuk működésére. Ennek a lehetőségnek az ereje belső szerkezetüktől
függ; Dánia esetében ez az ellenőrző-irányító funkció legalább a Tanács esetében jelentősnek mondható, mivel a
törvényhozás Európai Ügyek Bizottsága képes a kormány Európa politikájának irányítására. Magyarország
esetében azonban a kormány szinte teljesen szabadon járhat el e területen.
Ugyancsak megemlítendő a szubszidiaritás ellenőrző mechanizmus kidolgozása, vagyis az ún. sárga és
narancssárga lapos eljárások alkalmazása. Ezek lehetőséget nyújtanak a tagállami parlamentek számára a
jogalkotási eljárás megállítására. 2018. februárjáig összesen három sárgalapos eljárás indult, amelyből a Bizottság
egyszer sem állapította meg, hogy a szubszidiaritás sérült volna, azonban csak kétszer tartotta fenn a javaslatát.
Látható tehát, hogy ez nem vált egy gyakran használt eszközzé (https://ec.europa.eu/info/law-making-
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(2.) A második pont szorosan kötődik az elsőhöz: az Európai Parlament gyenge lehetőségei a
politikai napirend és működés ellenőrzésére, irányítására. Akkor is, ha az EP rendelkezik
például a Bizottságot bizonyos szinten ellenőrző különböző eszközökkel, ezek nem
összehasonlíthatóak a nemzeti parlamentek eszköztárával. A Bizottság elnöki posztjának
jelöltje meg kell hogy szerezze a szavazatok többségét az EP-ben, majd a biztos jelölteket a
parlament vonatkozó bizottságai meghallgatják és a szerv felállítása után, arról kollektív
formában is szavaznak a képviselők, ám ezzel a valós ellenőrzés befejeződött (Hix, Follesdal,
2006, 535). A bizalmatlansági indítvány eszközét – amikor a Parlament megbuktatja a
Bizottságot – még sosem alkalmazták sikeresen, még a Santer Bizottság esetében sem.44
Látnunk kell, hogy ezek az eszközök nem megfelelőek a politikai napirend irányítására,
ellenőrzésére. A Lisszaboni Szerződés óta a döntéshozatali folyamat során a rendes jogalkotási
eljárássá vált együttdöntésnek köszönhetően a Parlament képes módosítani vagy teljesen
megállítani a folyamatot. Így az egyetlen közvetlen képviseleti szerv ma a szakpolitikai
területek jelentős esetében a jogalkotásban valós, egyenjogú partnerként van jelen, ám a
napirend és a politikai irányvonalak kialakításában még mindig szűk körű lehetőségei vannak,
és e területek főszereplőinek továbbra is a tanácsok és a Bizottság számítanak.
(3.) A harmadik pontot a második okaként határozhatjuk meg. Az EP azért gyengébb a
tagállami parlamentekhez képest, mert az európai parlamenti választások nem igazán európaiak
(Fábián, 2005, 75-76, 84-85; Ilonszki, 1998, 71-84; Laczkóné, 2004, 53-56; Hegedűs, 2004,
171-172; Hajdú, 2017, 70-71; Enyedi, Körösényi, 2001). Ennek oka, hogy a kampányok
nemzeti, tagállami kérdések körül zajlanak és a szereplők is ugyanazok, mint a tagországi
politikai választásokon. Az EP választások azonban nem vezetnek a hatalomgyakorlásban
bekövetkező – legalábbis az állampolgárok számára érzékelhető – változáshoz, minek
következtében a részvétel jelentősen alacsonyabb, mint a tagállami törvényhozási
választásokon. Ehhez még hozzájön az is, hogy a transznacionális pártok nem igazán jól

process/how-eu-laws-are-adopted/relations-national-parliaments/subsidiarity-control_hu#az-eddigiek-sornalkalmazott-srga-s-narancssrga-lapos-eljrsok).
44
Egy másik kiemelendő vonás, hogy a szupranacionális szervek közé tartozó EP az EB-re inkább afféle
szövetségesként tekint, így nem alkalmazna ilyen radikális eszközöket vele szemben. Jól mutatják ezt a
kormányközi illetve szupranacionális ellentétet az eddig benyújtott bizalmatlansági indítványok. Azok
legnagyobb részét euroszkeptikus pártok képviselői indították (Ringe, 2003) és nem a klasszikus ideológiai
szembenállás vagy – az EP-ből hiányzó – kormány-ellenzék viszony, sokkal inkább a nemzetekfelettiség és
kormányköziség logikája irányította.
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szervezettek és nem váltak az európai szintű politikai élet főszereplőivé.45 Ezek következtében
az állampolgároknak viszonylag kevés közük van az Unió politikai napirendjének és irányainak
meghatározásában az európai választásokon keresztül (Hix, Follesdal, 2006, 536). Ezen a
területen jelentkezik újdonságként azonban a népi kezdeményezés lehetősége.
(4.) A negyedik pont, hogy az Európai Unió mind intézményi, mind pszichológiai okokból
nagyon távol áll az állampolgáraitól. Ahogy Hix és Follesdal leírja, akkor is, ha az európai
választások valóban európaiak, a pártok pedig jól szervezettek és valós szereplők lennének, a
nem reprezentatív szervek politikai ellenőrzése ugyanolyan gyenge maradna. A pszichológiai
ok a tagországi berendezkedés és az integráció szervezeti struktúrái közötti számtalan
különbségből ered. Az állampolgárok nem értik teljesen az EU működését és így nem is tudják
a magukénak érezni. Itt is ki kell emelnünk az egész integráció kiemelkedően magas szakmai,
technikai karakterét (ibidem, 536-537).
(5.) Az utolsó, ötödik pont, ami részben az előző négy következménye, az, hogy az Unió olyan
szakpolitikákat alakít ki, melyekkel az állampolgárok – és néha a tagországok – többsége nem
ért vagy értene egyet. Az EU szakpolitikái a legösszetettebb területekhez tartoznak, amelyek
különlegesen magas ismereti szintet tesznek szükségessé, amelyek általában kívül esnek az
állampolgárok képességein (Moravcsik, 2002, 615; Majone, 1998, 16; Hix, Follesdal, 2006,
537; Bellamy, 2011, 8). Azonban e döntések – politikai terminusokban nézve – nagyon
költségesek lennének, ha nemzeti szinten kellene meghozni őket. Ellenben a nemzetek feletti
szintre történő delegációval a tagállamok megelőzik ezeket a költségeket (Majone, 1998, 16)
és egyben követik az adott funkcionálisan differenciálódott társadalmi alrendszerek logikáját,
amelyek így egy magasabb földrajzi szinten működnek és szerveződnek (Kjaer, 2009, 27).
Ezen Weiler által közreadott felsorolásból kiindulva ugyanazon – jelen, 3.3.1.2-es pont elején
már megfogalmazott – következtetésre kell jutnunk: a demokratikus deficit létezése nem
kérdőjelezhető meg. A vita különböző oldalait részletesebben elemezve azt mondhatjuk, hogy
a jelenség létezése – amelyet a demokratizáció-párti politikatudósok demokratikus deficitként
írnak le és amely a szupranacionális szintre delegált hatáskörök és az azok feletti ellenőrzés
különbségére vonatkozik – mindenki által elismert. Majone például azt mondja, hogy ez a
„depolitizáció” (depoliticiseation) (Majone, 1998, 5) az EU hatékonyságának ára. Moravcsik
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Ahogy az előzőekben, úgy itt is árnyalnunk kell a leírást. A transznacionális pártok betölthetnek és több
alkalommal be is töltöttek fontosabb szerepet a politikai napirend kialakításában, de ezt általában inkább
informális módon tették, mintsem az EP működési keretein belül.
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azt írja – és ezzel implicit módon elismeri –, hogy a képviselet minőségének – az EU
állampolgároktól való távolsága és az európai parlamenti választások már említett
tulajdonságai miatt – a közpolitikai eredmények természetének – amelyek néha nem
reszponzívek és kielégítőek – területein jelentkezik egy bizonyos demokratikus hiány
(Moravcsik, 2002, 604-605). A felek közti legfontosabb különbségek e jelenség
értelmezésében a demokratizáció szükségességének kérdésében áll.
A demokratizáció párti gondolkodók kiindulópontja, hogy a politikai intézményi szerkezetei
(polity) mindig szükségessé teszik és igénylik a politikai kormányzás és a szakpolitikai
napirend irányai feletti vitákat, mivel ezek tesznek különbséget egy jóindulatú autoriter
rendszer és egy demokrácia között. E viták az integráció működésében azonban –
mindenekelőtt az állampolgári szinten – szinte teljesen hiányoznak (Hix, Follesdal, 2006, 534).
Ellenben a demokratizáció ellenes tudósok azt mondják, az Unió és működése már
tulajdonságainak megfelelő szinten demokratizált. A különbség, ahogy azt már kiemeltük, az
integráció mint olyan értelmezésében gyökerezik. Majone szerint az Európai Unió politikai
entitásként sem több, mint egy szabályozó állam – amely egy „új középkori” állammá alakul
(Majone, 1998, 27) –, mely jogrendjén keresztül igyekszik Pareto-hatékony eredményeket
alkotni a piaci kudarcok kiküszöbölésén keresztül (Majone, 1998, 5; Hix, Follesdal, 2006, 537538). A rendszerben jelenlévő externáliák kijavításával Majone szerint az EU által hozott
politikai eredményeknek nincsenek vesztesei, így azok, akik a döntéshozatal során
kisebbségben maradtak, ugyanezen eredmények által kárpótoltatnak (ibidem).
E szerző másik fontos összehasonlítása – és egyben megkülönböztetése – a szabályozó és az
újraelosztó állam közti különbségtétel, amely a közpolitikán belül egy fontos elkülönítés
(Gajduschek, Hajnal, 2010). A szabályozó állam csak a fentebb leírt regulatív politikákkal
foglalkozik és ezeket irányítja, amelyek kívül esnek mind az állampolgárok érdeklődésén, mind
képességein és ismeretein. Emellett e politikák hosszú vagy közép távon hatékonyak. A közép
és hosszú távú politikák esetében pedig mindig jelen van annak a kockázata, hogy a következő
politikai vezetésben beálló változás – vagyis a következő választások – után is folytatják-e azok
alkalmazását vagy félreteszik azokat. Ahhoz, hogy a hatékonyságot ne áldozzák fel választási
vagy más politikai célok oltárán, szükséges ezen szabályozási területek depolitizációja. Ez,
Majone álláspontja szerint, a hatáskörök szupranacionális szintre történő delegálásán keresztül
jön létre, mivel a nemzetek feletti szint, a többségi logika és módszer hiányának, valamint az
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integráció intézmény rendszerének köszönhetően „politikailag nem fertőzött” (Majone, 1998,
16-18).
Ezzel szemben az újraelosztó politikáknak a többségi módszerek logikáját kell követniük,
mivel esetükben szükséges a társadalmi ellenőrzés. Ennek oka nem más, mint hogy ezen
politikák eredményei valódi veszteseket teremtenek, akik nem kompenzáltatnak ugyanazon
eredmények által. Így az állampolgárok érdekeltek e szabályozás területeiben – vagyis az
adóztatásban, az elérhető források elosztásában stb. –, minek okán ezeket nem lehet
depolitizálni. Majone szerint az európai integráció hatáskörein belül csak az első kategóriához
tartozó, vagyis csak szabályozó politikák vannak. Ennek okán az EU-n belül nem szükséges a
demokratizáció, vagy legalábbis nem az input legitimáció eszközein keresztül (ibidem). Az
Unió ugyanis rendelkezik a szükséges legitimációval mind a kormányközi, mind a
szupranacionális döntéshozó szervei esetében. Az előbbi legitimitásának forrása ugyanaz, mint
a nemzetközi szervezeteknél általában, vagyis a tagállamok demokratikusságából eredő
indirekt vagy kölcsönzött legitimáció. Az alapító szerződéseket a tagországok képviseleti
szervei ratifikálták, a döntéshozó szervekben a tagállamok képviselői ülnek, melyek tagjai saját
jogukon legitimek. E legitimitás jelenlétében pedig nem jelentkezik semmilyen további
demokratizációs kényszer (Majone, 1998, 12, 14-15). Vagyis ezen álláspontból kiindulva a
kormányközi rész rendelkezik a szükséges legitimitással.
A szupranacionális rész esetében ellenben úgy jelentkezik a demokratikus deficit, mint a
független szervek legitimitási problémája, melyek kívül esnek a demokratikus ellenőrzés alól.
De Majone szerint, köszönhetően az ezek által irányított politikák fentebb leírt jellegének,
valamint a szervek eljárási legitimitásának, ez a rész is bírja a szükséges legitimációt.
Eljárási legitimációjuk megalapításukból fakad, hiszen demokratikus alapítóokmányokra
épülnek, a szerződések által szentesített hatáskör felruházással és jól meghatározott, leírt és
körülhatárolt jogosítványokkal rendelkeznek. Így demokratikus működésük e korlátozások
által biztosított, ezek esetleges átlépésének és megsértésének esetén pedig meghozott döntéseik
az Európai Bíróság általi jogi felülvizsgálat tárgyát képezhetik. Vagyis demokratikusságuk
strukturálisan biztosított (ibidem). Mindezek fényében Majone, ahogy már említettük, nem lát
szükségesnek egy esetleges demokratizációt sehol az EU berkein belül. Megjegyezhetjük, hogy
e vélemény az Unió egész legitimitását a throughput illetve az output legitimációra helyezi.

58

Varga András
A demokrácia új kérdései az Európai Unióban a gazdasági válság után

Egy másik demokratizáció-ellenes teoretikus, Moravcsik szerint az EU demokratikussága és
legitimitása tökéletesen megfelel az integráció állapotának. Az ő szempontjából az Unió nem
egy „despotikus szuperállam” (Moravcsik, 2002, 606), amely mindenfajta legitimáció nélkül
kényszeríti akaratát a tagállamaira és állampolgáraira, sokkal inkább a demokratikus államok
szorosabb együttműködési szervezete.
Állítása szerint az integráció számtalan – tagállamainál sokkal több – korláttal rendelkezik,
melyek alaposan behatárolják mozgásterét. Az Unióban az intézményi struktúra miatt olyan
korlátozások és behatárolások kerülnek együttes alkalmazásra, melyeket a tagállamokra
nemzeti szinten általában a konszenzuális demokráciák, szövetségi államok berendezkedései,
a hatalommegosztás elve, valamint a csökkentett pénzügyi lehetőségek kialakításai
kényszerítenek rá, melyek megakadályozzák az EU önkényes és/vagy korrupt működését. Így
születik meg a tartalmi, pénzügyi, jogi, adminisztratív és eljárási korlátok összetett rendszere,
amely az Európai Unió legitimitását hivatott biztosítani.
A legerősebb tartalmi korlátozás az, hogy az Unió hatáskörei, jogosítványai, feladatai, vagyis
tulajdonképp minden aktivitása nagy részletességgel meghatározott és körülírt az alapító
szerződésekben. Ahogy azt már Majone-nél is láttuk, Moravcsik is kiemeli az integráció
működéseinek szabályozó – és az externáliák esetében javító – vonását, mint még egy
mozgásterét szűkítő korlátozást (ibidem, 607).
Egy másik jelentékeny működési korlát a pénzügyi korlátozás. Moravcsik szerint a szabályozó
politikák nem eredményeznek adóbevételeket. Ezek nélkül pedig az Unió nem rendelkezik a
szükséges forrásokkal egy államszerű kiterjedés kialakításához, főleg nem a tagállami szinttel
szemben. Az integráció mindössze a tagországok adóinak 2-3%-a fölött diszponál. Vagyis azon
szakpolitikai területek, melyek magasabb anyagi forrásokat igényelnek, vagy nem tartoznak az
EU hatáskörei közé, vagy a kormányközi úton keresztül intéződnek (ibidem, 608).
Egy további akadály az adminisztratív korlát. Az Uniót mindig egy hatalmas bürokráciaként
ábrázolják, azonban részletesebben megvizsgálva megfigyelhetjük, hogy működése sokkal
inkább törvényhozói, szabályozói, illetve „felső-végrehajtási”46, mintsem közigazgatási
jellegű. Az Európai Unió nem rendelkezik a közpolitikái alkalmazásához és végrehajtásához
szükséges eszközökkel. Ez abból a tényből is tökéletesen látszik, hogy az EU kevesebb
46

A „felső-végrehajtás” (high executive) kifejezéssel az integráció döntéshozatali szerveinek – az Európai Tanács,
az Európai Unió Tanácsa és a Bizottság - végrehajtó karakterét, jellegét szándékozzuk leírni.
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közszolgával rendelkezik, mint egy nagyobb európai város. Az a tény pedig hogy a politikák
alkalmazása és végrehajtása a tagállamokra marad, Moravcsik szerint még jobban biztosítja az
integráció demokratikusságát (ibidem, 608-609).
Minden kétség nélkül – és ebben egyetértek Moravcsikkal –, a legerősebb mozgástérszűkítő
elem az eljárási korlát. A fékek és ellensúlyok rendszerének intézményei, a hatalommegosztás,
a többszintű döntéshozatali szerkezet és a plurális végrehajtás megakadályozzák az Uniót a
szabad és önkényes működésben. A nem-többségi és többségellenes eljárási elemek (Belllamy,
2011, 8-14; Majone, 1998, 5-28), mint a szuper-többség elvárása a szavazásokon, a nagyszámú
résztvevő bevonása, az ún. nyílt koordinációs mechanizmus (Open Method of Coordination,
OMC) mind a különböző vétócsoportokat erősítik, biztosítják a kisebbségben maradt
álláspontok, vélemények védelmét és megakadályozzák a többség zsarnokságát. Ahogy
Majone írja, az Unió az állampolgárok jogainak védelmén alapul – melyek, ha egyszer
megszerezték őket, a minősített többségben lévő vagy egyhangúlag dönteni akaró tagországok
ellenében is védelemben részesülnek (Majone, 1998, 12). Moravcsik ennek szélsőséges
példájaként az alapító szerződések elfogadását hozza, amelyhez mind a tagországok egyhangú
konszenzusa, mind a nemzeti jogrendszerek általi ratifikáció is szükséges. 47 De az EU
„hétköznapi” törvényhozásában is szükséges a tagállamok kvázi konszenzusa – elegendő a
Tanácsban 2014-ig alkalmazható „tripla többség” eszközére gondolni, mely szerint egy
tagország kifejezett kérésére a minősített többség mellett a súlyozott szavazás eredményét is
ellenőrizni kell, de a Tanácsban, amúgy is inkább konszenzusra törekszenek. A döntések
túlnyomó részét szavazás nélkül, konszenzussal fogadják el (Marján et al., 2014 100-101).
Emellett ma már – ahogy azt már említettük – az EP is társ-törvényhozói státuszban van
(Moravcsik, 2002, 609-610).
A jogi korlátok a jogi felülvizsgálat kivételével inkább a tagállamok számára elérhető
lehetőségek, mintsem az Uniót kötő megszorítások. Az integráció jogrendszere a tagországok
számára biztosít egy adott szintű rugalmasságot a megerősített együttműködés illetve a
bizonyos szakpolitikák alóli opt-outok kereteiben (ibidem).

47

Itt is fontos egy pontosítással élnünk: a megerősített együttműködéssel megszületett a két- vagy többsebességes
Európa vagy differenciált integráció. Ennek keretén belül a tagországok egy bizonyos csoportja a többi
tagállamnál előbb elkezdheti egy adott szakpolitika kialakítását és alkalmazását, amennyiben ezek a Szerződések
kereteibe illenek (Calamia, Vigiak et al. 2010). Ennek az értelmezése azonban elég rugalmas lehet, mint ahogy az
a Pénzügyi Paktum (Fiscal Compact) esetében is történt. Tehát a megerősített együttműködés gyengítette ezt a
korlátot.
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E korlátok jelenlétében, ahogy azt Moravcsik kiemeli, az Uniót mint olyat szuperállamnak
minősíteni több mint elhibázott álláspont, hiszen az EU, pénzügyi gyengeségeivel és
szabályozó funkcióival sokkal inkább hasonlít a XIX. század neoliberális államaira (ibidem,
605, 610).
Bizonyos politikai – mindenekelőtt a regulatív – területeken az EU szabad mozgástérrel
rendelkezik, ám ezeket a tagállami miniszterek és közszolgák dominálják. A nemzeti
parlamentek és a nyilvánosság, mint olyan, kívül marad az ellenőrzésen és irányításon, így
ezeken a területeken szükséges az EU legitimitásának és politikai felelősségének elemzése.
Moravcsik is megkülönböztet közvetlen és közvetett legitimációt. Amint azt kiemeli: az
Európai Parlament nem képes az EU legitimálására választásainak és szerveződésének vonásai
miatt.48 Ellenben a közvetett, indirekt legitimációnak kiemelkedő fontosságot tulajdonít
munkájában. Moravcsik is, ahogy Majone és általában minden demokratizáció ellenes
gondolkodó, az Unió kormányközi vonását emeli ki, melynek köszönhetően nem szükséges az
integráció demokratizálása. Legitimitása a tagországokból ered azok kormányain illetve
választott és felelős képviselőin keresztül. Az Európai Unió Tanácsának esetében a permanens
képviselők kormányaik, nemzeti végrehajtásaik folyamatos irányítása alatt állnak és így
felelősek és reszponzívek saját kormányaik akaratának viszonyában. Vagyis elméletileg a
legitimációs lánc érintetlen.
A nem reprezentatív nemzetek feletti szervek és közszolgáik intenzív nyilvános ellenőrzés alatt
állnak annak következtében, hogy a különböző brüsszeli eljárások dokumentációi sokkal
átláthatóbbak, mint a tagországiak, köszönhetően az EU állampolgároktól való eltávolodása
iránti félelmének (ibidem, 612; Hix, Follesdal, 2006, 540-541).
Moravcsik másik fontos pontja, miszerint a demokratizáció-pártiak olyan szakpolitikai
területeken követelnek magasabb részvételi lehetőségeket és politikai-társadalmi ellenőrzést,
amelyeken ezek az elemek a nemzeti szinten is hiányosak: a központi bankok, az
alkotmánybíráskodás, a polgári és büntetőjogi ítélkezés, illetve a gazdasági diplomácia
eseteiben. Összetettségük okán a demokratizáció ellenes álláspont szerint szükséges e területek
depolitizációja (ibidem; Majone, 1998, 5-28).

48

Itt ki kell emelni, hogy Moravcsik e munkájának születése óta az EP jogosítványai és hatáskörei jelentős
bővülésen mentek keresztül. Még mindig nem hasonlíthatóak össze a nemzeti parlamentek jogosítványaival, de
az elmozdulást mindenképp meg kell említeni.
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Ami a részvételt illetve annak esetleges növelését illeti, Moravcsik Majone-vel egyező
álláspontot képvisel. Az európai hatáskörökbe tartózó politikai területek alacsony választási
relevanciával bírnak, így nem kerülnek az állampolgárok érdeklődési körébe. Ahogy írja, az
európai hatáskörök fordítottan korrelálnak a nyilvánosság érdeklődésével, így a részvétel
esetleges kiterjesztése semmi mással, mint a folyamatok blokkolásával járna. A közös
monetáris politika esetében kicsit más a helyzet: a gazdasági szférához tartozásának okán az
állampolgárok

érdekeltebbek

a

működésében,

de

összetettségének

és

általános

függetlenségének köszönhetően mégis eltávolodik a választóktól (Moravcsik, 2002, 615616).49 Ezek mellett, az európai démosz és identitás hiánya is a magasabb részvétel előtti
akadályként jelennek meg. Mivel pedig a részvétel tovább nem szélesíthető, így a többségi
döntési módszerek alkalmazásai sem kívánatosak a szupranacionális területeken depolitizált
vonásaik miatt.
Vagyis az Unió nem képes a részvételt kiterjeszteni az állampolgárokra, viszont legitimitása
érintetlen marad a throughput és output módszereken keresztül. A fent említett korlátok
behatárolják a mozgásterét, a tagállamokból eredő legitimáció pedig elégséges a kormányközi
szervek döntéseihez. A nemzetek feletti részeit pedig az irányított politikai jellege, a
korlátokkal – mindenekelőtt az eljárásiakkal – együtt az integráció demokratikusságát pont
azon a szinten biztosítják, amelyen egy governance rendszer számára szükséges. Ezek mellett
pedig a független és technikai szervek hatékony eredményei kielégítik a választói elvárásokat
is.
A demokratizáció-párti gondolkodók Weiler definíciójából és a politikai vezetés
megvitatásának szükségességéből kiindulva egész másképp látják a szituációt. Az európai
politikák kizárólagos szabályozó jellegét, melyek nem termelnek veszteseket, nem tevén mást,
mint Pareto-hatékony eredményeket hozva, Hix és Follesdal alapjaiban kérdőjelezi meg.
Ahogy leírják, a szabályozó és újraelosztó politikák közötti abszolút és ideáltipikus
elkülönítése eléggé elnagyolt. Természetesen léteznek kizárólagosan regulatív politikák, de a
legnagyobb részük újraelosztó hatásokat és következményeket is magában rejt. Sőt léteznek
jelentős európai újraelosztó politikák is, mint a bővítési és támogatási politikák. Elég csak arra
a tényre gondolni, hogy vannak hagyományosan nettó befizető és nettó haszonélvező
tagországok is. Vagyis e politikák generálnak veszteseket is, akik számára vagy az eredmények
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általi kompenzációnak vagy a részvétel lehetőségének biztosítva kellene lenni (Hix, Follesdal,
2006, 542-543). Ellenben, ahogy azt már láthattuk, ez utóbbi majdnem teljes egészében
hiányzik.
Ami a kormányközi út legitimitását és demokratikusságát illeti, a demokratizáció pártiak
elméletileg egyetérthetnének az ellenkező oldallal. A kormányköziség területein azonban a
nemzeti végrehajtások általában elég szabad mozgástérrel rendelkeznek, valamint parlamentek
és a választópolgárok által gyakorolt ellenőrzések általában meghiúsulnak a zárt ajtók mögött
vagy alkuk során hozott döntések átláthatatlansága miatt. Így e rész demokratikussága sem
nevezhető teljesen biztosítottnak.
A demokratikus deficit azonban a szupranacionális körben sokkal magasabb. Moravcsik és
Majone output legitimációja ugyanis, mely szerint a hatékony eredmények kompenzálják a
kisebbségben maradottakat és köszönhetően hatásosságuknak találkoznak a választói
elvárásokkal, egyáltalán nem tekinthető bizonyítottnak. Ahogy azt Hix és Follesdal leírják, a
társadalmi elvárások nem előre meghatározottak és folyamatos változásban vannak.
Másrészről a politikai ellenőrzés eszközeinek létezése nem az eredmények függvénye kéne
hogy legyen. Ezek a politikai rendszer intézményi, valamint a szakpolitikai irányítás és a
folyton változó társadalmi elvárásokra reszponzív politikai intézményi szerkezetek (polity)
biztosítékaiként szolgálnak. Ez az alapvető különbség egy jóindulatú autoriter rendszer és egy
demokrácia között (ibidem, 514-545; Bellamy, 2011, 3-4). Ahogy azt Bellamy is kiemeli, a
demokratizáció és input legitimáció-párti gondolkodók alapállása nem az, hogy az
állampolgárok tévedhetetlenek, hanem hogy joguk van hibázni és hibázva jobban el tudják
fogadni a saját maguk miatt bekövetkezett károkat (ibidem).
Ami az európai politikák alacsony relevanciáját taglaló elméleteket illeti, Moravcsikot –
jogosan – több szempontból is kritikával illetik. Mindenekelőtt az, hogy egy bizonyos
területhez magas szakmai és technikai ismeretek szükségesek, nem kéne, hogy azzal a
következménnyel járjon, hogy a döntéseket csak szakértők és tudósok testületei hozzák – mint
a nem-többségi rendszerek szélsőségesebb verzióiban. Minden technikai, szakmai döntésnek
vannak párhuzamos politikai következményei, melyek az állampolgárokat érintik (ibidem, 9).
Másrészt a relevancia sem egy állandó dolog. Például az államadósság-válság hatására a
monetáris politika társadalmi relevanciája megnőtt. Az euróra vonatkozó ismeretek esetében a
jól informáltak aránya az új tagállamokban 2004 és 2011 között 6%-kal nőtt (Flash
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Eurobarometer 329, 2011, 22). Vagyis a relevancia képes magától változni. Emellett a
döntéshozó entitások hatása által is változhat. Ahogy a nemzeti szinten is: az aktuális politikai
diskurzus, valamint a közélet napirendje általánosságban a politikai szereplők által irányított
és tematizált. Vagyis a diskurzus tematizációjával és megszervezésével, illetve főként az ezen
témákról szóló viták által a társadalmi relevancia nőhet, ami a részvételi szándék
növekedéséhez is vezethet (Hix, Follesdal, 2006, 546). Ki kell emelnünk, hogy ez a
relevancianövekedés – a monetáris politika és a gazdasági együttműködés területén – a
válságnak és annak kezeléséről kialakult vitáknak köszönhető, mint az európai kötvények vagy
az Európai Stabilitási Mechanizmus és a különböző mentőcsomagok kérdései.
Ahogy láthatjuk, itt mindenek előtt az input legitimáció területén jelentkező demokratikussági
válsággal van dolgunk. A szűkös részvételi lehetőségek, a napirend meghatározásához való
társadalmi hozzáférés kvázi lehetetlensége, valamint az európai képviselet alacsony szintje –
mely jelenségek létezését a vita mindkét oldalán állók elismerik – lehetetlenné teszik az input
legitimációt és annak eszközein keresztüli demokratizációt. Viszont a demokratizáció-párti
gondolkodók szerint a throughput és az output legitimitások nem alkalmasak az integráció
legitimációjának kialakítására, mivel nem működnek tökéletesen;: hiányzik egy mindkettő
formában fontos szerepet betöltő vonásuk, a világos politikai felelősségi kör.
Az input demokráciának – vagyis az ezen típusú legitimáción alapuló demokratikus politikai
rendszernek – három előfeltétele van, melyeket tökéletesen kielégít a scumpeter-i modell
(Bellamy, 2011, 4). A politikai pártok, vagy legalább különböző politikai szereplők
kormányzásért folytatott versengése a rendszert reszponzívebbé, a felelősségi kapcsolatokat
pedig világosabbá teszi. Emellett számol az emberi esendőséggel, az egyet nem értések
lehetőségével, vagyis azon gondolattal, hogy nem létezik egy igaz és tökéletes megoldás
(ibidem). Hix és Follesdal szerint az európai intézmények nem teljesítik ezeket a
követelményeket. Nincs valós verseny a politikai szereplők között és a választók számára
problémát okoz a különböző szakpolitikai alternatívák közötti különbségtétel. A schumpeter-i
modell esetében az árnyékkormány mindig jelen van és készen áll, hogy a valódi helyébe
lépjen. Így, ahogy azt Bellamy is kiemeli, a hatalom gyakorlóinak hatékony eredményeket kell
produkálniuk, ha meg akarják védeni magukat egy esetleges politikai irányváltástól (Hix,
Follesdal, 2006, 547-549; Bellamy, 2011, 6-7). A politikai egyenlőség pedig a többségi
eljáráson keresztül valósul meg.
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Ezen felül ebben a modellben működik az ún. delegációs lánc is, melyen keresztül a rendszer
alacsonyabb szintű képviselet esetén is reszponzív marad (Mair, 2011).
E a modellnek az Unióra való alkalmazásának lehetőségét azonban mind Moravcsik, mind
Majone megkérdőjelezi. Ahogy Moravcsik kiemeli, a Westminster típusú szerkezet
alkalmazásának igénye több mint eltúlzott, hiszen annak teljes komplexitásában a tagállamok
berendezkedése sem felel meg (Moravcsik, 2002, 605). Valamint, ahogy azt már írtuk,
Moravcsik szerint az Unió sokkal inkább egy kormányzati – governance – rendszer, mintsem
egy állam, és ennek szerkezete és szerveződési elve különbözik az utóbbiétól. Vagyis a
demokratizáció párti politikatudósok ilyen irányú igényei elhibázottak.
Ellenben Hix és Follesdal szerint e berendezkedés alkalmazásán keresztül kialakulna az
európai démosz, melynek demokratikus előfeltételként való értelmezése tévedés, mivel
megszületés sokkal inkább a demokrácia következménye (Hix, Follesdal, 2006, 550).
A demokratizáció párti írók másik állítása, hogy az EP belső szerkezetének, valamint az
európai pártok megerősödésének köszönhetően jóval demokratikusabbá vált. Ez a belső
demokratikus növekedés, valamint a növekvő pártkohézió hosszútávon egy erősebb és jobban
megszervezett politikai ellenőrzést alakíthat ki, mely csökkentheti a demokratikus deficitet.
Emellett az Európai Unió Tanácsában is egyre több politikai vita jelenik meg, amely ugyancsak
az input legitimitás irányába hathat. Fennáll ellenben a politikai verseny hiányának problémája,
valamint hogy az intézmények között nem lehet megkülönböztetni a (versengő) politikai
alternatívákat, vagyis a rendszer reszponzivitása továbbra is hiányos marad. Mivel az EP
választások továbbra is nemzeti kérdések köré szerveződnek, az EU döntéshozatali eljárásai
pedig nem lesznek átláthatóbbak, így a helyzet nem sokat változik – mivel hiányzik a kapcsolat
a társadalom és az intézmények között. A huszonhetek – jelenleg még éppen huszonnyolcak –
Európájában a Tanács egyre inkább felső-, míg az EP alsóházként kezd működni. Az ezek által
hozott eljárásokat és döntéshozatali mechanizmusokat nyilvánossá kell tenni. Ahogy Hix és
Follesdal írja, e bikameralizmus „who gets what, when and how”-ja a választók számára ismert
kell hogy legyen (ibidem, 552-553).
Ezekkel az alkotókkal egyetértve egy szélesebb társadalmi hozzáférés a belső demokrácia
növekedését, valamint a demokratikus deficit lehetséges csökkenését okozná. A probléma
viszont az, hogy az input legitimitás lehetőségei és elemei hiányosak, a throughput és output
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legitimációk pedig csak addig működnek, amíg a célokat és műveleteket valóban a tagországok
ellenőrzik és irányítják (Bellamy, 2011).
Az Unió lisszaboni struktúrájának elindulása és a gazdasági válság, de mindenek előtt a
válságkezelés ezt a 2000-es évek végére elcsitult vitát ismét relevánssá tették. Ahogy azt az
alfejezet második részében, valamint az esettanulmányokban részletesebben bemutatom, az EU
lépéseinek olyan demokratikussági aspektusai voltak, amelyek a korábbi álláspontok
felülvizsgálatát és újragondolását teszik szükségessé – főként a demokratizációt ellenzők
körében. A következő 3.3.2.-es pont a jelenség és az erről folyó diskurzus válság utáni
időszakát elemzi.
4.3.2. A válság utáni időszak
A 2009 december 1-jétől érvénybe lépett Lisszaboni Szerződés által okozott változások
jelentős hatást gyakoroltak a jelenség értelmezését és értékelését jelentő elemekre; így a
bizottsági elnök új megválasztási módszere a Spitzenkandidaten rendszer, illetve a többségi
logikát jobban elfogadó döntéshozatal és az Európai Parlament emancipációjának újabb lépése
mind átalakította a rendszert.
A legnagyobb hatást azonban a gazdasági válság és mindenekelőtt annak kezelése okozta. Az
euró megmentése érdekében tett intézkedések alapjaiban változtatták meg az EU azon
intézményi és döntéshozatali környezetét, valamint a gazdasági területekhez kötődő
szakpolitikáit, amelyek kapcsolódnak az integráció demokratikusságához. Ahogy az az előző
alfejezetben is olvasható volt, a demokratikus deficitről szóló vita egyik legfontosabb kérdése
a redisztributív elemek megjelenéséhez és a demokratikus elszámoltathatósághoz kötődött.
Ahogy abban nagyrészt minden, a kérdéssel foglalkozó gondolkodó egyetért, a válságkezelés
alatt kialakult új gazdasági kormányzás vagy makrogazdasági unió (Hix, 2015), jelentős és
elemzendő változásokat hozott (Scharpf, 2015; Bellamy, Kröger, 2013; Majone, 2014;
Moravcsik, 2012; Follesdal, 2015). Ennek értékelése azonban még mindig jelentősen eltérő.
Sok esetben tetten érhető az elmozdulás a jelenség értékelésének tekintetében az egyén-unió
viszonyától az egyes tagállam (Varga, 2013; Scharpf, 2015); vagy a politikai közösségek
(ibidem; Bellamy, Kröger, 2013) és az EU kapcsolata felé. A legtöbben elfogadják, hogy a
demokratikus deficit problémát jelent az integrációban, azonban többen a demokratikus
sztenderdek és elvárások EU-ra való újragondolását tarják szükségesnek (Follesdal, 2015;
Keohane, Macedo, Moravcsik, 2009). Emellett pedig az a radikálisabb álláspont is megmaradt,
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miszerint az EU demokratikussága nem hiányos (Moravcsik, 2015), illetve nem kell, hogy az
legyen, így javítani sem kell (Majone, 2012).
A következőkben röviden leírom a demokratikus deficit egyik új megközelítését, amely a már
említett egyén és integráció közti viszonyrendszer elmozdulásán alapszik, majd röviden
áttekintem a jelenségről szóló aktuális elméleti diskurzust, amelyet részben a Lisszaboni
Szerződés struktúrája, de főként az euróválság indukált.
4.3.2.1. A demokratikus deficit új megközelítése
A már fentebb leírt klasszikus megközelítés polity és governance nézőpontjain túl a vizsgált
jelenség új aspektusára a válságkezelés világított rá. A 2009-es események előtti szakirodalom
– amint láthattuk – a döntéshozatali eljárásokon és általában az Unió működésén keresztül
közelíti meg a demokratikus deficit kérdését. A vizsgált legitimáció az egész integrációra
vonatkozik, valamint a politikai ellenőrzést is ezek felett kell illetve kellene gyakorolni. Vagyis
a demokratikus deficit az integráció egésze és az állampolgár viszonyában kerül
meghatározásra.
A válságkezelés alatt, nyilvánvalóvá vált, hogy a jelenség az állampolgár-integráció
kapcsolaton túl, egy másik környezetben is megjelenik, nevezetesen az EU és az egyes
tagállamok viszonyában. Adott politikai akarat jelenlétében ugyanis az Unió a hatáskörein
túlnyúlva is képes jelentős mértékben a tagállamok szuverenitásába avatkozni.
E külső beavatkozás egyik legszélsőségesebb példája minden kétséget kizáróan Görögország
esete, de más országoknál is megtalálhatjuk ezt az új aspektust. Például Olaszország az EKBtól kapott explicit és nyílt gazdaságpolitikai előírásokat illetőleg utasításokat (Trichet-Draghi
levél). Majd később informális egyeztetések és nyomásgyakorlás hatására, részint az Uniós
vezetők, részint a gazdasági szereplők részéről a kormány 2012. november 12-én lemondani
kényszerült és egy volt uniós biztos – akit alig három nappal korábban, november 9-én
(Corriere della Sera, 2011) nevezett ki a köztársasági elnök élethosszig szenátorrá és egy nappal
később, 13-án (Repubblica, 2011) kapott felkérést az új kormány megalakítására.50
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alkalommal elutasította, ezzel az Iveta Radicová által vezetett kormány végét okozva (HVG,
2011a). Azonban, miután Angela Merkel kijelentette, hogy a program a szlovák részvételtől
függetlenül elindul, a Nemzeti Tanács végül, az előrehozott választások kiírásáért cserébe
hajlandó volt támogatni a mentőalap hatásköreinek kiterjesztését (HVG, 2011b).
A demokratikus deficit új típusának egyik legutóbbi példája Ciprus esete. A szigetország
bankválságának kezelése esetén ugyanis az EU vezetői egy egészen újszerű mentőcsomag
koncepcióját dolgozták ki – az ún. bail-in (The Economist, 2013c) technika alkalmazásával –,
amely során Brüsszelben és Frankfurtban eldöntötték, hogy a ciprusi állam meg kell hogy
adóztassa a bankbetéteket, amely összeggel az uniós bankmentőcsomagot egészítik ki.
Vagyis megállapíthatjuk, hogy e viszonyokban nem vagy korlátozottan demokratikus
intézmények demokratikusan működő és legitim államok mozgásterét és cselekvését
korlátozzák. A szupranacionális intézmények, mint az Európai Központi Bank vagy a
Bizottság, de maga az Unió egésze is, nem rendelkezik kielégítő demokratikus ellenőrzési
formákkal, viszont a válságkezelés során a szerződések által számukra biztosított hatáskörökön
túlnyúlva, azon kívül is tevékenykednek.
Ezen új aspektus egy másik fontos kérdése azon politikai akarat elemzése, amely képes az ilyen
típusú tagállami szuverenitásba való beavatkozáshoz vezetni. A krízismenedzsment során
egyértelmű lett, hogy valamely határozott szándék megléte esetén, a német-francia tandem,
majd később Németország önállóan is képes a saját politikai akaratát az Unió
intézményrendszerén keresztül a többi tagállamra kényszeríteni. Vagyis a Németország és
Franciaország közötti együttműködés – köszönhetően az erős nyomásgyakorló és
érdekérvényesítő képességeiknek, valamint az EP és egyéb döntéshozatali szervek képviselői
irányításának – rákényszerítheti az EU-t, hogy egy másik tagállam szuverenitásába avatkozzon,
módosítva vagy egyenesen irányítva annak valamely szakpolitikáját.
Ezt a jelenséget a poszt-funkcionalizmus mint aszimmetrikus interdependencia írja le. Azon
tagállamok, amelyek a legnagyobb károkat szenvedték el a válság alatt és akik az uniós
válságkezeléssel a legnagyobb előnyöket szereznék, kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek a
kevésbé kitett tagállamokkal szemben. Gyakorlatilag a hitelező és kimentett tagállamok közötti
viszony egy ilyen relációval írható le (Schimmelfennig, 2017, 318).
Ez a fajta EU-tagállam viszonyában megszületett demokratikus deficit kezdetben az ad hoc
megoldásokban volt tetten érhető. Azonban a válságkezelés lépéseinek folyamatos
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intézményesedésével ma már egy egész polity alakult ki oly módon, hogy az uniós akarat a
tagállami mozgásteret elképesztő módon szűkíteni tudja. Egyrészt megszűnt a tagállamok
autoritás monopóliuma (Bellamy, Kröger, 2013, 493), másrészt a döntésekből nem csak az
állampolgárok, de sok esetben a kormányok is kizárásra kerültek, a tagállami parlamentek
amúgy is gyenge lehetőségei mellett. Az új, az euróövezetre kialakított intézményrendszer több
eleme az EU-t társkormányzóként képes beemelni a tagállami kormányzásba (Majone, 2014).
Emellett a Bizottság új jogosítványai, például a túlzott egyensúlytalansági eljárás esetében,
tartalmilag szinte alig korlátozottak, így a szakpolitikák széles körében lehet, illetve lesz képes
beavatkozni (Scharpf, 2015).51 Emellett a válságkezelés során nyújtott feltételes hitelek
Memorandum of Understanding nevű megegyezései a kimentett országok gazdasági, szociális,
foglalkoztatási és egyéb politikáinak radikális átalakításait is lehetővé teszik (Hix, 2015).
Megemlítendő azonban az Európai Szemeszter állandó intézménye is, amely a tagállami
parlamentek költségvetés engedélyezési jogkörét komolyan korlátozza (ibidem), illetve egyes
megközelítések szerint egy adminisztratív lépéssé degradálja (Majone, 2014, 1221).
Látható tehát, hogy a demokratikus deficit megfogalmazását illető legfontosabb, válság okozta
változás nem más, mint a jelenség értelmezési keretének átalakulása. Az elmozdulás az
állampolgár-EU viszony felől az egyes tagállam-EU, illetve az adott politikai közösség-EU
viszonya felé. Ez utóbbi azért is jelentős, mert a demokratikus deficit egyik megoldási javaslata
ebből az új értelmezésből alakult ki. Többen az ún. demoikrácia (demoicracy)
megvalósításában látják a megoldást: vagyis több politikai közösség közös demokratikus
kormányzásában (Nicolaïdis, 2013, 254). Az egymásra egyre nyitottabbá váló uniós politikai
közösségek együttműködése úgy feltételezi az EU politics kialakulását, hogy nem teszi
szükségessé egy egységes démosz megszületését. Ezt a gondolatot több politológus is
elképzelhetőnek tartja (Majone, 2014; Scharpf, 2015; Follesdal, 2015; Keohane, Macedo,
Moravcsik, 2009), így jelenleg az egyik népszerű megoldási javaslatnak tűnik. A kérdéssel a
következő pontban részletesebben is foglalkozom.
4.3.2.2. A demokratikus deficit vita változásai
A demokratikus deficitről zajló klasszikus vita az európai integráció egy békés és optimista
időszakában zajlott. A 2008-ban kezdődő és Európában 2009-re nagyon komoly problémákat
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okozó államadósság-, majd euróválság lényegesen átalakította a demokratikus deficit fogalmi
meghatározását.
Ahogy azt már fentebb említettem, komoly intézményi és eljárási változások történtek, amely
több, a kérdésben korábban már állást foglaló gondolkodót pozíciója újraértelmezésére
késztette. A kialakult változások – amelyek nagy része az esettanulmányok között is elemzésre
kerül – egy olyan új gazdasági kormányzást alakítottak ki, amely legitimálására az uniós
képviseleti szint legalábbis elégtelennek látszott.
E rendszer eszközeinek egy része, ahogy az már fentebb is olvasható volt, ad hoc megoldásként
jött létre és vagy megszűnt, vagy intézményesült. A kezdetben csak ideiglenes jelleggel
létrehozott állammentő alapok, vagyis az EFSF (European Financial Stability Facility) és az
EFSM (European Financial Stabilisation Mechanism) a válságkezelés elején kialakított
kondicionális hitelezések technikai és anyagi hátterét nyújtották. Később ezek az Európai
Stabilitási Mechanizmus formájában (European Stability Mechanism) állandósultak. A bajba
jutott tagállamoknak nyújtott hitelek azonban nem feltétel nélküliek voltak és sok esetben
különböztek egymástól. Ennek egyik példája a ciprusi mentőcsomag, amely nem az addig
használt bail-out, vagyis kimentés, hanem ún. bail-in-ként jött létre, mivel egy egyszeri európai
szintről kivetett adóztatással társult. Azonban ezek az állammentő alapok – amelyek Hix
értelmezése szerint az állampolgárok számára legalábbis a transzferunió előképét jelentik (Hix,
2015) – azonban csak egy részét képezik az új struktúráknak.
A tagállami szintet is – főként az eurózónában – átható makrogazdasági irányítás további
elemei, a Scharpf által részletesen leírt Hatos illetve Kettes Csomag, az Európai Szemeszter, A
Pénzügyi Paktum (vagy Fiscal Compact) illetve az EKB megváltozott szerepköre mint végső
hitelező a bankmentő programokkal és az OMT-vel (Outright Monetary Transactions),
valamint a bankunió bankfelügyeleti rendszerével (2015). Hix emellett még az Euro Plusz
Paktumot is ideveszi (2015).
Az európai makrogazdasági irányítás fenti struktúrája az euró mindenáron történő
megmentésének eredménye (Scharpf, 2015; Follesdal, 2015). Ahogy az a vita válság előtti
időszakánál is olvasható volt, a demokratikus elszámoltathatóságot a „no taxation without
representation” alapelv teszi szükségesség. Az új gazdasági kormányzás vagy makrogazdasági
unió esetében már nem tekinthető kérdésnek, hogy vannak-e az uniós döntéseknek újraelosztási
hatásai, mert ezek egyértelműen tetten érhetőek. Az Európai Stabilitási Mechanizmus, valamint
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az elődei által nyújtott feltételes hitelek különböző gazdaságpolitikai változtatásokat
kényszerítettek ki a tagállamokból. A Memorandum of Understanding-ek komoly strukturális
átalakításokat tettek szükségessé. Emellett jelentős fiskális transzfereket jelentettek egyrészt a
tagállamok között, másrészt a tagállamokon belül a fiatalabb generációktól az idősebbek felé
(Hix, 2015). Ez azt jelenti, hogy mind a kimentett, mind a hitelező országok esetében komoly
redisztributív átalakulás ment végbe. A Hatos illetve a Kettes Pakk által létrehozott túlzott
egyensúlytalansági eljárás keretében a Bizottság, ha a 11 vizsgált mutató bármelyikében
komoly kilengést tapasztal és végigviszi az eljárást, akkor a kérdéses tagállam gazdasági
szankcióra is számíthat. Az eljárás során kért változtatások is lehetnek újraelosztó hatásúak.
Emellett mind ennél az eljárásnál, mind a klasszikus túlzott deficit eljárás esetében a tanácsi
szavazás, az ún. fordított többségűvé alakult, vagyis külön ülést kell összehívni és arról
szavazni, hogy a vonatkozó tagállam mentesüljön a büntetés alól (Scharpf, 2015). A Pénzügyi
Paktum vagy Fiscal Compact az újraelosztást közvetetten a tagállami jogrendszerek
átalakításával is elérte. Azzal, hogy rögzíttette az egyensúlyi költségvetés elvét a lehető
legmagasabb alkotmányos szinten, illetve a strukturális deficitek differenciált ellenőrzési
rendszerét alakította ki, valamint elfogadtatta az adósságcsökkentés elvét, nagyon komolyan
átalakította a tagállami redisztribúciót (Hix, 2015). Ezen hatások tagállami lecsapódását
kifejezetten jól mutatja a Renzi kormány alatti Olaszország-EU konfliktusok a rugalmasság
kérdéséről (Varga, 2017). Az EKB új szerepfelfogása ugyancsak módosításokat eszközölt a
nemzeti fiskális politikákon bármiféle választói felhatalmazás vagy kontroll nélkül. A TrichetDraghi levél, majd ezen ellenőrzési forma intézményesüléseként létrejött bankmentő csomagok
(Hix, 2015) és a kötvényvásárlási program, az OMT komoly szakpolitikai változtatásokat írtak
elő a kisegített tagállamokban azért cserébe, hogy a vonatkozó ország kötvényeit felvásárolja.
Megemlíthető azonban az Euró Plusz paktum is, amely a német gazdasági és foglalkoztatási
modellt próbálta exportálni az eurózóna többi tagállamába is (ibidem). A legmegdöbbentőbb
intézkedés azonban a már említett ciprusi bail-in; vagyis a parlamenti felhatalmazás nélküli, az
EU által a bankszámlákra kivetett egyszeri adó volt. Ezen változások a demokratikus deficit
kérdésének újragondolására kényszerítenek minket.
Ahogy Scharpf is fogalmazott, a korábban csak az akadémiai szférát és egy szűk politikai
réteget érdeklő kérdésből hirtelen mindenki számára egyértelművé és aggasztóvá váltak (2015,
12). Ezzel párhuzamosan a további demokratizációt feleslegesnek tartó érvek nagy része
érvényét veszítette. A válságkezelés újraelosztást is széles körben alkalmazó lépései
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egyértelművé tették a EU redisztributív karakterét, amely szükségessé teszi az input
legitimációt létrehozó mechanizmusok bevezetését.
A másik fontos változás, amire ki kell térnem a különböző álláspontok bemutatását
megelőzően, annak az ismételt kiemelése, hogy a demokratikus deficit eddig az állampolgárok
és az integráció egésze közötti viszonyként került értelmezésre. Ezzel szemben, ahogy azt az
előző pontban kifejtettem, a legitimáció és a demokrácia hiányosságai a válságkezelés során
inkább az integráció és az egyes tagállam viszonyában érzékelhetők. Ez természetesen nem
jelenti azt, hogy a korábbi hiány eltűnt volna és ma az állampolgárok jobban be lennének
csatornázva, mint korábban; sokkal inkább azt mutatja, hogy a jelenség széles politikai
relevanciát és ismertséget ez utóbbi formájában kapott. A komoly gazdasági problémákkal
szembesülő eurózóna tagországok szinte teljes egészében ki voltak téve a hitelező országok és
az EU akaratának és döntéseinek (Cramme, Hobolt, 2015, 7). Azt azonban fontos kiemelni,
hogy ezek a válságkezelési intézkedések szükségesek voltak a közös valuta és végső soron az
egész integrációs folyamat megmentéséhez. Ezzel párhuzamosan azonban az állampolgárok és
a kormányok folyamatosan veszítettek mozgásterükből és saját politikai rendszereik fölött
gyakorolt irányításukból. Ezt az időszakot Cramme-ék az EU folyamatos nyomás alatti
időszakaként írták le (ibidem, 2). Ennek hatására a kimentett és a hitelező országok között
megjelent egy törésvonal, amely egyre jelentősebbé vált. Hobolték azt is megemlítik, hogy bár
a hitelező országok gyakran a kimentett országokat teszik felelőssé a történtekért, azonban
valójában keveset tettek a helyzet kezelése érdekében. Míg a déli tagállamok követték az uniós
utasításokat és megszorításokat léptettek életbe, addig a hitelező országok nem tettek meg
mindent a kereslet élénkítése érdekében (ibidem, 8). Ezt a problémát Moravcsik is kiemeli,
miszerint az euróválság oka az egységes valutaövezeten belüli kiegyensúlyozatlanság. A
gazdasági homogenitás kialakítása vagy legalábbis a konvergencia költségeit igazságosan kell
elosztani; a közszféra és a kimentett államok mellett a magánszféra és a nyereséges államok is
részt kell hogy vállaljanak belőle (Moravcsik, 2015). A centrum-periféria törést alapvetően
nehezen lehet kezelni, hiszen nagyon komoly bizalomvesztés tapasztalható a tagállamok
között. Ez annak a példának a fényében érthető is, amit Majone mutat be: 2011-ben az ír
költségvetés előbb került a német törvényhozás elé – mivel az német kötelezettségvállalásokat
érintett –, mint a dublini képviselők elé. Mivel Berlint alkotmánybírósági határozat kötelezi
arra, hogy minden német adófizetői kiadást a parlament ellenőrizzen, így a saját alkotmányos
rendszerük védelmében szuverenitásukban sértettek meg egy másik államot (Majone, 2014,
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1221). A tagállamok közötti ellentétek azonban akadályát jelentik a demokratikus deficit
megoldásának.
Ahogy azt Cramme, Hobolt és Scharpf is kiemeli, a Lisszaboni Szerződés intézményi
változásai nem oldották meg azokat a korábbi egyenlőtlenségeket sem, amelyek a
demokratikus deficit kialakulását okozták, viszont az EU-ba és intézményeibe vetett
állampolgári bizalom jelentősen csökkent (Cramme, Hobolt, 2015, 8; Scharpf, 2015, 19). A
legkomolyabb ellentét forrása az volt, hogy a hatékony döntéshozatal és válságkezelés szinte
teljes egészében nélkülözte az input legitimáción és így a választók önkormányzatán alapuló
módszereket (ibidem 19-20). Majone is kiemeli, hogy az EP közvetlen választása illetve társjogalkotóvá emelése nem oldotta meg az integráció legitimációs hiányát (Majone, 2014).
Ahogy azt egy korábbi munkában kimutattam, ez a fajta input jellegű legitimitás hiány azért
okoz komoly problémákat, mert a legitimációs formák közül az input legitimáció az, amely a
válságokkal szemben a leginkább ellenálló (Varga, 2016). Ezzel párhuzamosan az euróválság
elsöpörte az integráció eredményein alapuló output legitimitását, viszont a szupranacionális
szintről érkező utasítások a tagállami input legitimációt is erősen gyengítette, egyszerre
felhívva a választók figyelmét az addig csak tudományos problémaként kezelt helyzetre. Ez a
kimentett országok polgárait erősen szkeptikussá és elutasítóvá tette az „Európa-projektet”
illetően, létrehozva vagy megerősítve az addig is létező fenntartásaikat az EU
demokratikusságával kapcsolatban. A legitimáció nemzeti és európai szinten történő
párhuzamos gyengülése az euroszkepticizmus növekedéséhez és a további demokratizáció
szükségességéhez vezetett.
A válságkezelés rámutatott, hogy az európai rezsim szinte teljes egészében nélkülözi az input
legitimitást létrehozó eszközöket és mechanizmusokat. Ennek az egyik oka az volt, hogy a
bizonyos álláspontok szerint a válságkezelés során amúgy is erősödnek a politikailag felelőtlen
aktorok, afféle gondokként eljárva (Sebők, 2014, 22-29).52 Ezek szerepe az EU-ban amúgy is
kiemelkedő volt. Ahogy Scharpf fogalmaz: a válságot megoldani hivatott intézkedések olyan
intézményi környezetben születtek, amelyek tökéletesen mellőzik az input legitimitást és az
érintett állampolgárok számára elérhető demokratikus elszámoltathatóságot létrehozó
eljárásokat (2015, 38).
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Fontosnak tartom azonban kiemelni, hogy a „válság táplálta delegálás” (Sebők, 2014) elmélete nem ad választ
a legitimációs és demokratikussági hiányok okozta problémákra.
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A legkevésbé átlátható intézmény az EKB, amely független ügynökségként teljesen kívül áll
az állampolgári ellenőrzés csatornáin. A központi bank működését nem is lenne szükséges,
hogy az állampolgárok ellenőrizzék, azonban az OMT bevezetésével Frankfurt ellenőrizni és
irányítani kezdte bizonyos tagállamok gazdaságpolitikáit. Ez pedig vissza kell hogy vezessen
minket a képviselet kérdésével kapcsolatos fenntartásokhoz. Ezzel párhuzamosan az intézmény
throughput és output legitimitása is jelentősen sérült a válságkezelés alatt.
A Bizottság feletti állampolgári ellenőrzés mindig is gyenge volt, de korábban az intézményt
egy politikailag független aktornak tartották, ami mint a közös európai érdekek letéteményese
jár el. Ahogy azt feljebb már leírtam, a gyenge választói ellenőrzés a demokratikus deficit egyik
forrása. A válságkezelés alatt a Bizottság eredmény- és részvételi legitimációja is jelentősen
csökkent, mivel leginkább a hitelező országok érdekében járt el.
A fordított minősített többségű szavazás bevezetésével az Európai Unió Tanácsa is veszített
demokratikusságából, a tagállamok képviseleti szintje ugyanis jelentősen gyengült emiatt.
AZ EP és az európai pártok, amelyek az állampolgárok közvetlen képviseletét kell hogy
ellássák, szerepük gyengülését, ha nem marginalizálódását tapasztalhatták a válságkezelés alatt
(Cramme, Hobolt, 2015, 12).
A válság hatására a klasszikus polity mellett létrejött új intézmények, mint az Euró Csoport53
vagy az ESM, minden állampolgári ellenőrzést nélkülöztek. A governance meghatározást
követve kijelenthető, hogy a demokratikus deficit klasszikus megközelítése szerint is
súlyosbították a helyzetet. Emellett azonban a gazdasági ellenőrzés alá vont, kimentett
országoknál még az új megközelítés szempontjából is csökkentették a demokratikusságot.
A válság következményei között az egyik fontos változás a jelenségről szóló diskurzusban,
hogy a korábban a demokratizáció szükségessége ellen érvelő gondolkodók közül többen
megváltoztatták álláspontjukat az események hatására. Majone például felismerte, hogy a
demokratikus deficit létezését nem lehet többé megkérdőjelezni. Az euróválság kezelése során
mind az állampolgárok, mind a kormányok kizárásra kerültek a döntéshozatalból, amely
jelentősen súlyosbította a jelenséget. Majone egészen odáig jut, hogy mára nem csak
demokratikus deficitről, hanem csődről beszélhetünk. Ennek egyik oka az, hogy a politikusok
elszámoltathatósága hiányzik az integráció szintjén. Mivel a döntéshozók végső célja az
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Ezzel gyakorlatilag intézményesült a differenciált integráció a gazdasági kormányzás területén.
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újraválasztásuk, ha a rendszer megfelelő transzparenciával rendelkezik, akkor hatékony
politikákat kell, hogy kialakítson. Az EU esetében ez azonban nem áll fenn, így a sikertelen
szakpolitikák politikai következmények nélkül maradnak. Ha az eredmények viszont rosszak,
az megszünteti a politikai entitás output legitimitását is. Ez az állampolgárok támogatásának
csökkenéséhez vezetett, hiszen az újabb politikai rendszerek esetén a legitimitás szerves részét
adja a hatékonyság is. Az euróválság kezelése során azonban a legitimáció, rendszer stabilitás
és hatékonyság trilemmájából az utóbbi kettő mellett döntöttek az EU döntéshozói, ezzel véget
vetve a megengedő konszenzusnak is. A hatékonyság csökkenésével párhuzamosan azonban
olyan intézményi változások is helyet kaptak, amelyek a tagállami aktorok szerepkörét sokszor
szinte teljesen kiüresítették. Különösen igaz volt ez a kimentett országokra, ahol az uniós
lépések politikai és legitimációs költségei hihetetlen magasak voltak. A válság súlyosbodása
ezeket a tendenciákat pedig még tovább erősítette. A közösségi módszer mellett végül a
kormányközi eljárások is minimalizálódtak és sok ország néhány EKB tisztviselő terveit
automatikusan el kellett hogy fogadja. Vagyis az európai jog helyett speciális, különleges
eszközök és eljárások kerültek alkalmazásra. Ennek hatására a GMU gyakorlatilag kivált az
EU struktúrájából, kialakítva saját gazdasági, szociális és politikai döntéshozatali rendszerét
(Majone, 2014).
Megoldási javaslatként Majone az EU egy klubszerű átalakulását tartja járható útnak, ami a
differenciált integráció megvalósítását jelentené.
Ezzel szemben Moravcsik a demokratikus deficit létét továbbra is komolyan vitatja az EU-n
belül. Amint írja, az integrációt továbbra is választott nemzeti politikusok irányítják, akik
ugyan lemondtak bizonyos tagállami hatásköreikről, de cserébe hatással lehetnek más
országokra. A tagállami hivatalnokokból és a közvetlenül választott EP képviselőkből
összeálló döntéshozók Moravcsik szerint tökéletesen megvalósítják a locke-i és madisoni
korlátozott kormányzás modelljét. Egészen addig a pontig, amíg az állampolgárok eldönthetik,
hogy részt akarnak-e venni az együttműködésben, és az nyitott-e annyira, mint a
politikaformálás nemzeti szintje, addig a demokratikus jogok biztosítottak (Moravcsik, 2012).
Ez az értelmezés azért nagyon félrevezető, mert nem számol több kifejezetten releváns
kérdéssel: így elsősorban azzal, hogy a politikusok nehezen elszámoltathatóak a transzparencia
hiánya miatt. Vagyis hiába vezetik az EU-t választott tagállami képviselők, őket az uniós
tevékenységükért nehezen lehet büntetni vagy jutalmazni információk nélkül. Emellett a
kialakulóban lévő EU politics, vagyis hogy más országokra is hatással vannak a tagállami
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vezetők és fordítva, az ellenőrzési csatornák híján nem teszi lehetővé, hogy az állampolgárokra
hatással lévő másik országbeli vezetőt ellenőrizhessék a választók.
Azonban egy komoly elmozdulás Moravcsik elemzésében is tetten érhető: az eurózóna
tekintetében elismeri a demokratikusság gyengébb, nem megfelelő szintjét. Az intézményi
változások ugyanis egy nem demokratikus és a terheket aszimmetrikusan a szegényebb
társadalmi rétegekre és országokra hárító rendszert hoztak létre, ahol a demokratikus jogok
nem biztosítottak. Végkövetkeztetése szerint azonban az EU-t egyszerre túl sok és túl kevés
demokrácia jellemzi, mivel a döntéshozatal széleskörű és szupertöbbségi, és ugyan az
euróövezetben a válságkezelés nem volt kiegyensúlyozott, de egyik országra sem volt
semmilyen intézkedés alkalmazható az otthon elszámoltatható kormánya belegyezése nélkül
(ibidem). Ez azért tekinthető téves megállapításnak, mert teljes egészében figyelmen kívül
hagyja a kimentésre szoruló országok aszimmetrikus tárgyalási pozícióját, valamint a
tárgyalások gyakorlatát. A görög példa kifejezetten jól mutatja, hogy hiába elszámoltatható egy
kormány, a gazdasági mentőcsomagok elfogadása esetén a politikai mozgástere effektíve
teljesen megszűnik.
Ahogy arra a 4.3.1.1., valamint a 4.3.1.2. pontokban is kitértem, a demokratikus deficit
létezésének egyik nagyon fontos kérdése a képviselet jellege. Nagyrészt, ahogy az a 4.1.
alfejezetben is olvasható, ez határozza meg, hogy az adott politikai rendszer az input, a
throughput vagy az output legitimáción alapul-e. A válság utáni demokratikus deficit diskurzus
egyik fontos új megközelítése a Bellamy és Kröger által megfogalmazott képviseleti deficit
(2013). Ahogy összefoglalják, a demokratikus deficit forrása több minden lehet: egyrészt a
képviseleti demokrácia sikertelen uniós alkalmazása, az európai démosz hiánya illetve a
tagállami szinten történő integrációs beavatkozás. A képviseleti deficitként leírt jelenség
részben a demokratikus deficit oka, részben tünete. Alapvetően két fajtáját különböztetik meg;
az egyik az elitista deficit, amely a demokratikus deficithez, illetve a populista verzió, amely
demokratikus többlethez vagy szufficithez vezet. Az első esetben nem az állampolgárokat,
hanem erős lobbi csoportokat képvisel a kormányzat. Így a többségi vélemény nincs
becsatornázva. A második esetben ellenben a népszerű és részben hatásvadász többségi
álláspontok uralkodnak, a kisebbségek és a szakértelem szempontjai maradnak kívül a
döntéshozatalon. Emellett a populista deficitnek van két további alfaja;: az ontológiai illetve az
episztemológiai hiányok. Az első esetben a politikai rendszerhez való hozzáférés kulturális
alapon jelentősen eltérő, míg az utóbbiban érdektelenség vagy a tájékozatlanság miatt a
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választók feláldoztatják a hosszú távú célokat a rövid távúak oltárán. Míg az első esetben a
kisebbségek védelmét próbálják elérni, addig a másodikban a szakértői elemet próbálják
erősíteni a hiány leküzdésére (ibidem).
Az EU-ra a fentiek közül az elitista deficit a jellemző; az EP választás helyi jellege és a
bonyolult

intézményrendszer

átláthatatlanná

teszik

a

felelősségi

viszonyokat

az

állampolgároknak. A képviseleti és a demokratikus deficitikre az EP szimpla hatáskörbővítése
nem megoldás, fontos kialakítani az állampolgári ellenőrzés más csatornáit. Ezekre Bellamyék három utat javasolnak: a tagállami parlamentek erősítését, a civil szervezetekkel folytatott
konzultációk erősítését és a közvetlen demokrácia elemeinek integrálását (ibidem). Az első az
elitista, a második a populista-ontológiai, míg a harmadik a populista-episztomológiaira próbál
megoldást nyújtani.
A képviseleti rendszer diverzifikálása azonban egyrészről növeli a demokratikus deficitet
csökkentvén a felhatalmazást és az átláthatóságot az egyik értelmezés szerint. A másik azonban
a demokrácia átalakulásaként értelmezi. Eszerint bár ezen új csatornák csökkentik a választók
képviseletét, de növelik a képviselet minőségének szintjét. Így a tagállami és az uniós
képviselet minősége is javult. A tagállami lobbik szerepe így korlátozódik, a szakértelem
szintje javul és más tagállamok állampolgárai is becsatornázódnak, ezzel kialakítva az EU
politics lehetőségeit. Ezt Keohane, Macedo és Moravcsik is hangsúlyozzák, mondván a
nemzetközi együttműködések erősítik az alkotmányos demokráciákat (2009).
Az EU mint heterogén politikai rendszer mind az elitista, mind a populista deficittel
rendelkezik. A nemzeti kormányok és az EP képviselői nem követik az állampolgári igényeket,
nem reszponzívak, vagyis az elitista képviseleti hiány tetten érhető. A Bizottság
számonkérhetetlen bürokrácia, amely a saját hatáskörét bővíti és sok esetben, mint a lobbi
érdekek kiszolgálója kerül ábrázolásra. Az ontológiai deficit a válságkezelés során vált
megfoghatóvá, amikor a hitelező államok érdekei kerültek érvényre, figyelmen kívül hagyva a
kimentett tagállamok kulturális és társadalmi igényeit. Az episztomológiai hiány a válság
technokrata jellegében észlelhető. Azonban ugyanez a heterogenitás az oka annak, hogy egy
klasszikus képviseleti demokrácia nem alkalmazható az EU-ra, viszont ez nem is szükséges.
Olyan komplex képviseletet kell kialakítani, amely nemcsak egy, hanem több démoszt is
leképez, hiszen azok a nemzeti és a transznacionális szinten is léteznek (Bellamy, Kröger,
2013). Bellamyval és Krögerrel szemben azonban Moravcsik úgy látja, hogy az EU számára
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inkább csak a demokratikus többlet vagy szufficit a probléma, mivel többször a lokális érdekek
felülírják és ellehetetlenítik a hosszútávú döntéseket kialakító törekvéseket (Moravcsik, 2012,
66-67).
A Lisszaboni Szerződés több intézményi megoldást próbált kialakítani a fentebb leírt hiányok
pótlására. Azonban ezek ellen nem lehet egyszerre tökéletesen fellépni, ugyanis a megoldások
egymás ellen hatnak. Az uniós megoldások közül az első problémára a nemzeti és az európai
parlamentek erősítésével, az európai polgári kezdeményezéssel és a Spitzenkandidaten
rendszerrel reagált. Az ontológiai hiányra az EP degresszív mandátumelosztási rendszerrel, a
Tanácsbeli kettős többséggel, valamint az együttdöntéssel reagált az integráció. Az
episztomológiai deficitet pedig az európai „választókörzeteket” alkotó civil szervezetekkel
történő bizottsági egyeztetés próbálja csökkenteni (ibidem). Látható tehát, hogy a képviseleti
demokrácia modellje nem megfelelő az EU számára. Ez annyiban fontos, hogy – ahogy az
majd későbbiekben olvasható – több gondolkodó is arra a következtetésre jutott, hogy a
demokratikus sztenderdeket újra kell értelmezni az uniós alkalmazás érdekében (Follesdal,
2015).
A fentiekből is látható, hogy a képviseleti deficit legalábbis egy része az állampolgári részvétel
korlátozott lehetőségeire, így az input legitimáció hiányára vezethető vissza. Ezzel
kapcsolatban meg kell hogy említsem Keohane és társai álláspontját, akik a részvételt és az
állampolgári képviseletet csak mint egyet a több demokratikus érték közül értelmeznek, ezzel
állást foglalva a többoldalú vagy multilaterális együttműködések demokráciajavító hatásai
mellett. Bár a szakirodalom egy jelentős része a nemzetközi szervezetek működését a
demokráciával ellentétesnek tartja,54 azonban jelen gondolkodók szerint bizonyos feltételek
teljesülése

esetén

a

nemzeti

demokráciák

minőség

javulásával

jár

az

ilyen

együttműködésekben való részvétel a hatáskörök delegációjával és a szuverenitás közös
gyakorlásával. Az ilyen együttműködések ugyanis egyrészt alkalmasak arra, hogy
megakadályozzák a kormány és az állam erős tagállami csoportok általi túszul ejtését vagy
azok felülreprezentációját, erősíteni tudják az egyéni jogok védelmét és javítják a demokratikus
vita minőségét, ezáltal egy inkluzívabb és racionálisabb demokráciát alkotva (Keohane,
Macedo, Moravcsik, 2009).
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Lásd Dahl 1999; Rubenfeld 2004; Rabkin 1998, 2005; Dahrendorf, 2002 (idézi Keohane, Macedo, Moravcsik
2009)!
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Állításuk szerint azok, akik a demokratikus elszámoltathatóság elveszítéseként írják le a
többoldalú együttműködéseket, azok figyelmen kívül hagyják, hogy a demokráciának nem
előfeltétele a korlátlan jogi szuverenitás. Emellett a tagállami intézmények sem tökéletesen
demokratikusak, ezek sokkal inkább idealizáltak több gondolkodó által. Végül pedig hibás az
alkotmányos demokrácia és a maximális állampolgári részvétel összekapcsolása. Az egyes
csoportérdekek dominanciájának kizárása, a kisebbségek és az egyének védelme, valamint a
vita olyan politikai értékek, amelyek a részvétellel egyenértékűek. Ahogy a nemzetállamok
szintjén különböző alkotmányos

fékek

akadályozzák a tiszta

input

legitimációs

mechanizmusok teljes megvalósulását, úgy a multilaterális együttműködések is hasonló
hatással bírhatnak. A képviselet illetve a részvétel gyengüléséért cserébe tehát a nemzetközi
együttműködés más értékeket erősít. Állításuk szerint egy ilyen együttműködés addig hasznos,
amíg a részvétel miatti legitimációs és demokratikus veszteség nem haladja meg a többi előny
mértékét. Ennek azonban feltételei is vannak: a résztvevő tagállamoknak jól működő
demokráciáknak kell lenniük, ellenkező esetben a kölcsönzött legitimáció nem lesz elég a
döntések elfogadtatásához. Valamint ha egy tagállam egy speciális érdekcsoport fogságába
kerül, akkor az alááshatja az egész együttműködés sikerét is. Azon nemzetközi
együttműködések sikeresek a demokratikussági szempontból, amelyek erősítik a civil és nem
kormányzati szervezetek fejlődését és ezekkel kiterjedt konzultációt folytatnak, ezzel részben
ellensúlyozva a közvetlen ellenőrzés hiányából eredő legitimációs veszteséget (ibidem). Ebben
gyakorlatilag egyetértés van Keohane-ék és Bellamy-ék között, hiszen a civil társadalomra és
a velük való együttműködésre mint az európai választói közösséggel való kommunikációra
tekintenek (Bellamy, Kröger, 2013). Ez valójában a 3.1. alfejezetben is említett integratív
döntéshozatali módszer alkalmazását jelenti. Végül a demokráciát erősítő nemzetközi
együttműködés nagyobb eséllyel alakul ki nagyobb heterogén államok részvételével, mivel ott
az állampolgár alapvetően messze áll a kormányzattól (Keohane, Macedo, Moravcsik, 2009).
Az EU olvasatában e szerzők szerint beszélhetünk egy demokráciát erősítő együttműködésről.
A részérdekek dominanciájának megakadályozása több szakpolitikai szinten is tetten érhető,
legerősebben a kereskedelem politikában. A tagállami végrehajtások megerősítése – a nemzeti
lobbikkal szemben – a kölcsönös kereskedelmi megállapodások során ahhoz vezet, hogy
sokszínű érdekeket képviselnek és így jobb eredményeket érnek el. A jóléti állam elleni
fellépést is mint a protekcionizmus elleni fellépést interpretálják. A szakpolitikai területeken
tagállami szinten érezhető korlátozás pedig nem egyéb, mint a kölcsönösen előnyös integráció
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iránti elkötelezettség (ibidem). A kisebbségvédelem területén az Európai Unió Bíróságának
tevékenységét lehet kiemelni, amely bizonyos esetekben jól ellátja ezt a feladatot; de én ide
sorolnám még a tagállami bejelentésre elindítható kötelezettségszegési eljárást is, amely
biztosítja a kisebb tagállamok védelmét. A viták minőségjavulását illetően azt a plusz
információforrást illetve ismeretanyagot emelik ki, amelyek szerepét mind az Európai Unió
Tanácsában, mind a komitológia szervei vagy az OMC működésében ki lehet mutatni (ibidem).
Bár a fent olvasottak alapos elemzését adják a multilaterális együttműködések demokratizáló
vagy inkább demokráciát támogató hatásának, azonban itt fontos egy-két kritikával élnem. A
Keohane-ék által felsorolt feltételek közül az EU legalább kettőnek megfelel: így tagállamai
jól működő demokráciáknak tekinthetőek és egyik állam sincs valamilyen részérdek
fogságában. Azonban a jól működő demokráciákban sem rendelkeznek az állampolgárok olyan
eszközrendszerrel, amivel az uniós ügyekben meglehetősen szabadon eljáró kormányok szoros
ellenőrzésére alkalmas. Ennek egyik oka a Moravcsik és Weiler által korábban említett
végrehajtás kiemelkedése (Moravcsik, 2002; Weiler et al., 1995, idézi Hix, Follesdal, 2006,
534-537), valamint az EU döntéshozatalának átláthatatlansága és sok esetben a szupertöbbségi
döntéshozatal. Mivel a végrehajtás felett a tagállami parlamentek nem képesek valós
ellenőrzést végezni (Hix, 2015, 193; Majone 2014), így a Tanácsban végzett munka nehezen
ellenőrizhető. Emellett még ha a tanácsi döntéshozatal valamilyen szinten ellenőrizhető is a
miniszteri szinten, oda már csak a kérdések 10-15% jut el (Szörényi, 2013, 293-294.) és
azoknak is mindössze 12-25%-ban (vagyis az összes kérdés 2-4%-ban) van szavazás. A
tagállamok igyekeznek még a „szavazás árnyékát” (Szörényi, 2013, 294) is elkerülni. Ennek
megfelelően a politikai felelősségi viszonyok értelmezése a lehetetlenhez közelít. Még
összetettebb a helyzet a zárt ajtók mögött működő Európai Tanács esetében, ahol az esetleges
vitákról csak sajtótájékoztatók útján tájékozódhatnak a választók. Vagyis az átláthatóság
tesztjén az EU sok esetben megbukik. A civil szervezetekkel történő egyeztetés terén az EU
minden igényt kielégít, hiszen a legitimációs és a demokratikus elszámoltathatósági hiányát
főként a Bizottság ilyen integratív eszközökkel próbálja ellensúlyozni. Ami azonban a
harmadik, tagállamok jellegére vonatkozó kitételt illeti, az EU semmiképp nem tekinthető
megfelelőnek arra, hogy a részvétel csökkentését megfelelően ellensúlyozó multilaterális
együttműködéssé tudjon alakulni. Ebből következik, hogy az input csatornák erősítése
szükséges az EU-n belül.
Ugyancsak fontosnak tartom kiemelni, hogy a közösségi érdek részérdekkel szembeni
védelmére jó ellenpélda – ahogy arra Keohane-ék is kitérnek – a közös agrárpolitika, amely
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tipikusan egy érdekcsoport történelmi sikerét jelentette az integráció során. Továbbá a jóléti
állam korlátozását mint a protekcionizmus elleni fellépés eszközét azonosítani legalábbis túlzó.
Ez alapján az kijelenthető, hogy a részvételi csatornák erősítését nem válthatja ki az EU – sok
esetben valóban – demokráciaerősítő multilaterális együttműködési jellege.
Ahogy az a jelen pontban fentebb leírtakból is látszik, az intézményi változások és az azoktól
súlyosbodó korábbi demokratikus deficit egyik oka az input jellegű legitimitást létrehozó
mechanizmusok hiánya. Ahogy arra többen is kitérnek, sem az EU (Hix, 2015), sem az
euróövezet (Scharpf, 2015; Moravcsik, 2015) nem rendelkezik ilyen jellegű eljárásokkal vagy
csatornákkal.

Ahogy azt

Scharpf részletesen elemzi

a GMU utolsó

szintjének

intézményrendszere következetesen kizárja az állampolgári –vagy akár az általános tagállami
– részvételen alapuló döntéshozatalt. A válságkezelés során kiemelkedő gazdaságirányítási
rendszer szinte teljes egészében az eredménylegitimáción alapszik, miszerint a Bizottság és az
EKB az válságkezelés lépéseinek letéteményesei a kimentett országokban (2015, 38-39).
Az EKB mint intézmény politikailag még a német Bundesbanknál is függetlenebb lett (ibidem,
Moravcsik, 2012). A frankfurti intézmény alapvető legitimitása a kölcsönzött illetve a
throughput és output legitimációs formákon alapult. Ez azt jelenti, hogy az EU
alapítószerződései hozták létre és határozták meg a hatásköreit, amelyeket betartva az eljárási
és a kölcsönzött legitimitás biztosította a döntései elfogadását. A legitimációjának másik, az
eredményekre épülő formája, ahogy azt Scharpf is kiemeli, azon alapult, hogy az árstabilitás
fenntartása az euróövezetben közjónak számít (2015, 38). Vagyis a stabil monetáris politikának
csak nyertesei vannak. E legitimációs forrásokat azonban több minden kikezdte a válságkezelés
során. Elsőként a Trichet-Draghi levél, amellyel a throughput vagyis eljárási legitimációt
szüntette meg, mivel nyilvánosságra került a központi bank rendszeres hatáskörsértése a
tagállami gazdasági politikák tekintetében. Ezzel párhuzamosan a később – részben az EKBRóma konfliktus hatására is – intézményesülő kötvényvásárlási és bankmentő csomagjainak
egyenlőtlen elosztási politikái, valamint a diszkrecionális és ellentmondásos eurómentő lépései
és az eredmények többszöri elmaradása az output legitimitását is gyengítette (ibidem). Az EKB
függetlenségét és a válságkezelésben betöltött domináns szerepét egyébként a korábban – és
részben most is – a demokratizáció ellen állást foglaló gondolkodók is problémának tekintik a
demokratikusság szempontjából (Moravcsik, 2012; Majone, 2014).
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Ahogy azt Scharpf is leírja, a Bizottság esetén is elhanyagolható az input legitimáció a
válságkezelési lépéseinek tekintetében. Az intézmény elfogadottságát ugyanazok a források
adták, mint az EKB esetében. Mint egy politikailag független, semleges érdekeket és a kis
tagállamokat védő intézmény az eredményei és a szabálykövetése legitimálta döntéseit. A
válságkezelés alatt azonban beavatkozó, diszkrecionális lépéseket tett a hitelező országok és a
monetáris-neoliberális ideológia képviseletét ellátva. Ezáltal elveszítette semlegességét
(Scharpf, 2015, 38-39). A kialakuló makrogazdasági unión belül pedig e diszkrecionális
lépéseit a nagyobb input legitimációval rendelkező intézmények sem voltak képesek korrigálni.
A különböző eljárások – egyensúlytalansági és túlzott deficit, valamint a Pénzügyi Paktum
mechanizmusai – esetén kiróható gazdasági szankcióknál a tagállami miniszterek jelentős teret
veszítettek, köszönhetően a fordított minősített többségi szavazás – fentebb már említett –
módszerének bevezetésének köszönhetően. Az állampolgárok közvetlen ellenőrzése még
akkor sem valósul meg, ha az Euró Csoport összeül a szankciók vagy más kérdés
megvitatására, mivel a résztvevő miniszterek elszámoltathatósága és legitimációja legalábbis
vitatható. A közvetlenül választott EP szerepe is csak az új intézményi struktúra kialakításában
érhető tetten, azonban a Hatos és Kettes Pakkok elfogadása után, azok végrehajtásában nem
jutott számukra szerep. Megállapítható tehát, hogy a teljes válságkezelést és az azt követő
gazdasági koordinációt és kormányzást egy technokrata-autoriter rendszer végzi, amely
kizárólag az output legitimáción alapszik (ibidem). Ezzel az egyik legnagyobb probléma a
különböző legitimitási formák eltérő „válságálló” karaktere. Ahogy azt fentebb már
említettem, egy korábbi kutatásom során bizonyítottam, hogy az output legitimáció stabilitása
eltér az input legitimitásétól. Míg a választott intézmények társadalmi támogatottsága, bár
általánosan alacsonyabb, mint az uniós nem választottaké, azonban egy válság alatt az utóbbi
támogatottsága jóval nagyobb arányban csökken, mint a választott intézményeké. A politikai
rendszereknek azonban a turbulenciák ideje alatt van a legnagyobb szükségük a társadalmi
támogatottság stabilitására, annak érdekében, hogy a magas politikai és társadalmi
költségekkel járó döntéseiket meg tudják hozni, el tudják fogadtatni és végre tudják hajtani
(Varga, 2016). Az uniós válságkezelés és az azóta kialakult gazdaságirányítási rendszer az
eurózónában azonban csak az output és részben a throughput legitimációra alapoz. Ennek a
legnagyobb kockázata az, ahogy ha a politikák sikertelenek lesznek akár a válságkezelést, akár
a további válságok megelőzését illetően, akkor az az egész integráció támogatottságának véget
vethet (Scharpf, 2015, 39), ezzel pedig az európai politikai rendszer továbbélését és
fennmaradását is veszélybe sodorva.
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A válságot követő diskurzus egyik visszatérő megállapítása, hogy a demokratikus deficit
nemcsak a legitimáció hiányában gyökerezik, hanem a politizáció kialakulásának elmaradása
is az egyik oknak tekinthető. A politikai ellentétek, viták és összecsapások, a döntések feletti
vita és a szakpolitikai alternatívák nélküli működése miatt az EU-t a válságkezelés alatt is a
szabályozó attitűd irányította. Azonban az Unió által előírt és kikényszerített lépések messze
túlhaladtak egy szabályozó állam beavatkozási szintjén (Cramme, Hobolt, 2015, 8-9).
Ahogy arra Bellamy és Kröger kitér, a politizáció hiányának nagyon komoly hatásai vannak az
EU legitimációjára és demokratikus elszámoltathatóságára. Ha a politizáció nem valósul meg,
akkor az állampolgárok nem képesek kifejezni az ellenérzésüket a politikai rendszer által
kialakított szakpolitikákkal szemben. Amennyiben nincs lehetőség policy ellenzék
kialakítására, akkor a politikai feszültségek és elégedetlenségek polity ellenzékké alakulnak.
Ez azt jelenti, hogy a szakpolitikai pozíciók helyett a rendszer egészével szemben határozzák
meg önmagukat. Ez anti-establishment pártok kialakulásához vezet, amely közép vagy
hosszútávon a teljes pártrendszer felrobbanását is okozhatja (Bellamy, Kröger, 2012, 17-18).
Szintén a demokratizáció és így a politizáció mellett foglal állást – ezzel fenntartva és
megerősítve korábbi álláspontját – Hix is. Állítása szerint a makrogazdasági unió létrejöttének
megnövekedett újraelosztó elemei szükségessé teszik, hogy a rendszer politikaibbá váljon.
Ahogy az már fentebb is olvasható volt, az állammentő alapok a transzfer unió előképének is
tekinthetők – hiszen többször felmerült az ESM Európai Kincstárrá alakítása –, amelyek a
tagállamok közötti újraelosztást jelenítik meg. Azonban tagállamokon belül is tetten érhetőek
az redisztribúciós elemek, hiszen egyrészt a kondicionális hitelek, másrészt a különböző
bizottsági és EKB által vezetett programok konkrét utasításokat fogalmaznak meg a tagállamok
irányába. Emellett a társadalmon belül is megtalálható egy generációk közötti transzfer a
fiatalabbak felől – akik számára az euró megtartása kevésbé fontos – az idősebbek irányába,
akik euróban „nominált” befektetésekkel rendelkeznek, így érdekeltek a rendszer
fenntartásában (Hix, 2015). Vagyis itt vesztesek is születnek, amely tulajdonság szükségessé
teszi, hogy többségi döntéshozatalt alkalmazzanak, ahogy azt még Majone is elismerte a vita
válság előtti időszakában is (1998). Ez az újraelosztás teljesen felülírja azokat az érveket,
miszerint az EU nem rendelkezik a források újrarendezésével járó politikákkal, illetve hogy a
centrista uniós politikák kompenzálják a veszteseket (Hix, 2015). A működő, demokratikus
legitimációval rendelkező politikai rendszerhez viszont szükség van az ún. vesztesek
hozzájárulására (losers’ consent), ami akkor alakítható ki, ha akik kisebbségben maradnak,
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biztosítékot kapnak arra, hogy csak adott ideig maradnak ebben a pozícióban és így is
rendelkeznek valamilyen szintű képviselettel a döntéshozatalban (Anderson, et al., 2007 idézi
Hix, 2015). Ehhez pedig a politizáción keresztül vezet az út. Azon korábbi felvetésekre,
miszerint a demokratikus deficit nem tart állampolgári érdeklődésre számot, illetve a
mentőcsomagoknak és a makrogazdasági unió elemeinek ne lenne mobilizáló hatása, jó
ellenérv Hix szerint, hogy a 2010-2015 közötti tagállami választások mindegyikén a politikai
diskurzus és a kampány témaiként jelentkeztek (ibidem). Ez továbbra is igaz, hiszen az utóbbi
évek európai törvényhozási választásain, az eurózónában téma volt a gazdasági kormányzás és
a különböző még futó mentőcsomagok is.
A demokratizáció és az így születő politikai diskurzus és vita a közös kritikus gondolkodáshoz
is kifejezetten szükséges. Az európai gazdaság jövőjéről nyilvános politikai vitákat kell vívni
(ibidem).
Velük szemben az Scharpf ellentétes megállapításra jut: véleménye szerint a politizáció nem
alkalmas az uniós döntéshozatali rendszerre. A politizáció a többségi döntéshozatal általánossá
tételével járna, azonban az EU struktúrája nem erre lett kialakítva. Egyrészt a nem-politikai
döntéshozatal kifejezetten erős a struktúrán belül, az unilaterális és hierarchikus ügynökségek
(EKB, Európai Bíróság) esetében. Az uniós politikai döntéshozatal, vagyis a közösségi
módszer ellenben túl konszenzusorientált (2015, 42). Ezt a megállapítást nehéz lenne cáfolni.
A 4.3.1.1. pontban már említett üres székek válsága, valamint az integráció kezdeti fejlődését
meghatározó neofunkcionalista attitűd egy túlzottan konszenzus orientált politikai kultúrát
alakított ki az EU-ban. Ez a döntéshozatal minden szintjén érzékelhető. Az EP mint a
leghosszabb politikai emancipációt befutott intézmény lehetőségeihez képest igyekszik
konstruktívan állni a bizottsági és tanácsi javaslatokhoz annak érdekében, hogy a lehető
legnagyobb mértékben tudja befolyásolni a döntést. Emellett a kormány-ellenzék logika hiánya
ahhoz vezetett, hogy Hix-ék vizsgálatai szerint az 1999-2004-es parlamenti ciklus során, a
döntések 64,5%-ban „nagykoalíció” működött a plenáris ülésen az Európai Néppárt és az
Európai Szocialista Párt között. Egy normál politikai rendszerben egymás váltópártjainak
számító két nagy középpárt a politikai logika szerint nem működhetne ennyit együtt (Hix et al.,
2007, 150-152). Ugyanezt a konszenzusos, illetve a politikai pártállást felülíró attitűdöt mutatja
a bizottsági elnök megválasztásának, valamint a bizalmatlansági indítványok gyakorlata is. A
konszenzusos működést mutatja a Tanács működésének struktúrája is. Egyrészt a minősített
többségű szavazás már alapvetően egy szupertöbbségi formula, amely széles többséget tesz
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szükségessé, de a működés gyakorlata az esetek nagytöbbségében valójában inkább többségellenes technikákat alkalmaz. Ahogy fentebb írtam, valós szavazás a kérdések 2-4%-ban zajlik.
Az Európai Tanács és a Bizottság esetében pedig szinte kivétel nélkül konszenzussal döntenek.
Emellett a teljes döntéshozatal négy intézmény (EiT, EUT, EB és EP), valamint a tagállami
parlamentek részvételével zajlik, amit egy átpolitizált többségi rendszer valóban
megbéníthatna.
Scharpf emellett kiemeli még a politizáció egy másik veszélyét, miszerint az az EU
rendszerellenes ellenzékét és azok szervezettségét erősítené (2015, 42-43). Ez annak fényében,
hogy az EU-párti szereplők között – köszönhetően az utóbbi hat évtized konszenzusos
döntéshozatalának – nehéz a választók számára különbséget tenni, egy reális aggálynak
tekinthető. Kiemelném azonban, hogy politizáció amiatti elkerülése, mert az a korábbi
álláspontok diverzifikálásával és nyilvános vitákban való megmérettetésével járhat, akár az
euroszkeptikus erőkkel, akár a többi EU-párti aktorral szemben, egyértelműen a
demokratizáció ellen hat.
A demokratikus deficit megoldására vagy legalábbis kezelésére - főként köszönhetően a
válságkezelés során kialakult intézményi változásoknak - több forgatókönyv illetve megoldási
javaslat is született. Ezeknek több közös eleme is van: egyrészt a legtöbb gondolkodó külön
próbálja kezelni az euróövezetet és az egész integrációt. Vagyis megállapítható, hogy a
differenciált integráció gondolata általánossá vált, ami a gyakorlat ismeretében nem meglepő.
A demokratizációt uniós szinten elfogadhatónak, de euróövezetben elégtelennek tartó
Moravcsik szerint a problémák megoldása nem más, mint a GMU optimális valutaövezetté
alakítása, vagyis a tagállami gazdasági konvergencia elérése. Ennek kialakításának költségeit,
ahogy részben fentebb már említettem, az Unió alapvető demokratikusságára alapozván
egyenlően kell elosztani. Amennyiben a költségek kiegyenlítődnek, úgy a jelenlegi
demokratikusság elegendő lesz a rendszer működtetéséhez (Moravcsik, 2012). Látható, hogy
Moravcsik a demokratizáció elleni álláspontját következetesen tartja, azonban ezzel sok
területet teljesen figyelmen kívül hagy. Gyakorlatilag sem az újraelosztó karakter
legitimálásával, sem a rendszer transzparenciájának hiányával sem foglalkozik. Majone
esetében azt láthatjuk, hogy az EU differenciált struktúráját erősítené. A klubszerű felépítés
akkor működne állítása szerint a leghatékonyabban, ha a különböző tagállamcsoportok igényei
és a különböző intézményi megoldások a lehető legteljesebben találkoznak (Majone, 2014).
Ezzel az állásponttal Follesdal is azonosulni tud, mondván: mivel az állampolgárok szabadon
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válthatnak országot a tagállamok között, a tagállamok szabadon csatlakozhatnak
együttműködésekhez, illetve ki is léphetnek az EU-ból, emellett pedig egy aszimmetrikus
unióról beszélhetünk, így a klasszikus demokratizáció kiindulópontját felül kell vizsgálni.
Aszerint ugyanis mindenkinek ugyanannyi beleszólás jár a döntéshozatalba, hiszen a kötelező
erejű döntéseken keresztül ugyanúgy a rendszer hatása alatt álnak. Ez azonban az EU
tekintetében már nem állja meg a helyét, így a demokratikus sztenderdeket is az új helyzethez
kell igazítani. Az eltérő hatáskörök eltérő uniós hatással járnak és így eltérő demokratizációt
tesznek szükségessé. Ennek következtében egy differenciált demokratizáció kell hogy
kialakuljon (Follesdal, 2015). Hix és Scharpf ugyancsak elismerik a differenciált integráció
lehetőségét. Előbbi az makrogazdasági unióhoz csatlakozott vagy záros határidőn belül
csatlakozni kívánó és az együttműködésből kimaradni kívánó országok között differenciál – ez
utóbbi csoportba az Egyesült Királyság, Svédország, Csehország és Magyarország tartozik. A
demokratizáció és a politizáció szükségességéről ő is az első csoport esetén beszél (Hix, 2015).
Scharpf azonban a közös valutával rendelkező országok között is különbséget tesz, kiemelve,
hogy az egységes monetáris politika káros bizonyos tagállamok számára és a különbségeket
konzerválja (Scharpf, 2015). Scharpf és Hix is megoldásként egy minimalista és egy
maximalista lehetőséget ábrázol. Scharpf esetében a minimalista verzió szerint bizonyos
hatáskörök, amelyek az utóbbi években kialakult gazdasági kormányzás eszközeiként jöttek
létre, jogilag is uniós hatáskörbe kerülnek a szerződések felülvizsgálatán keresztül (ibidem 4043). Ez gyakorlatilag a jelenlegi de facto helyzet de jure megalkotását jelenti. A demokratikus
deficit leküzdése érdekében azonban mindösszesen az EP hatáskörnövelése várható. Ez
véleménye szerint nem jó megoldás, mert csak a jelenlegi rendszer politizációját hozná
magával intézményi átalakulás nélkül, amely aggályait fentebb már leírtam. A maximalista
álláspont szerint egy teljesen demokratizált Európai Egyesült Államokat, vagyis egy föderációt
kell létrehozni, jelentős központi költségvetéssel, szövetségi gazdaság- és szociálpolitikákkal,
kiegészítve ezt a német típusú interregionális fiskális kiegyenlítéssel – vagyis transzferunióval.
Ezt azonban kevéssé tartja megvalósíthatónak, egyrészt a hihetetlenül magas költségek,
másrészt a hiányzó keynes-i ideológia és az ezzel járó komoly politikai kihívások miatt
(ibidem).
A minimális és a maximális út között, azonban található egy harmadik lehetőség is: a már
említett európai demoikrácia. A tagállami démoszok védelmén és a közöttük zajló horizontális
egyeztetéseken és multilaterális tárgyalásokon alapuló rendszer egy konszociális rezsimnek
(Hix, 1994 idézi Scharpf, 2015, 42) is tekinthető. A tagállami politikai rendszerek egymás iránt
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történő kinyílása és a szolidaritás megjelenése, vagyis az EU politics dimenziójának valós
kialakulása elmozdíthatja ezt egy konszociális demokrácia felé, ami legitimálná a többségi
döntést

is.

Az

ilyen

oszloposodott

társadalmakra

jellemző

politikai

rendszerek

konszenzusorientált politikai kultúrája és sok esetben mérsékelt többségi döntéshozatal
rokonnak tekinthető az uniós rendszerrel. Azonban Scharpf szerint ezt a közeledést az
euróválság megtörte, és valószínűbb az elmozdulás a kormányközi alkudozás irányába
(ibidem). Ehhez a konszociális demoikráciához nagyon hasonló Follesdal javaslata is, amely
szerint több szövetségi elem beépítésével jól kezelhető a probléma. A tagállami és a központi
szint párhuzamos létezése és a politikai közösségek megőrzése jelentheti a megoldást. Azonban
ehhez többszintű lojalitás és egy erősebb európai pártrendszer szükséges (Follesdal, 2015).
Hix minimalista és maximalista megközelítését három szempont mentén alakítja ki: a
kimentési alapok és a megszorítások – röviden a transzferunió – legitimálása, az Európai
Bizottság

elszámoltathatóságának

kialakítása,

valamint

az

EKB

és

a

bankunió

elszámoltathatósága mentén. A minimalista recept esetén a tagállami és az európai parlamentek
kapnák a legitimáció kialakításának szerepét. Így a mentőcsomagokat és az alapok felállítását
a tagállami parlamentek megszavazzák, ezen keresztül azok legitimációt nyernek, hiszen a
nemzeti közbeszéd részévé váltak és a politikai szereplők között vita és választási verseny folyt
róluk. A Bizottságot az EP ellenőrzi, hiszen az elnököt, ugyan az Európai Tanács javaslatára,
de a plenáris ülés választja meg, a Bizottság egészét pedig megerősíti. A 2014-es EP
választáson már alkalmazták a Spitzenkandidaten rendszert is, ami ezt az ellenőrzést tovább
erősítette. Az EKB esetében a megoldás az lehet, hogy a bank elnöke rendszeresen beszámol a
Gazdasági és Monetáris Bizottság előtt a parlamentben, illetve az Euró Csoport ülésein (Hix,
2015). Erről a forgatókönyvről elmondható, hogy nem alakítana ki megfelelő erejű input
legitimációt és így a demokratikus deficit ellen sem nyújtana megoldást. Ahogy azt már fentebb
írtam, a tagállami törvényhozások a parlamentáris demokráciákban a kormány ellenőrzése alatt
állnak, így nem feltétlenül tudják ellenőrizni azok EU politikáját. Hix kivételként Szlovákia és
az állammentő alapok esetét emeli, ki, ez azonban pontosításra szorul. Amennyiben nem
egypárti, hanem koalíciós kormányról beszélünk, akkor ez az ellenőrzés részben erősebb lehet.
Az így született legitimáció azonban továbbra sem elégséges a gazdasági transzferek
jóváhagyására. Ami a Bizottság EP általi ellenőrzését illeti, ahogy arra már többször kitértem,
e két intézmény részben szövetségesként tekint egymásra – ezáltal a bizalmatlansági indítvány
eszköze okafogyottá válik –, részben pedig a kinevezési jogkörük sem teljesen valós. A
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Spitzenkandidaten rendszer ugyan ezt erősítette, de a 2018. február 23-i informális Európai
Tanácson Tusk egyértelművé tette, hogy a főbiztosi rendszer továbbélése egyáltalán nem
biztosított és nem tekintendő automatizmusnak.55 Emellett az EP önmagában sem alkalmas
arra, hogy megfelelő legitimációt biztosítson a Bizottság új széleskörű, újraelosztó
funkcióinak, mivel a megválasztása még mindig egy másodrendű tagállami megmérettetésnek
tekinthető (ibidem). Ami az EKB ellenőrzését illeti, sem az EP, sem az Euró Csoport nincs
olyan mértékben becsatornázva az állampolgárokhoz, hogy az kellő legitimációt biztosítson az
új redisztributív feladatok ellátására.
Hix maximalista megoldása ellenben a közvetlen demokrácia eszközein, egy központosított
vezetés közvetlenebb választásán és a szereplők közötti versengésen keresztül kezelné a
demokratikus deficitet és erősítené az input legitimációt. A kimentési alapok és a
megszorítások intézményeit uniós szerződésmódosítással fogadtatná el, amelyeket minden
tagállam kötelezően referendummal kellene, hogy ratifikáljon. A Bizottság ellenőrzését egy
közvetlen, kétfordulós, az EP választásokkal egyszerre zajló bizottsági elnökválasztással hozná
létre. Emellett felveti a bizottsági és az Európai Tanács elnöki pozíciójának összevonásának
ötletét is. Ennek megválasztása akár közvetlenül, akár egy az EP és tagállami képviselőkből
álló elektori kollégiumon keresztül is (ibidem). Ez a javaslat a már említett 2018 februári
informális Európai Tanács ülésén is felmerült.56 Az EKB új jogosítványainak és a bankunió
ellenőrzésének demokratikus ellenőrzése a tagállami parlamentek erősítésén keresztül
valósulna meg. Ennek értelmében a frankfurti szervezet rendszeres jelentéseket küldene az
eurózóna parlamentjeinek, és különleges esetekben – mint egy tagállami bank működési
engedélyének felfüggesztése – az intézmény elnöke személyesen számolna be a képviseleti
szerveknek. Ez a forgatókönyv a korábbival szemben biztosítaná az input legitimációt és így a
kellő demokratikusságot, azonban felvet más problémákat. A szerződésmódosítás és a kötelező
népszavazások rettentően kockázatosnak tekinthetők politikai szempontból. A sikertelen
népszavazás komoly politikai válságot eredményezhetne, emellett az EU-szkeptikus erők
erősödésével is járhat egy ilyen népszavazási kampány. Ha nem minden tagállam fogadja el,
akkor a nemzetközi jogon keresztül is létre lehet hozni az együttműködést, de ezzel az EU jogi
egysége romlana. Az Európai Bizottság elnökének közvetlen választása, illetve a két pozíció
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összevonása valóban hasznos változtatások lennének, azonban valószínűtlen, hogy a tagállami
ellenálláson keresztül lehetne vinni. Egy közvetlenül választott európai elnök direkt
legitimációja és mozgástere túl erős lenne a tagállami vezetőkhöz képest és elbillentené a
döntéshozatal egyensúlyát a szupranacionális irányba. Ezt jól mutatja, hogy amikor 2018
februárjában Jean-Claude Juncker felvetette a két pozíció összevonását a tagállamok
vezetőinek, akkor állítása szerint az addig barátságos hangulat megváltozott és vita nélkül
elvetették az ötletet.57 Az EKB jelentései és tagállami beszámolók talán csak logisztikai
problémákat vetnek fel, ettől függetlenül azonban megvalósíthatóak.
4.3.3. Összegzés
A demokratikus deficit kérdése lassan negyven éve az Európa-tanulmányok tárgya. Az erről
szóló akadémiai vita két elkülöníthető fázisra oszlik, az 1990-es évek végétől a 2000-es évek
első évtizedének végéig, majd a gazdasági válságot követő időszakra. Összességében azonban
elmondható, hogy a gazdasági válság csak felerősítette azokat a tendenciákat, amelyek már
korábban is jelen voltak az EU struktúráiban és működésében. Az uniós politikák redisztributív
jellege, az erről döntő intézmények elszámoltathatósága és az állampolgárok ellenőrzési
lehetőségeinek hiánya mind jelen voltak már a válság előtt is. A legfontosabb változások
egyrészt ezen tendenciák felerősödése, másrészt a jelenség egy új értelmezési keretben történő
megjelenése volt. A Lisszaboni Szerződés intézményi változtatásain a válságkezelés során
ugyanis kiépült egy új GMU polity, vagy ha úgy tetszik, egy makrogazdasági unió. Ezzel
párhuzamosan a mentőcsomagok és egyéb lépések során a demokratikus deficit megjelent az
egyes tagállam és az EU viszonyában. Eszerint mind a válságkezelés alatt, mind később az
eurózóna új gazdasági kormányzási intézményrendszerében elérhetővé váltak olyan
megoldások, amelyek a különböző – általában kimentett, de a jövőben az eljárások alávont –
tagállamok szakpolitikáit a központi szintről lesznek képesek módosítani. Ez a módosítás pedig
sok esetben újraelosztó, redisztributív hatásokkal fog járni. Ezen új intézményeket
részletesebben az esettanulmányok között tárgyalom és elemzem.
Mi fűzhető hozzá ehhez a vitához? Alapvetően már a válság előtt is látható volt, hogy a
demokratizációt ellenzők sok ponton tévednek, hiszen az uniós politikák redisztributív
jellegének kizárása már régen nem állta meg a helyét. Emellett a döntések kölcsönzött
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legitimáción keresztüli állampolgári elfogadtatása is aggályokat vetett fel a döntéshozatali
rendszer transzparenciájának hiánya miatt. Az input legitimáció hiányosságai tehát már a
válság előtt is adottak voltak.
A válság után azonban már az eljárási, throughput és eredmény, vagyis output legitimáció is
komoly csorbát szenvedett köszönhetően a különböző hatáskörtúllépésnek – gondolhatunk itt
a Trichet-Draghi levélre vagy az ebből következő OMT szerződéses felhatalmazás nélküli
kialakítására. Emellett ahogy azt Scharpf vagy Hix is tárgyalják, a Bizottság és az EKB
politikái nem hoztak meggyőző eredményeket, így az eredmény legitimáció is gyengült.
A képviseleti hiány, a legitimáció minden formájának gyengülése és az ezzel párhuzamosan
kialakuló újraelosztó funkciók a „technokrata-autoriter” (Scharpf, 2015) vezetés kezében,
amellyel a választott kormányok és parlamentek háttérbeszorulása is együtt járt, jelentősen
súlyosbították a demokratikus deficitet.
Ennek a megoldására kidolgozott lehetőségek közül a minimalista forgatókönyvek valóban
nem nyújt kellő legitimációt és így nem oldják meg a demokratikus deficit problémáját. Ezzel
szemben a maximalista szcenáriók sok esetben politikailag nehezen megvalósíthatóak. Mivel
azonban a redisztributív funkciókat már kialakították, kijelenthető, hogy a „no taxation without
representation”, vagyis a képviselet nélküli adóztatás tilalmának alapelve sérül.
Ami a jelenségről szóló vitában előremutató és a további kutatások irányát megszabhatja, az a
differenciált integrációra szabott megoldások, vagy ha úgy tetszik, a differenciált
demokratizáció. Minek után a többsebességes Európa mára már de facto valóság és a
legjelentősebb újraelosztás az eurózónát érinti, így értelemszerűen azt az együttműködési
szintet kell demokratikusan jobban elszámoltathatóvá tenni. Az integráció belső körének
konszociális demoikráciává alakítása egy olyan megoldási út lehet, amely középtávon
megvalósíthatónak tekinthető.
Ami biztos, hogy jelenleg az eurózóna mindenképp, de igazából az egész EU egy
demokratizációs és politizációs kényszer előtt áll. A válságkezelés rövid távú és azonnali
lépéseinek input legitimációs hiányait és demokratikus deficitét még fel lehet menteni azzal,
hogy egy rendkívüli intézkedésről volt szó a létfenyegetettség elhárítása érdekében, és a
demokratikus elszámoltathatóságot háttérbe lehetett szorítani a szakpolitikai szükségszerűség
miatt, azonban az azóta kiépült makrogazdasági unió esetében a business-as-usual működésről
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és a további válságok elkerüléséről beszélhetünk, amely esetén már szükséges a politikai és
demokratikus elszámoltathatóság.
4.4.

Az elméleti alapok összefoglalása

Az alapfogalmakat – legitimáció, különleges állapot és biztonságiasítás, valamint
demokratikus deficit – a jelen disszertáció kutatási kérdése tekintetében a válságkezelés köti
össze. Rendkívüli helyzetekben a politikai rendszer támogatottsága stabil kell, hogy legyen,
hiszen a döntéshozók sok esetben radikális lépéseket kell, hogy alkalmazzanak a normalitás
visszaállítása érdekében. Az állampolgári támogatás és ezzel együtt a legitimáció is csökken
válság idején.58 Ahhoz, hogy egy válságkezelés sikeres legyen, szükséges a stabil legitimáció.
A különleges intézkedések a válságkezelés azonnali elemeinek tekinthetőek, de ugyanúgy
legitimációra szorulnak, mint a közép távú intézkedések. Ezt a szükségszerűség, a különleges
állapot, a létfenyegetettség és a biztonságiasítás folyamata alakítja ki. A demokratikus deficit
és a legitimáció szoros összefüggésben áll: az input legitimáción alapuló intézmények esetében
ugyanis a demokratikusság is magasabb szinten biztosított és a rendkívüli intézkedések
irányítására ezek – a stabilabb legitimitás – okán alkalmasabbak is. Ha a válságkezelés
súlyosbítja a demokratikus deficitet, akkor ezáltal kikezdi a rendszer legitimációját és gyengíti
a különleges intézkedések alkalmazhatóságát is. Ezen jelenségek vizsgálata tehát
elengedhetetlen az euróválságot megoldani szándékozó lépések elemzésénél.
5. ESETTANULMÁNYOK
Jelen fejezetben rátérek a válságkezelés és a GMU átalakításának különböző lépéseit elemző
esettanulmányokra. A disszertáció egyik célja az, hogy az európai gazdasági válságkezelést
teljes körűen áttekintse a demokrácia szempontjából, kitérve annak különleges intézkedéseire
is. E célkitűzés kijelöli az elemzés tárgyát képező eseteket: a 2008-ban az Egyesült Államokban
kitörő pénzügyi, valamint az Európában 2009-ben súlyossá váló szuverén államadósságválságra adott európai uniós válaszreakciók vagy válságkezelési lépések.
Az elemzés tárgyát tehát csak európai lépések alkotják. Így nem kerülnek elemzésre a tagállami
szinten

végrehajtott,

a

válság

hatását

csökkenteni
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gazdaság-

vagy

foglalkoztatáspolitikai lépések, mivel ezeket nem az Unió kezdeményezte, így sem a
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demokratikus deficit, sem az európai különleges intézkedések szempontjából nem okoznak
változást.59
Az elemzés a 2008-as gazdasági válság kezelésével és annak intézkedéseivel foglalkozik az
első és a harmadik görög mentőcsomag időszaka között, vagyis 2010-2015-ig. Ennek oka, hogy
az EU történetében ez az eddigi legsúlyosabb kihívás, amely a Maastrichti Szerződés által
megteremtett, 2002-ben megvalósult GMU-t érinti, azonban az elemzés áttekinthetőségét
sokban segíti, ha egy időbeli lehatárolást alkalmazunk az esetek kijelölésénél. Így nem
kerülnek elemzésre az integráció korábbi gazdasági válságai sem – sem az olajválságok, sem
a bretton-woods-i rendszer utáni útkeresés, sem a gazdasági unió korábbi megvalósítási
kudarcai.
Az elemzés tárgya a gazdasági válságkezelés. Így nem kerülnek elemzésre az EU más, kül- és
biztonságpolitikai, energia- vagy bevándorlási- és menekültválságai sem.
Ennek megfelelően a következő válságkezelő lépések tekinthetőek az elemzés tárgyának: az
EKB lépései60, a kondicionális hiteleket összefogó ideiglenes, majd állandó állammentő
alapok61, ezeken belül az egyes mentőcsomagok, amelyek esetén indokolt a külön vizsgálat is,
mint a görög mentőcsomagok és a ciprusi bail-in62, a rendes döntéshozatalon kívüli
kormányközi megegyezések63, valamint a rendes döntéshozatalon keresztül alkotott
másodlagos uniós jogforrások.64 A lépéseket a következő csoportokban vizsgálom; elsőként az
euróválságra leggyorsabban reagáló Európai Központi Bank különböző új szerepköreit
elemzem, a bajba jutott tagállamok kötvényfelvásárlását segítendő küldött Trichet-Draghi
levelet, majd a különböző bankmentő csomagokat és az Outright Monetary Transactions-t. Ezt
követően a tagállamok közötti hitelezést lehetővé tévő eszközöket vizsgálom: ezen belül mind
az ideiglenes, mind az állandó állammentő alapokat, a mentőcsomagokat, illetve a ciprusi bailin megoldását. A harmadik csoport az EU struktúráján kívül létrejött, de a GMU működését
javító megoldások, vagyis az Euró Plusz Paktum és a Pénzügyi Paktum vagy Fiscal Compact.
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92

Varga András
A demokrácia új kérdései az Európai Unióban a gazdasági válság után

Végül a rendes jogalkotás keretében létrehozott hivatalos uniós válságkezelési lépéseket
elemzem, így a Hatos és Kettes Pakk által létrehozott intézményeket, jelentősége miatt külön
kezelve az Európai Szemesztert, valamint a Bankuniót.
5.1.

Az EKB hatáskörbűvölése

A válságkezelés első lépéseit az Európai Központi Bank tette meg és a folyamat során végig
kiemelkedő szerepet játszott a gazdasági kormányzás átalakításának területén. Ennek oka az
volt, hogy ahogy arra a korábbi fejezetekben is utaltam, a frankfurti intézmény mint az EU egy
politikailag felelőtlen és független ügynöksége kiemelkedően széles mozgástérrel rendelkezett.
Mivel az EKB nem áll szoros politikai ellenőrzés alatt, így relatíve gyorsan tudott reagálni
multilaterális egyeztetések nélkül is, ami egy válságszituációban kiemelkedően fontos.
Az EKB összesen négy területen vállalt szerepet a válságkezelés és a későbbi makrogazdasági
unió kialakításában. Ezek közül hármat ez alatt a pont alatt elemzek, a bankunió ellenben az
EU rendes jogalkotási eljárással kialakított válaszai között kerül elemzésre.
A Központi Bank alapvető legitimációja, ahogy az fentebb már olvasható volt, az eljárási
throughput és az eredmény output legitimáción alapult. Ennek értelmében az intézmény által a
monetáris politika területén hozott kötelező döntéseket a gazdasági válság előtt azért fogadták
el kötelezőnek, mert azokat az EU alapítószerződései és saját Alapító Okmánya által kialakított
eljárások tiszteletben tartásával és hatáskörein belül alkotta meg.65 Így az alapítószerződéseket
ratifikáló tagállamok kölcsönzött, valamint az eljárási legitimációja biztosította a kötelező
döntések állampolgári elfogadását. A másik legitimáció forrás az EKB eredményein alapult. A
monetáris politika működtetése és a közjónak értékelt alacsony infláció fenntartása alkotta az
intézmény output legitimitását.
Az EKB három olyan lépést tett, amely szigorúan a válságkezeléshez köthető és amely jelen
disszertáció tárgyához kapcsolódik. Az első a 2011-ben távozó Jean-Claude Trichet és az őt
váltó Mario Draghi jegybankelnökök által 2011 augusztusában az olasz kormánynak küldött
ún. Trichet-Draghi levél. A második a Draghi érkezését követő első illetve második
bankfinanszírozási program, végül pedig a válságkezelés egyik legsikeresebb programja, az
OMT.
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5.1.1. A Trichet-Draghi levél
5.1.1.1. Az eset bemutatása
2011 nyarára az EU és az euróövezet gazdasági válsága kritikus szintet ért el. Ekkor már több
eurózóna tagállam (Görögország, Írország és Portugália) és több EU tag (Magyarország,
Lettország és Románia) is uniós pénzügyi segítségre szorult, hogy elkerülje az államcsődöt. Az
európai gazdaságot az uniós tagállamok likviditási problémái és a német államkötvények
hozamához viszonyított eltérés értékváltozásai (spread) bénították meg. Az év augusztusában
Olaszország az államadósságának piaci finanszírozása érdekében államkötvény aukciót tartott,
ahol nem volt képes az összes tervezett kincstárjegyet értékesíteni. Ennek hatására a 10 éves
lejáratú kötvények rekord magas, 6,2% pontra emelkedtek (Dinmore, Atkins, 2011), amit
Brüsszel és Frankfurt komoly vészjelzésként értékelt. Az uniós döntéshozók számára
egyértelmű volt, hogy az olasz gazdaság túl nagy ahhoz, hogy összeomlása esetén az EU képes
legyen megmenteni azt. Bár az EKB – ahogy arra a bankfinanszírozási programoknál és az
OMT elemzésénél kitérek majd – ekkor már de facto elkezdett végső hitelezőként viselkedni,
azonban szükségesnek tartotta, hogy az olasz kormány gazdaságpolitikai változtatásokat
eszközöljön, a befektetői bizalmat visszaállítandó.
Az olasz államadósság újrafinanszírozhatóságának erősítése érdekében a központi bank távozó
és érkező elnökei 2011. augusztus 5-én egy levelet juttattak el az olasz kormányhoz, amelyben
explicit utasításokat fogalmazott meg az ország gazdaságpolitikáját illetően. A levél több
szempontból is jelentős lépésnek tekintendő. Egyrészt az uniós intézmények és tagállamok
közti kommunikációhoz képest határozottabb hangot üt meg (ibidem), illetve olyan területeket
érint, amelyek teljesen kívül esnek az EKB hatáskörén. A frankfurti intézmény alapvetően a
monetáris politika vezető és irányító aktora, azonban a tagállami gazdaság- foglalkozatás- vagy
szociálpolitikákat illetően semmilyen illetékessége sincs.
A levél ellenben a fent említett politikák majd mindegyikét illetően előírásokat fogalmaz meg
az olasz vezetés számára. A kormány által 2014-re kitűzött egyensúlyi költségvetés elérése
érdekében bevezetett gazdasági reformcsomagot kevesli és ehelyett egy új intézkedéscsomagot
állít össze (Corriere della Sera, 2011). A kormánynak olyan intézkedéseket kell
foganatosítania, amelyek elősegítik a gazdasági növekedést. A legfontosabb kihívások között
a szolgáltatások területén fokozandó versenyt nevesíti, főként a közszolgáltatások minőségét
javítandó, valamint a cégek versenyképességének és a munkaerőpiac hatékonyságának
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javítását szolgáló szabályozási és adórendszerek kialakítását szorgalmazza (ibidem). Ennek
érdekében a levél előírta a helyi közszolgáltatások és egyéb szakmai szolgáltató szektorok
teljes liberalizációját, lehetőség szerint ezek nagyléptékű privatizációján keresztül. Emellett
elvárta, hogy a cégek a kollektív bértárgyalási rendszerének reformját úgy alakítsák át, hogy
az lehetővé tegye a vállalatok számára, hogy a béreket és a munkakörülményeket a cégek
sajátos szükségleteihez igazíthassák. Ugyancsak szükségesnek tartotta a munkavállalók
alkalmazására és elbocsátására vonatkozó szabályok alapos felülvizsgálatát, aminek keretén
belül kialakítanak egy munkanélküliségi biztosítási rendszert, valamint olyan aktív munkaerőpiaci politikákat kezdenek el, amelyek megkönnyítik az erőforrások versenyképesebb
vállalkozások és ágazatok felé történő újraelosztását (ibidem).
A levél intézkedéseinek második csoportja az államháztartásra fenntarthatóságára vonatkozott.
Eszerint a 2011 júliusában elfogadott megszorító csomag elemeit egy évvel korábban kezdje
el az olasz kormány megvalósítani, így 2012-ben elérve az 1%-os hiányt, míg 2013-ban pedig
az egyensúlyi költségvetést, főként kiadáscsökkentéseken keresztül. Előírja emellett a
magánszféra női munkavállalóinak korkedvezményes nyugdíjszabályozásának a közszférával
való harmonizálását vagyis a korhatár megemelését. Ezzel párhuzamosan a kormánynak
csökkenteni kell a közalkalmazottak költségeit a foglalkoztatási szabályok megváltoztatásával
vagy a bérek csökkentésével (ibidem).
Ki kell alakítani egy automatikus hiánycsökkentési klauzulát, ami a hiánycéloktól való
eltérések esetén azonnali horizontális megszorításokat eszközöl a diszkrecionális kiadásokon.
A szubnacionális szintek önkormányzatainak pénzügyeit szigorú felügyelet alá kell vonni,
amelyek összhangban vannak az uniós szinten kialakított pénzügyi elvekkel (ibidem).
Az eddig ismertetett előírásokat a levél egy speciális olasz jogalkotási eszközzel, az ún.
törvényerejű határozattal (decreto-legge) kéri kialakítani, aminek az az előnye, hogy a kormány
elfogadhatja, azonnal hatályba lép, és csak hatvan nappal később kell a parlamenti jóváhagyást
megszerezni. Az EKB ennek törvénybe foglalására szűk két hónapot adott az olasz
kormánynak. A költségevetési szabályok esetében azonban ennél is komolyabb igényeket
támasztott a központi bank, ezeket lehetőleg alkotmányos szinten kérték rögzíteni (ibidem).
Emellett a közigazgatás nagymértékű átalakítását is ajánlották a vállalkozásbarát környezet és
a hatékonyság javítása érdekében, így például javasolta a megyei szint megszüntetését vagy
megerősítését is (ibidem).
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Ez a nyílt hatáskörátlépő magatartás politikailag is újszerű volt és csak a sérülékeny gazdasági
helyzetnek illetve a gazdasági racionalitásnak köszönhetően nem váltott ki sokkal nagyobb
politikai ellenállást (Bieber, 2011). Azonban egy Jean-Claude Trichet-vel készített interjú
szerint az ilyen típusú egyeztetések a tagállami kormányok és az EKB között korábban is
megszokottak voltak (Dinmore, Atkins, 2011). Láthatjuk tehát, hogy az EKB hatáskörkiterjesztő magatartása a felszín alatt korábban is jelen volt, de csak a válságkezeléskor került
nyilvánosságra. A mandátum alapon működő, demokratikusan el nem számoltatható független
uniós szervezetek esetén ez komoly demokratikussági aggályokat vet fel, amelyeket
részletesebben a következő pontban vizsgálunk meg.
Az eset azért került kiválasztásra, mert a demokratikusság és a létfenyegetettség elleni
különleges intézkedések szempontjából is releváns. Az EKB alapvetően egy kölcsönzött,
throughput legitimációval rendelkezik, amely az alapító okiratában foglalt hatáskörök
betartásáig tart, és amely legitimitás az EU alapító szerződéseiből fakad. A levélben foglalt
utasítások ezt megsértették, lerombolván az intézmény demokratikusságát. Emellett az EKB
mint független ügynökség egy governance struktúra, vagyis az intézményi megközelítés
szempontjából is fontos.
A biztonságiasítás szempontjából azért releváns eset, mert egy kudarcba fulladt olasz
állampapír aukció után született meg a piacok megnyugtatása végett: vagyis a gazdasági logika
a politika demokratikus logikája elé került és magát az intézkedést így különleges lépésként
lehet értékelni.
5.1.1.2. Az eset elemzése
Az EKB vezetői által küldött levél olyan időszakban íródott, amikor az eurózóna és az EU
tagállamai nagyon komoly turbulenciákat éltek át. Ahogy azt fentebb már említettem, ekkorra
a huszonhét tagállamból már hat pénzügyi segélycsomagot igényelt és kapott és már kilátásban
volt, hogy újabb országok is bajba kerülhetnek. Olaszország mint hagyományosan magas
államadóssággal és gyengébb gazdasággal rendelkező tagállam komoly kockázatot jelentett az
euró fennmaradása szempontjából. Egyértelmű volt, hogy abban az esetben, ha Róma csődöt
jelent, az EU tagállamai nem rendelkeznek kellő mennyiségű erőforrással ahhoz, hogy
kimentsék. Egy nagy eurózóna tagállam államcsődje pedig egyértelműen közelebb sodorta
volna az integráció, a GMU és ezzel esetlegesen az egész együttműködés összeomlásához.
Mivel válságkezelés alatt az EKB működését is az euró mindenáron való megmentésének
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logikája irányította, így érthető, hogy ebben a helyzetben lépésre szánta el magát. Ha
megvizsgáljuk a cselekvés környezetét a különleges állapot korábbi fejezetekben kidolgozott
szempontjai szerint, akkor láthatjuk, hogy a szituáció kimerítette azt. Ahogy említettem, az
augusztusi sikertelen értékpapír-aukció után a német államkötvényhez viszonyított megtérülés
különbsége nagyot nőtt, és az olasz kincstárjegyek 6,2% pontra emelkedtek. Ez egy
fenntarthatatlan adósságspirál felé lökte az országot, ami 2011-ben túl nagy kockázatot
jelentett. Vagyis megállapítható, hogy az olasz államadósság finanszírozhatatlanságának
veszélye ténylegesen fennállt, amely immanensen tartalmazta az ország fenntarthatatlan
államadósság-spirálba való sodródását. A különleges állapot második elemét, miszerint a
helyzet nem kezelhető a rendes jogrendszer eszközeivel, első ránézésre ez a szituáció nem
teljesen elégíti ki. Tény ugyan, hogy a befektetői bizalom nem csak az olasz gazdasági helyzet
miatt volt alacsony az eurózóna és az EU tagállamai iránt, azonban a Trichet-Draghi levél által
kért módosításokat – lassabban ugyan, de – a rendes jogrendszer eszközeivel is meg lehetett
volna valósítani. Fontos azonban kiemelni, hogy Olaszország nem volt képes a rendes
szabályok és körülmények között újrafinanszírozni az államadósságát, hiszen az augusztusi
aukció sikertelenül zárult, viszont a levélben foglalt utasítások követése esetén pedig az EKB
felvásárolta volna az ország kötvényeit – ahogy azt később meg is tette (ibidem). Az
intézkedések érvénybeléptetését illetően pedig a központi bank a legkevesebb késedelmet sem
akarta megengedni a kormánynak – ezért kérte a különleges jogalkotási eszközök használatát.
A különleges állapot harmadik eleme azonban, vagyis az egész társadalomra való hatás nem
kérdőjelezhető meg, hiszen ha egy ország államcsődöt jelent vagy fenntarthatatlan
adósságspirálba keveredik és később mentőcsomagra szorul, akkor az minden állampolgárra
hatást gyakorol.
Az aktorok tekintetében itt két cselekvőt határozhatunk meg. Egyrészt az aktív kezdeményező
Európai Központi Bankot, vagyis egy uniós intézményt, valamint egy passzív felet, egy
„kimentett” tagállamot. Az EKB egy szupranacionális logika alapján működő aktor, az EU egy
független ügynöksége, amely a monetáris unió stabilitását próbálja garantálni. Az alapvető
legitimációja, ahogy arra már fentebb kitértem, részben kölcsönzött legitimitás, részben pedig
a throughput és az output forrásokon alapul. Vagyis az eljárási szabályok betartása és az
eredmények legitimálják. A másik szereplő ellenben egy szuverén tagállam, akinek jelen
helyzetben a politikai mozgástere komolyan beszűkült, köszönhetően a gazdasági szituációnak.
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Maga a válságkezelő lépés alapvetően egy politikai lépésnek tekinthető. Mivel az EU
alapítószerződései az EKB-t csak a monetáris politika irányítására hatalmazzák föl, így jogilag
semmilyen lehetősége nem volt arra, hogy egy tagállam hatáskörébe tartozó szakpolitikai
területeken javaslatokat vagy előírásokat fogalmazzon meg. Fontos azonban kiemelni, hogy
egy politikai lépés ugyanolyan, ha nem komolyabb kényszerítő erővel is bírhat, mint egy jogi
norma. Az EKB kényszerítő erejét itt az adta, hogy hajlandó volt a finanszírozási nehézségekbe
ütköző tagállam államkötvényeit megvásárolni a másodlagos értékpapírpiacon, ezzel
alacsonyabb hozamért cserébe jutott az ország anyagi forrásokhoz. Vagyis ezen politikai lépés
nagy kényszerítő erővel bírt. Ezt jól mutatja az a tény is, hogy az augusztusban küldött
utasítások egy jelentős részét a kormány valóban életbe léptette és csak a belpolitikai
instabilitás és az életbe léptetett megszorítások okozta népszerűségvesztés miatt szivárogtatták
ki a levelet másfél hónappal később. A cselekvés formája egy belső bizalmas egyeztetés volt:
az EKB sosem akarta nyilvánosságra hozni a Rómának küldött levelet. A lépés unilaterálisnak
tekinthető, mivel az abban foglalt lépéseket Frankfurtban, illetve részben az Európai Tanáccsal
párhuzamosan működő Euró Csúcson (Euro Summit) fogalmazták meg és az olasz kormány
számára nem hagytak valós mozgásteret. A Berlusconi-kormány valószínűleg úgy próbálta a
politikai lehetőségeinek körét szélesíteni, hogy kiszivárogtatta a levelet, ezzel a nyilvánosság
elé tárva a helyzetet. Ettől függetlenül azonban itt az EKB céljai érvényesültek. Vagyis egy
kötelező erejű, unilaterális, politikai normáról beszélhetünk, amelyet egy szupranacionális
uniós intézmény hozott meg egy kimentett tagállamra vonatkozóan, amely lépéseit a címzett
Berlusconi, majd az azt követő Monti-féle szakértői kormány végre is hajtott.
A lépés tartalmának vizsgálatát illetően a polity dimenzió szinte változatlan marad. Az EKB
nem hozott létre semmilyen új intézményt, igaz ugyan, hogy ez tekinthető az egyik első
feltételes kötvényvásárlásnak – amelyről az érintetteken kívül más is tud – és így értelmezhető
az OM előképének. Azonban itt intézményi változás még nem jött létre. Tetten érhető viszont
egy elmozdulás a klasszikus polity felől az új governance aktorok felé. Az EKB mint független
ügynökség ideiglenesen átvett bizonyos funkciókat a nemzetállami hatáskörökből,
meghatározván egy cselekvési tervet az olasz kormány számára. Ez a demokratikus deficit
governance alapú meghatározása szerint növeli a demokrácia hiányát az EU-ban. Emellett egy
másik elmozdulás is meghatározható, hiszen nem csak a felelős intézmény felől a felelőtlen
irányába történik elmozdulás, de a nacionális szintről is a szupranacionális felé. Vagyis a
döntéshozatali képesség átkerült egy politikailag felelőtlen szupranacionális európai
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intézményhez. A lépés azonban csak ideiglenesnek tekinthető. A különböző szakpolitikák nem
kerülnek az EKB állandó irányítása alá, mindössze egy pillanatnyi helyzet kezeléséről van szó.
A politics dimenzió tekintetében megállapítható, hogy a lépés jelentős hatással volt az aktorok
egymás közti viszonyára. Az EKB teljes egészében a hatáskörein kívül járt el. Olyan
szakpolitikákat érintett, amelyekre nem rendelkezett felhatalmazással, hiszen a monetáris
politikához semmi közük nem volt. Emellett a demokratikus deficit új aspektusa is
megvalósult, hiszen egy uniós szerv képes volt arra, hogy a szakpolitikai akaratát
rákényszerítse egy tagállamra. Feltételezhetőleg az EKB kötvényvásárlása nélkül Olaszország
államadóssága nagyobb arányban nőtt volna, amely 2011-ben, ami sok szempontból az
euróválság egyik legrosszabb évének tekinthető, nagyon komoly kockázatokkal járt volna. Így
Olaszország ki volt szolgáltatva az EKB feltételeinek. Amennyiben az ország nem
kötvényeken keresztül finanszírozta volna az adósságát, hanem mentőcsomagot kér, a
befektetői bizalom valószínűleg még jobban megrendül az országgal szemben. A tagállami
döntéshozók mozgástere gyakorlatilag megszűnt, így a frankfurti igényeket igyekeztek teljes
körűen véghezvinni. Azonban az aktuális olasz belpolitikai helyzet – a Berlusconi-kormány
többsége marginálisra csökkent (Patkós, 2017) –, valamint a megszorítások okozta
népszerűségvesztés feltehetőleg arra sarkallta a kormányt, hogy kiszivárogtassa a levelet, ezzel
visszaszerezve politikai lehetőségeinek egy bizonyos körét – nem mellesleg az után, hogy az
EKB felvásárolta a kötvényeit (ibidem; Rose, 2011). A lépés nem vezetett közvetlenül
személycseréhez, azonban nem sokkal a levél nyilvánosságra kerülése után november 8-án
Berlusconi lemond, és a helyére a korábban uniós biztosként is dolgozó közgazdász professzor
Monti kerül egy szakértői kormány élén (Patkós, 2017, 196-199). A beavatkozásnak
alapvetően nem az volt a célja, hogy kormányváltásra kerüljön sor, de sem a szivárogtatás, sem
a rettentően szűk többségű kormány nem hatott nyugtatólag a piacokra.
A lépés szakpolitikai dimenziója szempontjából nézve elsősorban azt kell kiemelni, hogy az
EKB által implikált változások teljesen kívül esnek a monetáris politikán. A cselekvési terv
második csoportja ugyan túlnyomórészt a költségvetési politikával foglalkozik, azonban érinti
a szociálpolitikát, az adópolitikát és a foglalkoztatáspolitikát is. Ezek mindegyike a támogató
hatáskörök közé tartozik, vagyis tagállami irányítás alatt áll, és az EU legfeljebb harmonizációs
javaslatokkal élhet, azonban ebben az esetben sem az EKB az erre feljogosított szerv. Az első
és harmadik pontban tárgyalt kérdések ugyancsak a foglalkoztatáspolitikához, valamint a
közigazgatás-szervezéshez, tehát az alkotmányos berendezkedéshez kötődnek. Emellett a
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döntések megvalósítására adott jogalkotási javaslatok a tagállami szuverenitás legbelsőbb
köréhez tartoznak. A szakpolitikai javaslatcsomag célja az olasz gazdasági helyzet stabilizálása
a költségek csökkentésén és a bevételek növelésén keresztül. Az alkalmazott eszközök a
Scharpf által „monetáris-neoliberális” ideológia eszközrendszerét, vagyis a kiadáscsökkentő és
megszorító

eszközök

megvalósításnak

alkalmazásán

komoly

tervezi

redisztributív

megvalósítani.

következményei

Ennek
is

a

vannak,

szakpolitikai
kezdve

a

kiadáscsökkentésen át, egészen az adóemelésig.
A válságkezelő lépés célcsoportját és jellegét illetően elmondható, hogy a Trichet-Draghi levél
egy egyedi, országspecifikus lépésnek tekinthető, hiszen csak Olaszországra nézve tartalmazott
javaslatokat. Emellett a cselekvési terv kidolgozása sem volt ekkor még intézményesítve. A
konzervatív – vagyis a különleges állapot előtti helyzet visszaállítását szorgalmazó – vagy
reformer jelleg megközelítése tekintetében nehezebb a lépés megítélése. Egyrészt tekinthető
reformer lépésnek, hiszen a gazdaságpolitika strukturális átalakítását szorgalmazta. Azonban
az európai rendszer szintjén vizsgálva sokkal inkább konzervatívnak tekintendő, hiszen az
intézkedés célja az volt, hogy az ország továbbra is képes legyen önállóan, a piacról
finanszírozni az államadósságát, ahogy tette azt a válság előtt is. Vagyis a GMU és az EU
szemszögéből vizsgálva ez egy konzervatív lépés volt.
Milyen válasz adható ezen eset alapján a disszertáció kutatási kérdéseire? A Trichet-Draghi
levelet egy politikailag felelőtlen és független európai ügynökség fogalmazta meg és a címzett
tagállam mozgástere az adott pillanatban gyakorlatilag nem létezett. Ennek megfelelően input
legitimációról nem beszélhetünk. Az EKB társadalmi támogatottságát garantáló legitimitás
forrása a kölcsönzött és az eljárási legitimáció, azonban ahogy láttuk, jelen esetben az
intézmény teljesen hatáskörén kívül járt el. Ennek megfelelően a throughput legitimáció sem
játszhat szerepet. A lépés legitimitása egyértelműen az eredményein alapszik, vagyis az output
dimenzió a domináns.
Látható, hogy a Trichet-Draghi levél egy különleges állapotban született meg, hiszen annak
feltételei szinte teljes egészében megvalósultak. A lépés kialakítását a létfenyegetettség
sarkallta, hiszen Olaszország finanszírozási csődje a közös valuta végét jelentette volna. Ennek
megfelelően a gazdasági szektor nemzetközi alrendszer szintjén fennálló létfenyegetettség
vonatkozási tárgya az euró volt, a különleges intézkedés pedig maga a levél és az abban foglalt
intézkedések. A beszédaktus maga a levél elküldése, majd a nyilvánosságra hozatal. Így
kijelenthető, hogy a rendkívüli lépés biztonságiasítása megtörtént.
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A lépés egyedi és konzervatív volt, amely az ország finanszírozhatóságát próbálta
visszaállítani.
Ami a demokratikus deficit jelenlétét illeti, az mind a két megközelítés összesen mindhárom
meghatározása szerint is jelen van. Az eljáró EKB teljes egészében kívül áll az állampolgári
ellenőrzés csatornáin. A legitimációs lánc elképesztő hosszú, és mint a központi bankok
általában, elvből kívül esik a politikai ellenőrzés keretein. A governance megközelítés
tekintetében is detektálható a demokratikus deficit, hiszen a döntéshozatali központ elmozdul
a tagállami szint felől, a szupranacionális felé, valamint a klasszikus polity irányából a
governance struktúrák felé. A jelenség új aspektusa is megtalálható, hiszen egy uniós autoritás
egy adott tagállamot az annak saját hatáskörébe tartozó szakpolitikai területeken irányított.
Ugyancsak a demokrácia hiányát erősíti, hogy a lépésnek nagyon komoly redisztributív hatásai
vannak, azonban az input legitimációt teljes egészében mellőzi. Fontos azonban kiemelni, hogy
ezen demokratikus hiányosságok, bár súlyosak, azonban a biztonságiasítás miatt
elfogadhatóak. Mivel az elvárt intézkedések után Olaszország visszanyerte szakpolitikái feletti
irányítását, így nem egy tartós átalakulásról beszélünk. Azonban valamilyen utólagos
demokratizációra szükség lett volna.
1. táblázat - Trichet-Draghi levél
cselekvés környezete

különleges állapot

cselekvő

szupranacionális független uniós ügynökség (EKB)

cselekvés

kötelező,
megvalósult
politikai norma

polity

nincs intézményi változás
van aktorok közötti elmozdulás
szupranacionális független ügynökség
ideiglenes

politics van hatáskör átlépés
EU-egyes
tagállam
viszonyában
fennálló demokratikus deficit
tagállamnak nincs mozgástere
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indirekt személyi átalakulás
policy

uniós hatásköri rendszer megsértése
szakpolitikailag indokolható lépések
monetáris-neoliberális
eszközök
alkalmazása
(kiadáscsökkentés,
megszorítás)
magas kényszerítő erő

célcsoport és jelleg

egyedi és konzervatív

legitimáció

output

intézkedés kategóriája

rövid távú, rendkívüli intézkedés

demokratikus deficit

minden aspektusában jelen van, kimenthető

5.1.2.

Bankfinanszírozó programok

5.1.2.1. Az eset leírása
Amikor az euróválság egyre komolyabbra fordult a tagállamok egyre nehezebben voltak
képesek a piacról finanszírozni az államadósságukat. Az EU alapítószerződései azonban
világosan tiltották mind a tagországok egymás közti hitelezését, mind az EKB mint végső
hitelező fellépését. Az EKB legitimációja, ahogy arról már többször szó volt, az eljárási
szabályainak tiszteletben tartásán alapult. Az euróválság azonban különleges lépéseket tett
szükségessé. A GMU teljes jogú tagállamai gyakorlatilag folyamatosan a hosszúlejáratú
államkötvényeik hozamának Németországéhoz viszonyított értékének függvényében voltak
képesek a piacról forrást találni és folyamatosan a nagy hitelminősítő intézetek jóindulatára
voltak bízva. Egy állam befektetési besorolásának lerontása nagyon komoly politikai és
gazdasági költségekkel járt.
Mivel a GMU szerkezete úgy lett kialakítva, hogy megakadályozza az EKB kötvényvásárlását
illetve a tagállamok egymásközti pénzügyi transzfereit, ezáltal jelentősen szűkült a tagországok
mozgástere. Ez a döntés a tagállamok közötti bizalmatlanság eredménye volt. Több ország attól
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tartott, hogy egy végső hitelező jelenléte erősítené a moral hazard jelenségét (Hix, 2015, 187).
A finanszírozási problémák megoldása érdekében azonban az intézmények kerülőutakra
kényszerültek, ahogy az a mentőcsomagok és az állammentő alapok esetében is látható. Ahogy
a Bizottság és a tagállamok elkezdték megkerülni a no-bail out-elvet, ugyanúgy az Európai
Központi Bank is elkezdett de facto végső hitelezőként viselkedni (Desai, 2011, 90-96, 183210; Benczes, 2011). 2011 novemberében Mario Draghi átvette Jean-Claude Trichet posztját a
frankfurti intézmény élén. A piacokat az ekkor már felállított és működésüket megkezdett
állammentő alapok nem nyugtatták meg eléggé ahhoz, hogy a tagállamok adósságainak
újrafinanszírozásukhoz elfogadható áron jussanak forrásokhoz a piacról (Hix, 2015, 187).
Annak érdekében, hogy az uniós államadósság további elharapódzását megállítsa, 2011
decemberében Draghi elindította az első bankfinanszírozó programját. Az EKB alacsony
kamatozású hároméves lejáratú kölcsönöket kínált az európai kereskedelmi bankoknak,
összesen 489 milliárd euró értékben. Ez nem jelentett közvetlen kötvényvásárlást a másodlagos
piacokon, azonban a program egy fontos eleme mégis végső hitelezővé tette Frankfurtot. Az
EU bankjai ugyanis hitelfedezeteként elzálogosíthatták a birtokukban lévő uniós kormányok
államkötvényeit. Hogy itt milyen mértékű kitettségről beszélünk, azt jól szemlélteti az az adat,
hogy 2010-ben csak görög államkötvényekből az európai pénzintézetek tartalékaiban közel
200 - ezen belül is a francia bankokéban 55, a német bankokéban 32 - milliárd eurónyit
jegyeztek (Lorca-Susino, 2010, 186-187). Ebből logikusan következik, hogy ha Görögország
gazdasága összeomlik és nem képes visszafizetni a lejáró kötvényeit, mert nem jut forráshoz,
az az egész európai, köztük a francia és német bankrendszert is érzékenyen érintette volna. Erre
jó példa a ciprusi válság, ami részben az ország Görögország iránti kitettsége miatt alakult ki,
mivel Athén adósságának 53%-át leírták.
2015 februárjában, vagyis az első bankfinanszírozó program után két hónappal az EKB egy
újabb programot hirdetett meg, ezúttal már nyíltan azzal a szándékkal, hogy a kereskedelmi
bankok az alacsony kamatozású hitelből uniós tagállami államkötvényeket vesznek. A második
hároméves futamidőre szóló hitelek aukcióján összesen 530 milliárd euró forrást osztottak szét
800 európai bank között. Így az EKB fél év alatt összesen több mint 1000 milliárd euró tőkét
helyezett ki, likviditással látva el a pénzügyi szektor szereplőit és egyben indirekt módon, de
facto végső hitelezőként járt el (Hix, 2015, 187).
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5.1.2.2. Az eset elemzése
A bankfinanszírozó csomagok kialakításának idején az európai gazdaság ugyanolyan
állapotban volt, mint a Trichet-Draghi levél elküldése idején – azzal a különbséggel, hogy 2011
decemberétől, már Ciprus is gazdasági segítségre szorult; igaz ugyan, hogy a szigetország nem
az EU-tól, hanem az oroszoktól kapott egy 2,5 milliárd eurós kölcsönösszeget. Az európai
tagállamok továbbra is spread alakulásától és a hitelminősítők döntéseitől függtek. Az EKB
korábbi beavatkozási részben sikeresnek voltak tekinthetők, hiszen az olasz kötvényvásárlás
után javult a helyzet, azonban az előző esetben leírt botrány után a hosszú lejáratú kötvények
hozama ismét megközelítette – igaz nem haladta meg a 6%-ot (Dinmore, Atkins, 2011). A
cselekvés környezete ismét tekinthető különleges állapotnak, hiszen annak feltételei továbbra
is fennálltak. Az európai államadósság jelentékeny növekedésének veszélye a GMU moral
hazard-ellenes szabályai miatt folyamatosan és valósan fennállt. A no-bail out-elv illetve a
végső hitelezői funkció hiánya okán a tagállamok lehetőségei erősen korlátozottak voltak:
amennyiben nem akartak gazdasági segítséget kérni, akkor a piacról csak kifejezetten drágán
juthattak hitelhez és minden gazdasági lépésüket annak alapján kellett meghozniuk, hogy a
hitelminősítők azt vajon hogyan fogják értékelni. A növekedő összeurópai államadósság
tovább súlyosbította volna az államadósság válságot és feltételezhetőleg még több tagállamot
kényszerített volna arra, hogy az állammentő alapokhoz forduljon. Ez az alapok további
feltőkésítését vonta volna maga után, mely akár a rendszert is szétfeszíthette volna. Vagyis az
európai államadósság nagyarányú növekedésének valós veszélye immanensen a válságkezelés,
de akár a közös valuta összeomlását is magába foglalta. A helyzet nem volt a rendes
jogrendszer eszközeivel kezelhető, hiszen az EKB nem rendelkezett a kötvényvásárláshoz
szükséges jogi felhatalmazással, ilyen funkciója nem volt. A két banktámogató program
effektíve ezt a szabályt próbálta megkerülni azzal, hogy elfogadja a kötvényeket az olcsó
hitelek zálogaként, illetve olyan céllal növeli a pénzintézetek likviditását, hogy azok
befektetnek az EU-tagok államadósságaiba. Az államadósság fenntarthatatlanná válása és
annak az imént leírt immanens kockázatai egyértelműen hatottak volna az eladósodó állam
társadalmának egészére. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy a lejáró kötvényeket az
állampolgároknak kell kifizetni az adóikon és más közterheiken keresztül. Emellett bármely
eurózóna tag államcsődje az összes többi tagállamban is komoly gondokat okozott volna, egy
esetleges bankválságtól kezdve, egészen az országban is használt közös valuta
értéktelenedéséig vagy akár összeomlásáig. Vagyis a bankfinanszírozó programok környezete
különleges állapotnak tekinthető.
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Az aktorok tekintetében itt három szereplői csoportot találhatunk. Egy aktív cselekvőt, az
Európai Központi Bankot. Egy közvetítő, de egyben tevékeny szereplői kört, az európai
kereskedelmi bankokat, valamint a döntés effektív célzottját, a piaci finanszírozási
problémákba ütköző államok csoportját. Az EKB mint szupranacionális politikailag független
és felelőtlen európai ügynökség egy szabály megkerülő magatartást folytatva likviditást
biztosít a kereskedelmi bankoknak. Ahogy azt a Trichet-Draghi levél eseténél is leírtam, ezen
intézmény a kölcsönzött legitimitását az biztosítja, hogy az eljárási és szabályozási korlátokat
betartja, míg az output legitimációját elért eredményeinek köszönheti, vagyis a monetáris
politika és az árfolyamok és árak stabil fenntartásának. Jelen esetben a throughput dimenzió
nem érvényesül, hiszen az intézmény egy hatáskör kiterjesztő magatartást folytatott; ellenben
az output legitimitás elláthatja a szerepét, hiszen a bankfinanszírozó lépések sikeresnek
tekinthetőek. Az aktorok második csoportját az európai bankok adják. Ezek olyan nemkormányzati szereplők, akik nem a civil társadalomhoz, hanem a vállalatok, pénzügyi
szereplők közé tartoznak. A legtöbb közülük transznacionális szektoriális szereplőnek,
multinacionális vállalatoknak tekinthető; ennek megfelelően mind kormányközi, mind
szupranacionális logikát követhetnek, attól függően, hogy a döntéshozatal mely szintjéhez
akarnak kapcsolódni. Legitimitásuk kizárólag az eredményeiken alapulhat. A szereplők
harmadik, jelen esetben szinte teljesen passzív köre az államadósságát a piacról finanszírozni
szándékozó uniós és euróövezeti tagállamok, akik az akkori gazdasági helyzet miatt nem
jutottak olcsóbb hitelhez.
Maga a válságkezelő lépés részben politikai, részben jogi jellegűnek számít. Politikai, mivel
egy olyan terület befolyásolása érdekében avatkozott be a központi bank, amelyre nem volt
jogi felhatalmazása. Maga a lépés nem tekinthető kényszerítőnek, hiszen a tagállami bankokat
semmi nem kötelezte arra, hogy hitelhez jussanak. Vagyis egy önkéntes politikai lépésről
beszélhetünk. A pénzügyi szektor szereplői azonban kapva kaptak a számukra kifejezetten
előnyös lehetőségen, így pedig összesen több mint 1000 milliárd euróval tudták növelni az
uniós likviditást, kevesebb mint fél év alatt. Csak összehasonlításképpen: az ideiglenes és
állandó állammentő alapok (EFSF és ESM) összesen 1200 milliárd eurónyi kötelezettséget
tudtak felmutatni (Hix, 2015, 183). A válságkezelő lépés egy hitelprogram és aukció
formájában valósult meg, amely úgy lett kialakítva, hogy támogatni tudja az uniós tagállamok
finanszírozását. A lépés azonban jogi lépésként is értékelhető, hiszen ezt a hitelkihelyezést egy

105

EKB-s program formájában valósították meg, amelyre a frankfurti intézmények joga volt. Így
egy EKB-s jogforrás is létrejött.
A lépés tartalmának vizsgálatát illetően a polity dimenzió ekkor még változatlan maradt.
Azonban a Trichet-Draghi levél és a bankfinanszírozó lépések ötvözete és ezek eredményei –
illetve azok hiánya – vezetett az OMT kialakításának igényéhez, amely a második csomag
elfogadása után fél évvel hivatalosan is létrejött. Vagyis indirekt módon igen, azonban
közvetlenül nem beszélhetünk polity területén megjelenő új aktorról. Tetten érhető azonban
egy már létező intézmény hatáskörbővülése, hiszen az EKB egy általános igényű lépést próbált
kialakítani a finanszírozási gondokkal küzdő tagállamok kisegítésére. Mivel korábban ilyen
funkcióval uniós szerv nem rendelkezett, így a döntéshozatali jogkör elmozdulásáról annak szó
szerinti értelmében nem beszélhetünk, azonban az új jogkör kialakulása ehhez hasonlónak
tekinthető. Tehát egy governance struktúrának számító intézmény újabb döntéshozatali
kompetenciákat szerzett meg. Az EKB egy független európai ügynökség, amely teljesen
szupranacionálisnak tekinthető. Az európai bankok a társadalom multinacionális szereplőiként
jelen vannak még a lépés polity dimenziójában, ám inkább közvetítői szerepet látnak el. A lépés
közvetlenül ideiglenes változásokat hozott az intézményrendszerben, ám ahogy említettem, a
későbbi kötvényvásárlási program elődjének tekinthető.
A politics dimenzió tekintetében megállapítható, hogy a lépés nem gyakorolt jelentős hatást a
szereplők egymáshoz való viszonyára, köszönhetően főleg annak önkéntes jellegének. Az EKB
ugyanakkor hatásköreit bővítendő megkerülte a funkcióit és bár effektíve semmilyen szabályt
sem sértett meg, azonban a lépés következményei feladatkörének kiterjesztése felé vezettek. A
demokratikus deficit új aspektusát ezen lépésben nem találhatjuk meg. Bár a lépésnek hosszú
távon és nagyon áttételesen lehetnek a tagállami szinten jelentkező újraelosztó hatásai, ám az
olcsóbb piaci hiteleken keresztül ezek inkább csökkentek, mintsem növekedtek volna. Az
intézkedés közvetlen célzottjai az európai bankok voltak, akik feltőkésítésével az EKB egyrészt
a nemzetállamok válláról vett le terhet, másrészt a második programon keresztül finanszírozást
biztosított az euróövezet és az EU államainak. Emellett pedig a lépés csak önkéntes volt, vagyis
mind a bankok, mind a tagállamok mozgásterük egészét megőrizhették, továbbá semmilyen
feltétellel, kötelezettséggel nem járt célként kedvezményezett tagállamok számára. A lépés
személyi átalakulásokat nem okozott.
A lépés szakpolitikai dimenziója szempontjából nézve elmondható, hogy a lépés az EKB
funkciójához közelebb áll, mint a Trichet-Draghi levél kapcsán tett intézkedések. Az EKB a
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kereskedelmi bankokkal korábban is kapcsolatban állt, amely mára a bankunióban részt vevő
államok intézményei esetén már felügyeleti jogokká fejlődött. A hitelezési program beleillett
a frankfurti intézmény hatásköreibe, még ha célja alapvetően a hatáskör-kiterjesztés is volt az
eurózóna gazdasági nehézségeinek megoldása mellett. A lépés szakpolitikai célja, ahogy már
említettem, az uniós és GMU tagországok piaci finanszírozásának lehetővé tétele, az európai
bankok likviditásának javítása és részben egy de facto végső hitelezői funkció ellátása volt.
Ehhez a jól megfogalmazott és konkrét célhoz az anyagi támogatás eszközét választott az EKB
a mandátumába beleillő két hitelprogram megalkotásán keresztül. Azzal a kikötéssel, hogy az
első program hiteleiért az államkötvényeket is felhasználhatták zálogként, növelte a likviditást,
majd a második forráskihelyezéssel piaci finanszírozókat hozott létre a tagállamok számára.
A válságkezelő lépés célcsoportját és jellegét illetően elmondható, hogy itt egy általános
intézkedésről van szó, hiszen a több mint 1000 milliárd eurónyi hitel (amely több mint az
eurózóna 2012-es GDP-nek 10%-a) az egész övezet likviditását és a tagállamok általános
finanszírozási gondjait próbálta megoldani. A programok részben konzervatívnak, részben
azonban reformernek is tekinthetők. Ugyan a novemberi és februári hitel értékesítések egyszeri
alkalomnak tekinthetőek és azzal a céllal jöttek létre, hogy visszaállítsák a stabilitást mind a
bankrendszerben, mind az állampapírpiacon, azonban egyértelműen megtalálhatóak mind az
OMT, mind a bankunió finanszírozási alapjainak előképei. Közvetlenül tehát egy általános
konzervatív, közvetetetten azonban egy általános reformer jellegű lépésnek tekinthető a két
program.
Milyen válasz adható ez alapján az eset alapján a disszertáció kutatási kérdéseire? A
bankfinanszírozó programokat egy politikailag felelőtlen és független európai ügynökség
indította el, amely alapvető legitimációja a tagállami szintről kölcsönzött, valamint a
throughput és output legitimitáson alapul. Nem tekinthetek el attól, hogy a szakpolitikai célok
mellett az EKB hatáskör-kiterjesztő motivációval is rendelkezett és megkerülte a szabályozási
rendszert – igaz ezt komolyabb kompetencia sértés nélkül tette –, így a throughput legitimáció
gyengül. A lépés azonban sikeresnek tekinthető, hiszen az állammentő alapokkal együtt az
euróövezetben a térség GDP-jének 22%-ával egyenlő forrás vált elérhetővé közvetetten a
tagállam számára is. Így a lépés egyértelműen az output legitimáción alapszik, nem mellesleg
úgy, hogy annak semmilyen újraelosztást növelő hatása nem volt.
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Ami a különleges intézkedéseket és a biztonságiasítást illeti, az intézkedés különleges
állapotban született meg, a létfenyegetettség pedig fennállt. A végső hitelezés tilalmára
vonatkozóan az acquis communitarie tartalmaz rendelkezést, amelyet felfüggesztettek, vagyis
a lépés kívül került a rendes döntéshozatalon. A vonatkozási tárgyat az eurózóna tagállamainak
finanszírozási lehetőségekhez való hozzáférése jelentette. Ennek védelme érdekében
különleges, konzervatív, de nem egyedi, hanem általános intézkedésre került sor. Ettől
függetlenül azonban a bankfinanszírozási programok megfelelnek azon feltételek nagy
részének, amelyet a biztonságiasítás támaszt. A lépés pedig rendkívülinek tekinthető.
A demokratikus deficit tekintetében az új aspektus teljes egészében hiányzik, hiszen egy
tagállam sem volt közvetlenül érintett és szakpolitikai feltételeknek sem kellett megfelelniük.
Ami a klasszikus megközelítés meghatározásait illeti, az EKB mint független európai
ügynökség kívül áll az állampolgári ellenőrzés csatornáin, valamint egy governance aktor
döntéshozatali jogosítványai tovább bővültek. Ellenben a központi bankok a tagállami szinten
is függetlenek a politikai ellenőrzéstől és a nemzeti szinten is végső hitelezőként járnak el a
kereskedelmi bankok viszonyában. Emellett a lépésnek nem voltak a tagállamra és így az
állampolgárokra nézve sem újraelosztó hatásai – hacsak nem az, hogy csökkentette azokat a
likviditás növelésével és az olcsóbb finanszírozással. Vagyis jelen lépés esetében nincs
demokratikus deficit.
2. táblázat - bankfinanszírozó programok
cselekvés környezete

különleges állapot

cselekvő

szupranacionális független uniós ügynökség (EKB); európai bankok
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megvalósult
politikai norma

polity

nincs új szereplő
régi szereplő (EKB) hatáskörbővülése
elmozdulás
irányába

uniós intézmény
jogalkotási
eszköze
önkéntes

a

governance

aktorok

szupranacionális független ügynökség
közvetlenül, csak ideiglenes
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önkéntes és feltétel nélküli; nincs
demokratikus deficit EU-tagállam
viszonyban
a mozgásterek nem sérülnek
nincs személyi következmény
policy

uniós hatásköri
marad

rendszer

érintetlen

hatáskörbővítő, likviditás növelő és
finanszírozás javító, konkrét jól
megfogalmazott célok
indirekt anyagi támogatás, mint eszköz
alacsony állami kényszerítő erő
célcsoport és jelleg

általános, közvetlenül konzervatív ám közvetetten reformer

legitimáció

gyengébb throughput és erős output

intézkedés kategóriája

tekinthető rendkívüli intézkedésnek

demokratikus deficit

nincs

5.1.3. Outright Monetary Transactions
5.1.3.1. Az eset leírása
2012 nyarára az európai gazdasági válság továbbra is súlyos kockázatot jelentett az euróövezet
és az egész integráció számára. Az állammentő alapok ekkorra már átalakuláson estek keresztül
és felállították az állandó Európai Stabilitási Mechanizmust. A kimentett országok száma
további két eurózóna taggal bővült: Ciprus, köszönhetően a görög adósság 2012 márciusában
végrehajtott több mint 50%-os leírásának államcsőd közeli helyzetbe került, míg
Spanyolország az ingatlanpiaci buborék okozta likviditási problémák miatt a bankjai
feltőkésítéséhez kért segítséget. A piaciról történő államadósság-finanszírozást továbbra is a
spread változásai és a hitelminősítők ítéletei határozták meg és drágították.
Levonván a következtetéseket a Trichet-Draghi levél, valamint a bankfinanszírozó csomagok
eredményeiből, Mario Draghi 2012 augusztusában bejelentette, hogy az EKB mindent megtesz
az euró megmentéséért. Ennek keretén belül korlátlan kötvény-vásárlási programot hirdetett
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meg, az eurózóna tagok államkötvényeinek másodlagos piacon történő felvásárlására. Ezzel
gyakorlatilag a már de facto ellátott végső hitelezői funkcióját (Desai, 2011, 90-96, 183-210)
de jure is megalapozta. A program részleteit a 2012. szeptember 6-i EKB kormányzó tanácsi
ülésén fogadták el, miszerint az Outright Monetary Transactions (OMT) keretein belül az
intézmény végső hitelezéssel és a másodlagos piacon korlátlan állampapír-felvásárlással is
foglalkozni fog (The Economist, 2012). Ez azonban a bankfinanszírozó csomagokkal szemben
nem az európai kereskedelemi bankokon keresztül, hanem közvetlenül a tagállamokat célozta,
valamint komoly feltételrendszerhez kötötte a felvásárlást. Azon tagállamok, amelyek az EKBnek akarták értékesíteni a kötvényeiket, négy feltételnek kellett hogy teljes körűen
megfeleljenek.66 Elsőként a tagállam valamilyen mentőcsomagot kell hogy igényeljen és
kapjon az állammentő alapok egyikétől (EFSF vagy ESM); ez akár közvetlen makrogazdasági
támogatás, vagyis kölcsön, akár elővigyázatosságból igényelt feltételes készenléti hitelkeret is
lehet. Másodszor az állammentő alapok támogatási programjának részeként aláírt
Memorandum of Understanding előírásait az OMT felvásárlás idejére teljes egészében
teljesíteni kell. Harmadszor az EKB akkor indítja el a kötvényvásárlást, ha az igénylő állam
már képes volt magától visszatérni a nyílt állampapír piacra. Ez akkor tekinthető teljesítettnek,
ha a tagország képes volt új 10 éves, hosszú lejáratú kötvényeket kibocsátani. Végül az EKB
akkor vásárol fel államkötvényeket, ha a fenti három feltétel egyidejű teljesülése mellet, az
állam a piacokról az ország valós gazdasági teljesítményén alapuló megtérülésnél csak
magasabb kamattal tudna forrást szerezni. Látható tehát, hogy a központi bank általi felvásárlás
nagyon szoros kondicionalitáshoz kötött és a tagállami szinten is szakpolitikai változtatásokat
ír elő.
Az OMT bevezetésével az EKB mint a kölcsönzött, throughput, valamint eredmény
legitimációval rendelkező független európai ügynökség saját hatáskörét jelentősen bővítette
úgy, hogy ehhez nem társult semmilyen szerződésmódosítás. Az eljárás azonban legalább a
kötelező mentőcsomag igénylésén és az annak érdekében aláírt MoU teljesítésén keresztül
jelentős újraelosztó hatásokat ró a tagállamokra, ellenben az intézmény nem tekinthető
politikailag elszámoltathatónak (Hoffmann-Axthelm, 2016). Az önkéntes hatáskörbővítés több
jogi következménnyel is járt, így a legalitását vizsgálta a német alkotmánybíróság, aki
meglepően az Európai Unió Bírósága elé küldte a kérdést. A luxemburgi testület azonban, és
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EKB
sajtóközlemény:
Technical
features
of
Outright
Monetary
Transactions,
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2012/html/pr120906_1.en.html letöltés dátuma: 2018.02.25.
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később a karlsruhe-i is, legálisnak értékelte az EKB hatáskör kiterjesztését (ibidem, Atkins,
2014).
Az OMT érdekessége azonban az, hogy az egyik legsikeresebb válságkezelő lépéssé alakult
úgy, hogy gyakorlatilag soha nem alkalmazták. Ahogy Atkins fogalmaz, úgy működik, mint a
hidegháborúban a nukleáris fegyverek elrettentő ereje (2014). Az EKB elköteleződése a
korlátlan államkötvény-vásárlás mellett végre kizárta a spread és a hitelminősítő intézetek
szerepét a finanszírozási rendszerből, lehetővé téve a tagállamok számára, hogy az európai
gazdaságnak hasznos szakpolitikai lépéseket tegyék meg, ne pedig azokat, amelyeket az
intézetek elvárnak tőlük (Cramme, Hobolt, 2015, 2). Emellett az OMT megjelenése Scharpf
szerint megkérdőjelezte a megszorító politikák mint a válságra adható egyetlen válasz
elméletének dominanciáját (2015, 26).
Azt ugyanakkor fontos még egyszer kiemelni, hogy a hatáskörbővítésre korábban sem de facto,
sem de jure nem volt felhatalmazása, az amúgy szigorú szabályok között működő
intézménynek.
5.1.3.2. Az eset elemzése
Az Outright Monetary Transactions kialakításának idején az európai gazdaság továbbra is
nagyon kockázatos helyzetben volt. Az EKB ad hoc megoldásai ugyan értek el hatásokat,
valamint az állandó állammentő alap felállítása is a válság rendszerszintű kezelését próbálta
kialakítani, azonban a tagállamok államadósságának újrafinanszírozása továbbra is a spread
változásaitól és a hitelminősítő intézetek döntésitől függtek. Ugyanazon kockázatok, amelyeket
a bankfinanszírozási programoknál is leírtam, továbbra is fennálltak, amit jól mutat, hogy
további két eurózóna tagállam fordult az állammentő alapokhoz. A különleges állapot
vizsgálatát tekintve ismét megállapítható, hogy annak feltételeit kimerítette a helyzet. Az
eurózóna és egyben az egész EU államadósságának elszabadulása a rendszer stabilitását
kikezdte volna, az OMT nélkül továbbra is kritikus és bizalmatlan piacok miatt. Amennyiben
az EKB nem jelentette volna be ezt az intézkedését, még több uniós tagállam szorult volna
kimentésre, ezzel tovább feszítve a rendszert. Vagyis az államadósság nagyarányú
növekedésének valós veszélye fennállt, ami pedig immanensen magával hozhatta a közös
valuta összeomlását. Nem véletlen, hogy Draghi a kötvény vásárlási program bejelentésekor
jelentette ki, hogy mindent megtesz a közös valuta megmentéséért. Azt, hogy a válság más
eszközökkel nem volt kezelhető, jól mutatta, hogy ekkor már három éve tombolt az euróválság,
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és sem az ad hoc mentőcsomagok, sem az EKB lépései, sem a tagállami megoldások nem
tudtak tartós eredményt elérni. Az euróválság minőségéhez hozzátartozik, hogy mivel egy
szupranacionális szinten létrejött problémáról van szó, így az nem volt kezelhető kizárólag a
tagállami szinten, rendszerszintű európai megoldásra volt szükség. A közös valuta
összeomlásának esetleges következményei akár az egész integráció végével is járhattak volna,
ahogy arra korábban a 4.2 alfejezetben is kitértem, egyrészt az EU legnagyobb vívmányának
megsemmisülése, másrészt az európai vezetők által megalkotott összekapcsolás miatt. Vagyis
az OMT környezete kimeríti a különleges állapotot.
Az aktorok tekintetében itt négy csoportot különíthetünk el. Egyrészről az intézkedés
főszereplője az Európai Központi Bank, amely a korábbi de facto hatáskörbővítését de jure is
megerősítette és kidolgozta az OMT rendszerét. Ezzel párhuzamosan az eljárás szereplői közé
tartoznak az állammentő alapok is, hiszen ahogy azt fentebb láthattuk, a bank csak akkor fog
kötvényvásárlásba, ha az érintett ország korábban mentőcsomagot kapott az EFSF-től vagy az
ESM-től, és az azok által kidolgozott cselekvési tervet sikeresen teljesítette. A harmadik
csoportot a hatáskörbővítés jogszerűségét vizsgáló bírósági fórumok, vagyis a német AB és a
luxemburgi EB tartoznak. A rendszer működésével kapcsolatban általuk kialakított
álláspontnak és meghozott ítéletnek kifejezetten fontos szerepe van: míg az utóbbi hátrányos
döntése megszüntetné az intézmény működésének jogi alapjait, addig az előbbi az OMT
fennmaradásának politikai lehetőségét tenné tönkre. A negyedik csoportba a program célzotti
köre, vagyis a kimentendő tagállamok tartoznak. Ez a csoport azonban jelenleg üres
halmazként létezik, mivel eddig egy tagállam sem felelt meg egyszerre mind a négy feltételnek.
Portugália és Írország 2014 végén jogosult lehetett volna a másodlagos kötvénypiacon történő
EKB iránti értékesítésre, azonban egyik ország sem kapott a gazdasági teljesítményét
alulértékelő ajánlatot a piacról, így képesek voltak onnan finanszírozni magukat (Atkins,
2014). Később Görögország és Ciprus tervezte, hogy 2015-ben igénybe veszi az EKB által
kínált lehetőséget, de ez a két ország nem volt képes új hosszúlejáratú kötvények kibocsátására,
így nem felelt meg a követelményeknek (Reuters, 2015a). Az EKB, mint az intézmény
kialakítója és a program kezdeményezője, ahogy azt már fentebb is említettem, egy független
szupranacionális ügynökség, amely legitimációját a throughput és az output dimenziókból
nyeri. Az előbbi azonban jelentősen gyengült, köszönhetően az önálló és hivatalos kompetencia
bővítésnek. Később azonban, köszönhetően az Európai Bíróság illetve a német
alkotmánybíróság ítéleteinek (Hoffmann-Axthelm, 2016; Atkins, 2014), ez a fajta
legitimációja helyre állt. Az állammentő alapok ugyancsak új uniós governance struktúráknak
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tekinthetők, azonban sokkal inkább kormányköziek, mint az EKB. Legitimációjukat
részletesebben a rájuk vonatkozó esettanulmányban elemzem, azonban itt is kijelenthető, hogy
mind az ideiglenes, mind az állandó alapok az EU különleges eljárásaival, tanácsi rendeleteken
keresztül jöttek létre. Ahogy azt a demokratikus deficitről szóló fejezetben részletesen
kifejtettem, az uniós döntéshozatal input legitimációja elhanyagolhatóan gyenge, vagyis ezen
szereplők is a throughput és output forrásokból táplálkoznak. A mentőcsomagok
megvalósulását azonban a kizárólag szupranacionális aktorokból álló Trojka (Európai
Bizottság, EKB és IMF) végzi. Ez a szupranacionális túlsúlyt erősíti a rendszerben. A
bíróságok alapvetően erős kölcsönzött és eljárási legitimációval rendelkeznek, amit az
eredmény legitimitás is kiegészít. Emellett a szuverén és legitim tagállamok is a passzív
aktorok közé tartoznak, azonban ezen eljárásnak eddig még nem voltak kedvezményezettjei.
Maga a válságkezelő lépés jogi intézkedésnek tekinthető. Ahogy azt már fentebb kifejtettem,
az OMT kidolgozása a korábbi gyakorlat részben de jure lekövetése volt. Így egy független
európai ügynökség egyéb jogalkotási aktusa hozta létre ezt a lépést. A szolgáltatást igénybe
vevő tagállamok azonban egy politikai kötelezettségvállalást (MoU) írnak alá annak
érdekében, hogy részt vehessenek a programban. Vagyis egy kötelező erejű politikai normát is
találunk a rendszerben, amely egyrészről az állammentő alapok, valamint a Memorandum of
Understanding megvalósulását ellenőrző Trojka, másrészt a kimentést és kötvényvásárlást
kérő tagállam között jön létre.
A lépés tartalmának vizsgálatát illetően a polity dimenzióról elmondható, hogy állandó
változást hozott az EU intézményrendszerében. Az EKB által létrehozott OMT egy kidolgozott
eljárás- és feltételrendszer mentén nyújt segítséget az arra rászoruló és a feltételeknek
megfelelő tagállamoknak – legalábbis elméleti szinten. A döntéshozatali kompetenciák
tekintetében ugyancsak tetten érhető egy elmozdulás. A végső hitelezői státusz az EKB-hez,
vagyis egy governance aktorhoz, egy független ügynökséghez került. Ezzel a szupranacionális
szint erősödését láthatjuk. Fontos azonban kiemelni, hogy az állammentő alapok által betöltött
szerep részben a kormányközi logikát is beemelik a rendszer működésébe, azonban a Trojka
működése sokkal inkább a szupranacionális szint felé hat. Vagyis több elmozdulás is látható:
egyrészt a tagállami szintről az európai szint felé, másrészt a kormányközi irányból ugyancsak
a szupranacionális felé, valamint a klasszikus polity felől új szereplők irányába, beszéljünk itt
akár a kiegészítő szerepet betöltő Trojkáról vagy az EKB-ról. Vagyis új governance aktorok
emelkedtek ki az OMT hatására. Ezek az átalakulások és elmozdulások állandónak tekinthetők,
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hiszen a kötvényvásárlási program nem ideiglenes jelleggel került kialakításra. Ezek
legitimációja minden esetben az eredményeiken és ma már részben az eljárásaikon alapszik.
Az input legitimitást azonban teljes egészében nélkülözik.
A politics dimenzió tekintetében megállapítható, hogy a szereplők közötti viszony jelentősen
változott, mivel az OMT kialakítására az EKB nem rendelkezett hatáskörrel. Azonban a német
és európai bírósági ítéletek ezt később legalizálták és legitimálták. Az azonban egészen biztos,
hogy új szerepkör jött létre és így az EKB pozíciói erősödtek. A demokratikus deficit új
aspektusát illetően látható, hogy ez kiszolgáltatott helyzetben lévő tagállam esetében az OMTvel együtt járó mentőcsomag és szigorú kondicionalitás jelentősen szűkíti a tagállam
mozgásterét. Ha egy országnak pénzügyi segítségre van szükséges, akkor kénytelen az EKB és
a Trojka által kidolgozott Memorandum of Understanding elemeit teljes körűen betartani.
Vagyis a demokratikus deficit jelen van az egyes tagállam és az uniós szervek viszonyában. A
lépés konkrét személyi átalakulást nem hozott.
A lépés szakpolitikai dimenziója szempontjából nézve elmondható, hogy az OMT-t azért
kellett kialakítani, hogy a válságkezelés kapjon még egy állandó intézményt, amely biztosítja,
hogy a tagállamok finanszírozási helyzete stabilabbá és kiegyensúlyozottabbá válik. Ennek
keretén belül ugyanakkor az aláírandó és teljesítendő MoU és az EKB által támasztott további
feltételek a monetáris politika keretein messze túlmutatnak. Vagyis a tagállami hatáskörökbe
tartozó témák könnyen kerülhetnek politikailag felelőtlen és demokratikusan nem
elszámoltatható európai vezetés alá. Magának az intézkedésnek a célja azonban az, hogy
megnyugtassa piacokat és a lehetőségekhez képest kizárja a spread változásainak, és a
hitelminősítők döntéseinek túlsúlyos szerepét a tagállamok finanszírozásának kérdéséből.
Ennek érdekében egy olyan intézményt hozott létre az EKB, ami egy kvázi-garancialapként
működik, viszont valószínűleg sosem kerül alkalmazásra. Ennek oka az, hogy rettentően
szigorú feltételek között szerepel, hogy a tagállam akkor folyamodhat az OMT-hez, ha a
mentőcsomagért cserébe vállalt kötelezettségeit teljesítette és újra képes önállóan
hosszúlejáratú kötvényt kibocsátani, de a piac valamiért alul árazza. Azonban azok az
országok, akik teljesítik a rendkívül szigorú MoU-ba foglaltakat és képesen önállón 10 éves
kötvényt kibocsátani, azok pénzügyi szempontból effektíve „gyógyultnak” számítanak, vagyis
a piac helyesen fogja beárazni őket. Így megállapítható, hogy Atkins „atombomba” hasonlata
helytálló (2014).
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A válságkezelő lépés célcsoportját és jellegét illetően elmondható, hogy ez egy általános
igénnyel létrehozott intézkedés, amely minden euróövezeti tag finanszírozását függetleníteni
akarja a piac káros hatásaitól kvázi-garanciát vállalván az államkötvények esetleges
felvásárlására. Az intézkedés bizonyos szempontból reformernek tekintendő, hiszen egy
folyamatosan velünk élő és a válság után is rendelkezésre álló programot hozott létre. Igaz,
hogy a célja a válságperiódus előtti finanszírozási lehetőségek visszaállítása, ám szabályozási
szempontból inkább reformer, mint konzervatív, hiszen ezen keresztül az EKB végső
hitelezővé vált.
Milyen válasz adható ez eset alapján a disszertáció kutatási kérdéseire? Az OMT legitimitása
egyértelműen az output legitimáción alapszik. Az intézkedés sikeresen és tartósan ki zárta a
spread változásai és a hitelminősítő intézetek által okozott finanszírozási bizonytalanságokat,
ezzel növelve a bizalmat az eurózóna államainak befektetési eszközei iránt. Ahogy azt fentebb
már említettem, a kölcsönzött és eljárási, vagyis throughput legitimáció kezdetben sokat
gyengült, köszönhetően az önkéntes hatáskörbővítésnek, azonban a bírósági ítéletek ezt
helyreállították. Az input legitimáció azonban teljesen hiányzik, ellenben már a programra való
jelentkezésnek is komoly újraelosztó hatásai vannak.
Ami a különleges intézkedéseket illeti, itt egyrészt a végső hitelezői jogkör tiltását felülírja a
válságkezelő lépés, vagyis a rendes döntéshozatalon kívül kerülünk. Az intézkedés kialakítását
jól megalapozza az a különleges állapot, amelyben született, valamint tetten érhető a
biztonságiasítás minden eleme, a vonatkozási tárgy az euró illetve az EU egésze, a
létfenyegetettség a közös valuta összeomlásával fenyeget és a beszédaktus is megtörtént Draghi
2012. július 26-i beszédével. A döntés rendkívüli volt ugyan, de maga az intézkedés azonban
se nem egyedi, se nem konzervatív jellegű. Ez azonban jelen esetben nem akadályozza meg,
hogy a lépést ne tekintsük különlegesnek; itt azonban nem egy rövid távú lépésről, hanem a
válságkezelés állandó intézményének rendszerszinten történő kialakításáról van szó, amely
kifejezetten csak a válságos időszakokban hivatott lépéseket tenni, illetve kvázi-garanciaalap
jellegével megelőzni azokat.
A demokratikus deficit tekintetében azonban az OMT nagyon komoly aggályokat vet fel. A
jelenség új aspektusának tekintetében komoly demokrácia hiányt találhatunk, hiszen a
kondicionalitáson keresztül a politikailag független európai intézmények képesek beavatkozni
a tagállam hatásköreibe is. A klasszikus meghatározás szerint is növeli az intézkedés a deficitet,
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mivel sem az EKB, sem a Trojka, sem az állammentő alapok nem állnak állampolgári
ellenőrzés alatt, viszont komoly redisztributív hatásokat tudnak foganatosítani. A governance
szempontjából közelítő meghatározás esetében is megállapítható, hogy a demokratikus
elszámoltathatóság sérülése, ahogy fentebb írtam, elmozdulások érzékelhetőek a legalább
valamennyire elszámoltatható polity irányából. Ezek a demokratikussági aggályok jelenleg
nem feloldhatóak a biztonságiasításon keresztül. Mivel itt nem egy egyszeri lépésről van szó,
hanem egy állandó válságkezelő intézmény felállításáról, így szükség lett volna valamilyen
input legitimációt kialakító ellenőrző funkció kialakítására, amely biztosítja az utólagos
demokratizációt. Vagyis az OMT komolyan rontotta az EU demokratikusságát és súlyosbította
a demokratikus deficitet.
3. táblázat - Outright Monetary Transactions
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5.2.

A transzferunió eszközei67

Az euróválság kitörését követően a tagállamok érzékelték, hogy a GMU kialakítása során
megszűntek azok a lehetőségek, amelyekkel a gazdasági problémákkal szembesülő országok
kezelni tudnák az esetleges turbulenciákat. Miután az egyesült államokbeli pénzügyi válság
komoly problémákat okozott közvetlenül Írországban illetve indirekt módon Görögországban,
és likviditási problémák alakultak ki, az EU és mindenekelőtt az eurózóna szembesült azzal a
lehetetlen hármassággal vagy trilemmával, amely megakadályozta, hogy az integráció kezelni
tudja a válságot. Eszerint az euróövezetből nem lehet az EU elhagyása nélkül kilépni, mivel az
államok visszafordíthatatlanul elkötelezték magukat a közös valuta használata mellett. Emellett
azonban az EUMSZ értelmében a tagállamok nem hitelezhetnek egymásnak (EUMSZ 125.
cikk), mert azzal aláásnák a közös valuta stabilitását; végül az eurózóna tagállamai nem
kerülhetnek államcsődbe, hiszen az a GMU alkalmatlanságát bizonyítaná. Annak érdekében,
hogy ezt az ellentétet feloldják a tagállamok kezdetben ad hoc mentőcsomagokat (Greek Loan
Facility – GLF; Balance of Payment programme – BoP stb.), majd ideiglenes állammentő
alapot (European Financial Stability Facility – EFSF) és finanszírozási mechanizmust
(European Financial Stabilisation Mechanism – EFSM), végül pedig egy állandó állammentő
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Fontosnak tartom kiemelni, hogy a kondicionális hitelek rendszerét Hix tekinti transzferuniónak, azonban ő is
csak az eurózónán belüli eszközöket sorolja ide. Ennek megfelelően itt én is csak említés szintjén térek ki a
Fizetési Mérleg programra, amely az euró zónán kívüli tagállamok számára nyújt pénzügyi segítséget a
kondicionális hiteleken keresztül.
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alapot hoztak létre (European Stability Mechanism – ESM). Mivel a kezdeti ad hoc
mentőcsomagok ugyanolyan logika szerint működtek, mint a később felállított állammentő
alapok, így részletes külön vizsgálatukra nincs szükség. Ennek megfelelően elsőként az
állammentő alapokat vizsgálom meg, amelyek a tagállami likviditási problémák fő kezelési
módjává váltak. Ezt követően kitérek két tagállam esetére, amelyek önmagukban is
különlegesnek tekinthetőek. Görögország mint az első kimentett tagállam, ami a legtöbb – jelen
sorok írásáig összesen három – mentőcsomagban részesült, illetve a demokratikusság
szempontjából az egyik legkényesebb eset Ciprus és a ciprusi bail-in külön figyelmet
érdemelnek. Az első ország az utóbbi nyolc évben gyakorlatilag folyamatos költségvetési
ellenőrzés alatt állt és belpolitikai képe teljesen átalakult. A második eset külön tárgyalását
pedig a mentőcsomag speciális jellege teszi szükségessé.
5.2.1. Állammentő alapok (EFSF, EFSM, ESM)
5.2.1.1. Az eset leírása
A gazdasági válság kezelési nehézségei miatt az EU vezetői úgy döntöttek, hogy létrehoznak
több finanszírozási intézményt, amelyet a későbbiekben állammentő alapoknak neveztek. Az
első ilyen intézményt huszonhét uniós tagállam hozta létre 2011. május 9-én EFSF (European
Financial Stability Facility), vagyis Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz néven. Az EFSF egy
kormányközi együttműködéssel létrehozott luxemburgi székhelyű vállalat, illetőleg pénzügyi
alap, amely pénzügyi kötvényeket bocsát ki és a befolyó összegből a bajba került eurózónabeli
államok számára nyújt ideiglenes segítséget. Az intézmény egy kormányközi megállapodás
eredményeként jött létre és összesen 440 milliárd eurónyi összegig végezhetett hitelezési
tevékenységet az eurózónán belül. Ennek a háttérnek a megteremtését kötvénykibocsátással
illetve a résztvevő tagállamok által rendelkezésre bocsátott tőke háttérrel tudta megvalósítani.
A tagállami kötelezettségvállalások változatosak voltak: a teljes összeg több mint 27%-át
vállaló Németországtól (119 milliárd euró) a befizetések kevesebb mint 0,2%-át fedező
Ciprusig (863 millió euró). A pénzügyi kötvényekért a tizenhét alapító tagállam vállal
felelősséget és jótállást. Az alap csak pénzügyi mentőcsomag típusú kölcsönöket nyújt azon
államok részére, akik ezt kérik, ha azt az eurózóna országainak pénzügyminiszterei
egyhangúlag megszavazzák. Az EFSF kötvényei iránt a résztvevő tagállamok vállaltak
garanciát, így azok hitelminősítése meglehetősen magas, amíg a tagok minősítése is
változatlanul stabil.
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Ezt az állammentő alapot támogató, tanácsi rendelettel létrehozott másik intézmény, a 2011.
május 10. óta működő ún. EFSM (European Financial Stabilisation Mechanism), vagyis
Európai Pénzügyi Stabilizációs Mechanizmus segítette. Az Európai Bizottság rendelkezésére
álló program összesen 60 milliárd eurónyi kötvény kibocsátásával, amelyek zálogaként az EU
költségvetését jelölték meg, segítette a pénzügyi problémákkal szembesülő tagállamokat. Ez a
két forrás kiegészült még továbbá a Nemzetközi Valutaalap által rendelkezésre bocsátott 250
milliárd euróval, így összesen 750 milliárd eurónyi forrás ált a mentőcsomagok rendelkezésére
(Hix, 2015, 182). Az EFSM Írország és Portugália, míg az EFSF ugyanezen két ország,
valamint 2015-ben Görögország számára nyújtott egy áthidaló hitelt.68 Az ideiglenes
állammentő alap és támogató stabilizációs program később az ESM (European Stability
Mechanism), vagyis az Európai Stabilitási Mechanizmus részeivé váltak. Jelenleg új hiteleket
már csak az ESM helyezhet ki, további feltételes kölcsönöket nyújtva az arra rászoruló
tagországoknak, illetőleg felvásárolván azok állampapírjait. A korábbi ideiglenes alappal
szemben

ezen

intézmény

létrehozásához

az

EU

tagállamai

módosították

az

alapítószerződéseket. Végül az ESM egy kormányközi egyezménnyel került kialakításra, mint
egy luxemburgi részvénytársaság. 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
Euró Csoport elnöke, az utóbbi ülésein az EKB elnöke, a gazdasági és pénzügyekért felelős
biztos megfigyelőként részt vehetnek (ESM Szerződés 5-6. cikk). A döntések három féle
módon születhetnek: egyhangúlag, 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
egyhangúlag kell meghozni. Azonban a hitelcsomag meghatározásában és a végrehajtás
ellenőrzésében a Trojkának kiemelkedő szerepe van.
A stabilitási mechanizmus 700 milliárd euróig vállalhat kötelezettséget, amely 80 milliárd euró
befizetett tőkéből és 620 milliárdnyi tőkekibocsátásból áll össze. Az állandó és az ideiglenes
alapok összesen 340 milliárd eurónyi hitelt helyeztek ki eddig Ciprus, Görögország, Írország,
Portugália és Spanyolország részére (ibidem). Ezt a stabilizációs mechanizmus még további 46
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Lásd: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financialassistance/loan-programmes/european-financial-stabilisation-mechanism-efsm_en
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milliárddal egészítette ki. Az állammentő alapok összesen egyébként az eurózóna GDP-nek a
12,6%-val rendelkeznek, amelyet gazdasági kimentésre lehet fordítani.
Mindhárom intézmény ugyanolyan módon működött illetve működik: kondicionális hiteleken
keresztül nyújt támogatást az eurózóna tagállamainak. A kimentésre váró országok, miután
bejelentik

a

kérelmüket,

a

kormányközi

intézmény aláírat

velük

egy politikai

szándéknyilatkozatot, a már említett Memorandum of Understanding-et. Ezek komoly
strukturális reformokat és elérendő szakpolitikai célokat tartalmaznak. Miután ez a
dokumentum elkészül, a Trojka a szándéknyilatkozat alapján javaslatot tesz a kihelyezendő
kölcsönre. Ez lehet egy közvetlenül a kormánynak nyújtott kölcsön, bank-feltőkésítés,
készenlétihitel-csomag, közvetlen kötvényvásárlás vagy valamilyen másodlagos piacokon
történő beavatkozás a kötvényhozamok csökkentése érdekében, illetve ezek tetszőleges
kombinációja (ibidem).
Az állammentő alapok a válságkezelés fő eszközeivé váltak. Hix működésüket úgy írja le, mint
a nettó befizető országok által a nettó haszonélvezőknek nyújtott hitelek, amelyeket ez utóbbiak
majd egyszer visszafizetnek. Azonban több német közgazdász szerint hosszútávon ezek kvázi
anyagi transzferekké válhatnak, mivel valószínű, hogy a kihelyezett pénzek egy része sosem
kerül visszafizetésre. (ibidem 182-183). Ez a felvetés egyértelműen a németek számára a
legköltségesebb, hiszen a befizetések tekintetében ők teljesítették a legnagyobb összeget
(megközelítőleg 21,7 milliárd eurót, ami az összes befizetés 27%-ával egyenlő). Azonban az
adófizetők számára is az EFSF illetve az ESM sokkal inkább tűnik transzferuniónak, mintsem
egy kölcsönalapnak (ibidem). Ennek okán többször felmerült az a felvetés, hogy a stabilitási
mechanizmust egy európai kincstárrá kellene alakítani. Ez a felvetés, valamint az euró
kötvények és az eurózóna külön költségvetése már többször napirendre kerültek, ám valós
eredményt még nem tudtak elérni.
Jelenleg azonban az állammentő alapok egy kölcsönprogram struktúrájának felelnek meg,
amelyek a pénzügyi segítségért cserébe a monetáris-neoliberális gazdasági ideológia
megoldásait írják elő a bajbajutott tagországoknak.
5.2.1.2. Az eset elemzése
Az állammentő alapok kialakításakor az EU gyakorlatilag semmilyen válságkezelő
eszközrendszerrel nem rendelkezett. A kialakulóban lévő szuverén adósságválság azonban
nagyon komoly gondokat okozott a GMU szabályozási struktúrája miatt. A fentebb már
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említett trilemma ugyanis (az államcsőd tagadása, az eurózónából való kilépés tilalma és az
államok egymásközti kimentését tiltó szabály) megbénította a válságkezelés kezdeti időszakát.
Ezzel párhuzamosan a tagállamok számára nem álltak rendelkezésre a korábbról ismert
technikák, mint a valuta leértékelése vagy egy egyéb monetáris könnyítés alkalmazása. 2010
és 2011 környékére az euró összeomlása valós veszéllyé vált, köszönhetően az ír és görög
válságoknak. A 2010-ben kialakított ad hoc mentőcsomagok egyértelművé tették, hogy a no
bail-out-elvet valamilyen módon meg kell kerülni annak érdekében, hogy egyik eurózóna
tagállam se jelentsen államcsődöt. A szituáció megfelel a különleges állapot ismérveinek.
Hitelek nélkül a bajba jutott tagállamok nem tudták volna kezelni a hirtelen likviditási
problémákat, és vagy államcsődöt jelentettek volna, vagy elhagyták volna az eurózónát. Ez
valószínűleg a közös valuta stabilitásának, de akár az egész intézménynek az összeomlásával
járt volna. Ez a ténylegesen fennálló veszély pedig immanensen magába foglalta az integráció
egészének összeomlását is. A helyzet nem volt kezelhető a rendes jogrendszer eszközeivel,
hiszen a korábban leírt lehetetlen háromság legalább egyik elemét meg kellett szüntetni vagy
ki kellett kerülni annak érdekében, hogy valamilyen válságkezelés elkezdődhessen. A
hitelezések nélkül összeomló közös valuta nagyon komoly negatív hatásokat gyakorolt volna
mind az euróövezet, mind az Unió egészének állampolgáraira és társadalmaira. Vagyis az
állammentő alapok létrehozása különleges állapotban történt.
Az aktorok tekintetében itt három csoportról beszélhetünk. Az állammentő alapok esetében az
intézmények létrehozását és irányítását az eurózóna tagállamai, illetve azok kormányai végzik.
A másik releváns szereplő, a Memorandum of Understanding alapján a hitelcsomag
összeállítására javaslatot tevő, majd annak a megvalósítását ellenőrző Trojka, vagyis a
Bizottság, az EKB és az IMF. A harmadik szereplői kör a pénzügyi segítségért folyamodó
tagállam, aki a politikai szándéknyilatkozatért cserébe kimentésben részesül. Az állammentő
alapok vezetői a kormányközi logikát képviselik és alapvető legitimitásuk a tagállami szintről,
megválasztásukból származik, vagyis input legitimációval is rendelkeznek. A Trojka tagjainak
esetén szupranacionális cselekvőkről beszélünk, azonban legitimációjuk részben eltérő. Az
eredménylegitimáció mindhárom intézmény esetében szerepet játszik, azonban a Valutaalap
ezen túl más legitimitásra nem is támaszkodik. Az EKB és a Bizottság esetében az eljárási
legitimáció is jelentős, a brüsszeli intézmény esetében azonban, még input legitimációs forrást
is találhatunk. A tagállami kormányok jelen helyzetben erős input legitimációval bírnak és
néhány gondolkodó szerint az ő elszámoltathatóságuk legitimálja az egész válságkezelést is
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(Moravcsik, 2015). Azonban az aszimmetrikus helyzet és a később is említett mozgástér
megszűnése miatt ez a legitimitás erősen gyengül – igaz ugyan, hogy legalább valamilyen
szinten jelen van.
Maga a válságkezelő lépés jogi lépésnek tekinthető, hiszen vagy másodlagos uniós normával
– az EFSM esetében – vagy az alapszerződések módosítását követő kormányközi szerződéssel
– mint az ESM esetében – hozták létre az intézményeket. Az ESM illetve annak előképei a
hitelmegállapodást egy a kimentett tagállam és a Bizottság között megkötött bilaterális politikai
dokumentumon keresztül – MoU – alkották meg, amely rögzítette az elvárt strukturális
reformokat és szükséges szakpolitikai változtatásokat. Ez egy kötelező erejű politikai
megállapodásnak tekinthető, amelyet a Trojka és az állammentő alapok be is tudtak tartatni.
Láthatjuk, hogy ugyan a forrásokat a kormányközi intézmények biztosították, azonban a
gyakorlati irányítást a Bizottság és a két másik intézmény végezte.
A lépés tartalmának vizsgálatát illetően a polity dimenzió jelentős átalakuláson ment keresztül.
Az EFSM, az EFSF és végül az ESM is az uniós intézményrendszer új szereplői voltak. Míg
az első kettő csak ideiglenes megoldásnak számított, addig a Stabilitási Mechanizmus egy
állandó intézményként lett kialakítva. Vagyis az állammentő alapok jelentősen átalakították az
intézményrendszert. Ugyancsak tetten érhető a döntéshozatali kompetenciákbeli elmozdulás is,
a hitel kihelyezésről az újonnan létrehozott kormányközi aktorok döntenek. Ez több
szempontból is szerencsésnek tekinthető. Mivel ezek relatíve magas input legitimációval
rendelkeznek, így az újraelosztási kérdésekben jobban elszámoltatható intézmények döntenek.
Azonban a hitelcsomag mértékét és annak végrehajtását a Trojka végzi, amelyet egy nehezen
elszámoltatható szupranacionális intézményegyüttes alkot. Ezek legitimációja az input
legitimitást szinte teljes egészében nélkülözi, de eljárási legitimációra is csak a Bizottság és az
EKB támaszkodhat. Az uniós polity válságkezelő lépés által okozott változásai részben
ideiglenes, részben állandó igénnyel jöttek létre. Az EFSM és az EFSF ideiglenes intézmények:
működésük addig tart, ameddig a kihelyezett hiteleiket vissza nem fizetik. Ezzel szemben az
Európai Stabilitási Mechanizmus már egy állandó válságkezelő intézményként lett kialakítva.
A politics dimenzió tekintetében megállapítható, hogy az új intézmények kialakítása arra
szolgált, hogy a fennálló uniós szabályozási korlátokat megkerülje. Végül az állandó
intézmények kialakítása előtt az alapszerződések módosításra kerültek, így ekkor már nem
beszélhetünk hatáskör-átlépésről. Ami a demokratikus deficit új aspektusát illeti, az
állammentő alapok fő eszköze a kondicionális hitelezés. Ennek megfelelően a kimentett
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tagállam csak akkor jut forráshoz, ha elfogadja a hitelezők és a Trojka politikai iránymutatását.
Vagyis a Memorandum of Understanding aláírásán keresztül, a hitelezők és az uniós
intézmények képessé válnak arra, hogy a tagállamok szakpolitikáit szándékaik szerint
alakítsák. A kimentésért folyamodó tagállam mozgástere itt effektíve megszűnik, vagyis a
demokratikus deficit jelen van az egyes tagállam és az uniós intézmények viszonyában. Az
állammentő alapok felállítását komoly vita övezte a legtöbb tagállamban. Ezek közül azonban
kiemelkedik a szlovák példa, ahol az Iveta Radicová által vezetett jobbközép koalíciós
kormány válságba került a Stabilitási Mechanizmus tagállami ratifikációja miatt. Ahogy azt
Hix kiemeli, a szlovák állampolgárok nem akarták anyagilag támogatni azt a Görögországot,
ahol az egy főre eső GDP a válság alatt is magasabb volt, mint a közép-európai országban (Hix,
2015, 189). Az első sikertelen ratifikáció után azonban Merkel kijelentette, hogy a szlovák
részvállalás nélkül is elindul a kormányközi együttműködés, aminek hatására a szlovák
miniszterelnök az előrehozott választások kiírásáért cserébe össze tudta állítani a szükséges
többséget. A választáson azonban a korábbi kormánypárt vereséget szenvedett, vagyis az
intézmény kialakításának voltak személyi következményei.
A lépés szakpolitikai dimenziója szempontjából nézve elmondható, hogy annak alapvető célja
az eurózóna stabilitásának megóvása volt a gazdasági válságba jutott tagállamok kimentésén
keresztül. Az uniós jog az intézkedések kialakításakor még nem engedték, hogy a tagállamok
egymásnak hitelezzenek. Ezt végül részben módosították – megengedvén, hogy stabilitási
mechanizmust hozzanak létre az eurózónán belül. A gazdasági gondokkal küszködő országok
kondicionális hitelekhez jutottak, szakpolitikai átalakításokért cserébe. Policy szempontból
megállapítható,

hogy itt

szándéknyilatkozatok

az uniós

(MoU)

hatásköri rendszer sérül, hiszen a politikai

bármilyen

szektoriális

területre

vonatkozólag

megfogalmazhatnak előírásokat. Ennek megfelelően a támogató és a szerződésekben nem
megnevezett, így kizárólagos tagállami hatáskörök területén is változtatásokat tud elérni az EU.
Ezek a változtatások általában a monetáris-neoliberális ideológiát követő megszorító
intézkedéseket jelentettek. A kondicionális hitelek többféle formában is kihelyezhetőek, így a
kormányzat számára nyújtott közvetlen kölcsön, készenléti hitelkeret, államkötvényfelvásárlás az elsődleges vagy másodlagos piacokon, vagy bankfeltőkésítési program.
A válságkezelő lépés célcsoportját és jellegét illetően elmondható, hogy egy általános és
intézményfejlesztés, valamint a tagállamok belső politikáját illetően reformer, a fenntartható
fiskális helyzet tekintetében azonban konzervatív jellegűnek tekinthetőek. Mind az ideiglenes,
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mind az állandó alapok az eurózóna egésze számára elérhetőek voltak. A kondicionális hitelek
legtöbbször olyan strukturális átalakításokat írtak elő, amelyek a neoliberális megszorító
politikákat támogatták. Az intézkedés jellege tehát inkább reformernek tekinthető.
Milyen válasz adható ezen eset alapján a disszertáció kutatási kérdéseire? Az állammentő
alapok létrehozásánál és működésénél többféle legitimációs formát is találhatunk. Az
intézmény létrehozása a kölcsönzött input legitimáción alapszik, hiszen kormányközi
szerződésekkel alkották meg az Európai Stabilitási Mechanizmust. Emellett a különböző
kormányközi aktorok komoly szerepet játszanak a döntéshozatalban. Ezt valamennyire
gyengíti, hogy a tagállamok a befizetéseik arányában kapnak szavazati jogot – így az egyenlő
szavazat eleve hiányzik. Ennek hivatott ellen tartani azonban a kifejezetten magas minősített
többség és a relatíve sok egyhangúan eldöntendő terület. A Trojka tekintetében ez a legitimáció
már jóval gyengébb, hiszen itt a Bizottságon kívül senki nem rendelkezik input legitimációval,
ellenben nagyon komoly újraelosztási kérdésekről döntenek, amikor a hitelek feltételeit
vizsgálják illetve az elfogadott programok megvalósítását vizsgálják. Az állammentő alapok
egészét vizsgálva talán az output legitimáció a legerősebb, hiszen a cselekvési tervet követvén
a tagállam gazdasági helyzete rendbe kellen hogy jöjjön.
Ami a különleges intézkedéseket illeti, az állammentő alapok egy különleges állapotra adott
reakcióként jöttek létre. A létfenyegetettség adott volt, hiszen a kimentés nélkül több tagállam
államcsődöt kellett volna, hogy jelentsen. Ez ugyan az egység szinten nem jelentette volna az
állam végét, de az eurózóna az egység feletti, nemzetközi alrendszer szinten működik; az
összeomlás itt nehezebben lett volna elkerülhető. Az állammentő programok és alapok
kialakítása rendkívüli intézkedésnek tekinthető, hiszen a no-bail out-elv megkerülését
jelentette, és a beszédaktus is tetten érhető Merkel parlamenti felszólalásában. A válság a 2010es évek elején a közös valuta összeomlásával fenyegetett, amely az egész integráció jövőjét is
veszélyeztette. Az ESM és elődei erre kínáltak intézményi megoldást. Hogy a rendkívüli
intézkedés a kimentés tilalmát igazából megkerülte, azzal nem egy tagállam, hanem tagállamok
egy csoportja hitelezett a bajba jutott országoknak. A vonatkozási tárgy továbbra is a közös
valuta, a rendkívüli lépés pedig a rendszer felépítése volt. Fontos azonban kiemelni, hogy míg
az EFSM és az EFSF esetén általános, állandó reformer lépéseket láttunk, addig az ESM egy
általános, állandó és reformer jellegű intézkedésnek tekinthető. Mint ilyen, elsőre nem tűnik
úgy, hogy egy különleges lépés lenne. Azonban ha jobban megvizsgáljuk az intézmény céljait,
akkor láthatóvá válik, hogy a válságkezelés állandó intézményével van dolgunk, hiszen az
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esetleges jövőbeli turbulenciák kezelésére jött létre, és a Memorandum of Understanding
elfogadtatásán keresztül szabályozottan alakítja ki a derogálandó normák körét. Vagyis az
európai válságkezelés állandó intézményének és nem csak egy lépésének tekinthető.
A demokratikus deficit tekintetében azonban több problémát is találhatunk. Ahogy fentebb
írtam, a jelenség új aspektusa teljes egészében fennáll, hiszen a politikai iránymutatáson
keresztül, amely a hitel kihelyezésének feltétele, az uniós akarat érvényesülni tud, míg a
tagállami mozgástér gyakorlatilag megszűnik. Ami a jelenség klasszikus és governance
meghatározását illeti, a demokratikus deficit komolyan jelen van az állammentő alapok
működésében. Az ESM mint egy kormányközi intézmény kívül esik az EU egyetlen
közvetlenül választott szervének, az EP ellenőrzésén. Ugyanakkor a Mechanizmus döntéseinek
nagyon komoly újraelosztó hatásai vannak. Tény ugyan, hogy az intézményt kormányzati
képviselők ellenőrzik, de az ő elszámoltathatóságuk komolyan megkérdőjelezhető. Emellett a
Trojka szereplői is kívül esnek a politikai ellenőrzés körein. Emellett a döntéshozatali központ
tekintetében is elmozdulás tapasztalható egyrészt új kormányközi szereplők, másrészt a
szupranacionális Trojka felé, melyek közül kettő politikailag teljesen független. A
demokratikus deficit ilyen magas szintje azért problémás, mert itt a kialakuló válságkezelési
intézmények állandó szereplőjéről van szó, amely valamilyen ex post ellenőrző,
demokratizációs mechanizmust ki kellett volna, hogy alakítson.
4. táblázat - Állammentő alapok
cselekvés környezete

különleges állapot

cselekvő

kormányközi állammentő alapok (EFSF, ESM), szupranacionális uniós
intézmény (Bizottság), szupranacionális Trojka (EB, EKB, IMF)

cselekvés

elsődleges
és polity
másodlagos jogi
aktusok,
kormányközi
szerződések
kétoldalú politikai
megállapodás
(MoU)

új ideiglenes és állandó intézmények
van elmozdulás az új aktorok felé;
kormányközi és szupranacionális
input legitimáció a kormányközinél,
output
és
throughput
a
szupranacionálisnál

politics ideiglenes hatáskörátlépés
EU-egyes
tagállam
viszonyában
fennálló demokratikus deficit
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tagállami mozgástér elvesztése
szlovák kormányváltás
policy

uniós hatásköri rendszer megsértése
monetáris-neoliberális
eszközök
alkalmazása
(kiadáscsökkentés,
megszorítás)
magas kényszerítő erő

célcsoport és jelleg

általános és reformer

legitimáció

kölcsönzött input, output

intézkedés kategóriája

a válságkezelés állandó intézménye

demokratikus deficit

minden aspektusában jelen van, nem kimenthető

5.2.2. Görögország
5.2.2.1. Az eset leírása
Ahogy az az 1. fejezetben is olvasható volt, az amerikai pénzügyi válság mind direkt, mind
indirekt hatásokat is kiváltott az európai gazdaságban. Ezek közül az egyik legfontosabb a
tengerentúli krízis azon következménye, amely a befektetői figyelem átalakulásaként írható le.
Mivel a pénzügyi szektor több, korábban megbízhatónak hitt értékpapírjáról kiderült, hogy
besorolása nem valós, így a piacokon általános bizalmatlanság lett úrrá. Ennek logikus
következményeként a befektetők a korábban stabilnak tartott államkötvények megbízhatóságát
és újraértelmezték. Gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy az EU és azon belüli is a GMU tagállamai
esetében komoly visszásságok fedezhetők fel a kincstárjegyek stabilitását illetően. Egyrészt a
GMU már említett struktúrája csak a monetáris politikát helyezte központi irányítása alá,
azonban a fiskális politikák tagállami irányítás alatt álltak. Annak érdekében, hogy ezek között
kialakuljon egy bizonyos szintű konvergencia, és a tagországok fenntartható költségvetés
politikákat folytassanak, a maastrichti konvergencia kritériumok illetve a Stabilitási és
Növekedési Paktum eszközei voltak felelősek. Ahogy azonban erre már többször kitértem,
ezek nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A Bizottság a közös valuta bevezetése és
a válság kitörése között egyetlen alkalommal sem kezdeményezte a túlzott deficiteljárás
korrekciós ágának alkalmazását. Ezzel párhuzamosan némely tagállam valótlan adatokat
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nyújtott be a brüsszeli intézmény számára az éves Stabilitási vagy Konvergencia Jelentésekben,
melyeket ez utóbbi készséggel elfogadott. Ezzel párhuzamosan az euró bevezetését követő,
főként a déli, költségvetési fegyelemhez és alacsony alapkamathoz szokott tagállamok számára
kedvező (Scharpf, 2015) időszakban az eurózóna tagállamai hasonló feltételekkel jutottak
finanszírozáshoz a piacról. Ennek az lett a következménye, hogy Görögország hasonló
mennyiségű államkötvényt bocsátott ki, mint Németország (Lorca-Susino, 2011), holott a
görög gazdaság mérete elhanyagolható a némethez képest. Ez azért történhetett meg, mert a
piaci bizalom kifejezetten magas volt a közös valutát alkalmazó tagállamok irányában.
A befektetői bizalom általános gyengülésével egy időben azonban a helyzet radikálisan
megváltozott. Az ekkor már a GDP 100%-a körül eladósodott Athén 2010-re komoly likviditási
problémákkal szembesült, mivel nem volt képes a piaci forrásokon keresztül – államkötvények
kibocsátása – újra finanszírozni az államadósságát. Ez azzal járt, hogy veszélybe került a lejáró
kötvények kifizetése. A modern gazdasági életben ez azt jelenti, hogy az ország de facto
államcsődbe kerül. Azonban ennek lehetőségét a Gazdasági és Monetáris Unió struktúrája nem
ismerte el. Ahogy azt már fentebb említettem, a GMU hármas tagadása vagy lehetetlenségi
trilemmája kizárta, hogy egy eurózóna tag csődöt jelentsen. Tiltotta ellenben a tagállamok
egymás közti hitelezését (no-bail out elv) és a zónából való kilépést is (Benczes, 2011).
A válságkezelés során a tagállamok azt érzékelték, hogy a GMU strukturális hibái mellett egy
további kihívásra is választ kell adniuk; az együttműködés nem rendelkezik válságkezelő
mechanizmusokkal, ellenben a prudens kormányzati gazdálkodás szabályai lehetetlenné teszik
a korábban alkalmazott nemzeti technikákat – valuta leértékelés vagy más monetáris könnyítés.
Görögország előtt három lehetséges út állt: vagy kölcsönt vesz fel valamilyen nemzetközi
intézménytől, vagy államcsődbe kerül, vagy elhagyja az eurózónát (Grexit). Ezek közül
azonban csak az első megoldás volt az, amely nem veszélyeztette az eurózóna egészét. A
tagállamok álláspontja komolyan megoszlott afelől, hogy a görög helyzetet hogyan kell
kezelni. A német álláspont a kezdetekben az volt, hogy Athénnak el kell, hagynia az eurózónát,
majd később, ha készen áll visszatérhet. Közös uniós mentőcsomagra azonban nincs szükség.
Később ez megváltozott, mivel Berlin is elfogadta a mentőcsomagok szükségességét.
Vagyis már jóval az ideiglenes és állandó állammentő alapok és programok kialakítása előtt
egy ideiglenes megoldást kellett megalkotni a görög helyzet kezelésére. Ez az ún. GLF (Greek
Loan Facility), vagyis Görög Kölcsönzési Eszköz lett, ami a későbbi állammentő alapok és
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programok előképének tekinthető. Az első görög mentőcsomag politikai megítélése vegyes
volt az uniós tagállamok között. Ennek az egyik fő oka az volt, hogy Athén sokáig valótlan
adatokat adott meg a gazdaságáról a Stabilitási Jelentésekben, valamint fegyelmezetlen
költségvetési politikát folytatott (Scharpf, 2016). Emiatt néhány tagállam – Szlovákia – nem
akart részt venni a mentőcsomag finanszírozásában (Colasanti, 2016). A másik ok, amely
főként a német álláspontot határozta meg, az volt, hogy a gazdasági válság kezelése tagállami
feladat és a no bail-out elvét fenn kell tartani. Ennek megfelelően Berlin kezdeti álláspontja az
volt, hogy Görögország térjen vissza az ERM II-be, majd ha ismét készen áll, vezesse be újra
az eurót (Colasanti, 2016; Lorca-Susino, 2011). Azonban ez jogilag nem volt megvalósítható
a már említett hármas tagadás miatt (Benczes, 2011). Mivel a szerződések szerint a tagállamok
visszafordíthatatlanul elkötelezték magukat a közös valuta használata mellett, így a GMU-ból
való távozás csak az egész integrációból való kilépéssel lenne elképzelhető. Végül a lehetetlen
hármasságból a kimentési tilalom megkerülésén keresztül vezetett az út. A tagállamok által
összerakott pénzügyalap az IMF forrásaival kiegészülve egy 78 milliárd eurós kölcsönt nyújtott
Görögországnak. A feltételes hitel csomag Athénra vonatkozó követelményeit a Memorandum
of Understanding rögzítette, amelyet Jorgosz Papandreou miniszterelnök aláírt. Ezzel kezdetét
vette a görög kimentési program, amely a mai napig tart és átfogó változásokat okozott az
ország legtöbb szakpolitikájában, illetőleg teljesen átformálta a görög politikai spektrumot. A
2010 májusában elfogadott megállapodás óta az ország hat különböző miniszterelnök tizenkét
kormánya és négy különböző parlament irányítása alatt állt. A következőkben röviden ezeket
a változásokat tekintem át.
Az első mentőcsomag felhasználása során nyilvánvalóvá vált, hogy Athén problémái
túlnyúlnak a megállapodás által rendelkezésre bocsátott erőforrásokon, illetve a görög kormány
szakpolitikai segítségre szorul a vállalások teljesítéséhez. Ennek érdekében létrehozták a
Görögország Munkacsoport (Task Force for Greece) nevű tanácsadó szervet, amely célja a
sikeresebb válságkezelés volt. Ennek élére Horst Reichenbach uniós hivatalnok került.
Működésének keretében a GM meghatározta és koordinálta a vállalásokhoz szükséges görög
lépéseket. Ezt követően a technikai lépések kidolgozását támogatják, végül pedig olyan
változásokat készítenek elő, amelyek segítik a versenyképesség és foglalkoztatásfejlesztő uniós
programokban való görög részvételt.69 Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy az ország
újraelosztási rendszere egy külső szereplő ellenőrzése alá került. A hitel feltételeként
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megszabott megszorítások és a gazdaság irányítás de facto uniós ellenőrzés alá helyezése
komoly ellenérzéseseket váltott ki a görög társadalomból. Ennek hatására a Papandreoukormány több átalakításon is átesett, előbb 2010-ben, majd 2011-ben. Végül a társadalmi
nyomás hatására a miniszterelnök úgy döntött, népszavazást ír ki a megállapodásról. Ezt
azonban a kifejezetten erős nemzetközi nyomás – főként a francia és német finanszírozás
források azonnali megvonásának fenyegetése – megakadályozta (The Guardian, 2011). Nem
sokkal ezután kormányválság alakult ki, amely a miniszterelnök távozásával ért véget. Végül
új választás kiírására nem került sor, mert a kormánypárt (Pánhellén Szocialista Mozgalom –
PASOK) új vezetője megállapodott a vezetést átvevő Új Demokrácia és az Ortodox Népi
Mozgalom párttal, nagykoalíciót alakítva velük. A kormány élére az EKB egy volt alelnöke,
Lucas Papademos került, aki elsőszámú preferenciájának a Grexit megakadályozását tekintette.
A kormány a 2012 választásokig irányította az országot.
A folyamatos kormányválságok, a megszorítások, valamint az európai recesszió miatt az első
mentőcsomag nem oldotta meg Athén problémáit. Annak érdekében, hogy az ország az
euróövezet tagja maradjon és elkerülje az államcsődöt, a GLF összegét felemelték, valamint
újabb mentőcsomagról döntöttek az európai vezetők. Ez azonban már az állammentő alapokon
keresztül került finanszírozásra és összesen 164 milliárd euró likviditást biztosított az
országnak.70 Azonban az országban májusban választásokat tartottak, amely magától is
lassította a tárgyalást és a program végrehajtását, viszont egyik erő sem volt képes kormányt
alakítani, így júniusban megismételték. A fennmaradó időben Panagiotis Pikrammenos görög
bíró vezette szakértői kormány irányította az országot. Végül a júniusi választás után az Új
Demokrácia vezette PASOK és Demokratikus Baloldal pártjaiból összeálló koalíció, Antonis
Samarast juttatta a kormány élére. Athén azonban nem rendelkezett valódi mozgástérrel a
gazdaságpolitika területén. Mivel a kormány nem volt képes a megszorításokat mérsékelni, így
a koalícióban résztvevő pártok folyamatosan veszítettek támogatásukból. Ez folyamatos
feszültségekhez vezetett, amik az egyik koalíciós partner távozásához vezettek. 2013
júniusában a nemzeti médiavállalat bezárása miatt a Demokratikus Baloldal kilépett a
kormányból. Később a 2014-es EP választás után ismét kormányátalakítás történt, ám a
következő választásra csak 2015 januárjában került sor. Ekkorra egyértelművé vált, hogy a
klasszikus politikai erők támogatottsága gyakorlatilag összeomlott, hiszen a korábbi
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kormánypártok több mint hetven mandátumot veszítettek. A győztes szélsőbaloldali Syriza
mint egy baloldali rendszer- és megszorítás ellenes párt a Független Görögökkel alakított
kormányt, amelynek fő követelése a mentőcsomagok újratárgyalása volt. Ennek szimbólumává
a pénzügyminiszter Janis Varoufakis vált.
Mivel a második mentőcsomag sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, így az EU immár az
állandó állammentő alapon keresztül próbált meg egy harmadik csomagban megállapodni
Athénnal. A csomag elfogadását azonban az új kormány népszavazásra bocsátotta, ahol magas
részvételi aránynál, a választók több mint 60%-a a csomag elutasítása mellett döntött. Az EU
intézményei azonban nem fogadták el az eredményt és végül rákényszerítették Athént, hogy
fogadja el a megállapodást (Reuters, 2015b; Juncker, 2015). Ennek oka az volt, hogy az ország
de facto csődbe került, mert a lejáró tartozásait nem tudta visszafizetni. Végül júliusban a
kormány komoly átalakuláson esett át, Varoufakis távozott posztjáról és elindult a harmadik
program. Ezt követően azonban újabb koalíciós válság alakult ki, amelyet Vassiliki ThanouChristophilou bíró rövid szakértői kormányzása után új választás követett. Ezt ismét Alexis
Ciprasz Syriza-ja nyerte. A ma is irányító kormány azonban már sokkal elfogadóbb EU
politikát folytat.
5.2.2.2. Az eset elemzése
A görög mentőcsomagok elfogadásának helyzetét egyértelműen különleges állapotnak
tekinthetjük. A görög kormány a fizetésképtelenség közvetlen veszélyét többször is átélte az
utóbbi nyolc évben. Ahogy azt fentebb leírtam, a lejáró államkötvények vissza nem fizetése de
facto államcsődöt jelent, amely az eurózónában nem megengedhető. Ha Görögország
fizetésképtelenné vált volna, az a francia és a német bankrendszerben is nagyon komoly
turbulenciát okozott volna. Ennek megfelelően valós és az euró összeomlását immanensen
magában rejtő veszélyről beszélhetünk. Ezzel párhuzamosan a helyzet nem volt kezelhető a
rendes jogi eszközökkel, mivel európai válságkezelő mechanizmusok nem léteztek, a
tagállamiakat pedig tiltotta a GMU szabályrendszere. Az euró összeomlása komoly, fentebb
már többször leírt társadalmi hatásokkal járt volna. Vagyis a görög mentőcsomagok minden
esetben különleges állapotban kerültek bevezetésre.
A lépést irányító szereplők körében több aktort is találunk. Egyrészről a hitelező országok köre,
amelyek kormányközi módon is együttműködnek az Euró Csoportban. Másrészt a Bizottság
mint az egyik fő tárgyaló, illetve a feltételeket és azok végrehajtását ellenőrző Trojka tagja a

130

Varga András
A demokrácia új kérdései az Európai Unióban a gazdasági válság után

szupranacionális elemet erősíti. A második és a harmadik mentőcsomag esetén már az
ideiglenes és az állandó állammentő alapok és programok is szerepet játszanak. A végrehajtó
szereplők között jelen van még a Görögország Munkacsoport, amely egy független és
politikailag felelőtlen uniós szerv, illetve maga a kimentett ország.
A cselekvés alapvetően inkább politikai jellegű lépésnek tekinthető, hiszen a cselekvési
programot megfogalmazó megállapodások részben bilaterális, részben az állammentő alapok
szerkezetén belül létrejövő többoldalú megegyezések. Ezek a politikai normák nagyon komoly
kényszerítő erővel bírnak, hiszen népszavazási és választási eredményeket is felülírtak. Ennek
oka, hogy a kimentés egy alapvetően aszimmetrikus helyzetet erősített tovább, valamint az
uniós intézmények is egyértelműen a hitelezők mellett foglaltak állást (Scharpf, 2015).
A lépés polity jellegét illetően elmondható, hogy számtalan változás történt. Mindenekelőtt
létrejött a Görögország Munkacsoport, amely később az ún. Strukturálisreform-támogató
Szolgálattá (SRSS) alakult. Ez a független uniós ügynökség gyakorlatilag folyamatos
ellenőrzés alá vonta a görög újraelosztás teljes területét. Ennek megfelelően itt komoly
elmozdulást érzékelhetünk: egyrészt a tagállami szint felől a szupranacionális irányába,
másrészt a klasszikus intézmények felől az új politikailag nem felelős aktorok irányába. Az
előbbi eltolódást a GM mellett, a MoU megállapodások végrehajtásán keresztül is
érzékelhetjük. Emellett a GLF az állammentő alapok előképének tekinthető, vagyis a tartós
struktúrákra is komoly hatást gyakorolt a görög mentőcsomag. A legitimáció tekintetében
szinte kizárólag az output vagy eredmény legitimitás játszik szerepet, mivel a részvételi és az
eljárási formák is teljesen hiányoznak. A polity átalakulások Görögország tekintetében
ideiglenesnek tekintendők, azonban az ebből kialakult intézmények már állandó jelleggel is
jelen vannak (SRSS, ESM).
A politics dimenzió tekintetében elmondható, hogy a görög mentőcsomagok jelentősen
átalakították az aktorok egymásközti viszonyait. Az EU egyrészt saját hatáskörein kívül kezdett
tevékenykedni, hiszen a görög szakpolitikák jelentős részét, de az újraelosztó területek majd
mindegyikét ellenőrzés alá vonta. Emellett a tagállami döntések – akár választások, akár
népszavazási kezdeményezések vagy sikeres szavazások voltak – mind alárendelődtek az uniós
akaratnak. Kijelenthető tehát, hogy a demokratikus deficit új aspektusa annak minden
aspektusával jelen van. 2010-2018 között Athén mozgástere gazdasági kérdésekben szinte
teljesen megszűnt, de más területeken is erősen korlátozottá vált. Emellett a görög
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mentőcsomagok egy folyamatos kormányválságot és állandó átalakulásokat okoztak. Nyolc év
alatt négy általános választás, hat miniszterelnök és tizenkét kormány cserélődött le a gazdasági
válság kezelése miatt.
A szakpolitikai dimenziót vizsgálva kijelenthető, hogy az uniós hatáskörmegosztás rendszere
sérült. A túlnyomórészt támogató hatáskörbe tartozó gazdaság- és foglalkoztatás politikai
koordináció kikerült az athéni kormány irányítása alól, a Memorandum of Understanding
megállapodásokon keresztül pedig a legtöbb szakpolitikai területen az uniós akarat érvényesült.
A közpolitikai lépések célja a görög fizetőképesség visszaállítása és az önálló finanszírozási
képesség visszaszerzése volt. Ezt a monetáris-neoliberális ideológiának megfelelő megszorító
lépéseken keresztül próbálták kialakítani.
A válságkezelő lépés jellege alapvetően egyedi és konzervatívnak tekinthető. Ennek az az oka,
hogy a mentőcsomagok szakpolitikai intézkedései a görög helyzetre lettek kidolgozva, annak
érdekében, hogy az ország újra képes legyen önmagát finanszírozni.
Milyen válasz adható ezen eset alapján a disszertáció kutatási kérdéseire? Legitimáció
tekintetében a görög mentőcsomagok teljes egészében mellőzik a részvételen alapuló input
legitimitást. Ezt jól bizonyítja, hogy sem a népszavazás, sem a választások nem tudtak hatást
gyakorolni a csomagokra. Az eljárási, throughput legitimáció is hiányzik, hiszen nem a görög
helyzet kezelésével alakították ki a legtöbb intézményt. Ennek okán a lépés elfogadottsága
kizárólag annak eredményein alapul. Ezzel szemben azonban a lépés rengeteg újraelosztó
hatással jár.
A lépés a különleges intézkedésnek tekinthető. A biztonságiasítás minden eleme fennáll: a
létfenyegetettség a vonatkozási tárgyat, az eurót veszélyezteti, a különleges intézkedést
beszédaktussal fogadtatják el és meg is valósítják őket. A lépés egyedi, konzervatív és rövid
távú rendkívüli intézkedés.
A demokratikusság szempontjából nagyon komoly problémák érzékelhetőek, hiszen
mindhárom aspektusában jelen van a demokratikus deficit. A klasszikus, intézményi
megközelítés szerint sérül a „no taxation without representation” elve, hiszen az újraelosztás
egésze olyan intézmények által kerül kialakításra, amelyek az állampolgári ellenőrzés
csatornáján kívüliek. Érzékelhető elmozdulás a döntéshozatali jogosítványok tekintetében is,
hiszen a Görögország Munkacsoport, valamint a Trojka új governance struktúráknak
tekinthetők. Emellett a tagállam-EU viszonyában értelmezett demokratikus deficit is jelen van,
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hiszen, ahogy bemutattam, az uniós akarat folyamatos jelleggel felülírta a görög szándékokat
a kimentési programok alatt. Ezek a demokratikussági aggályok részben kimenthetőek a
biztonságiasítás miatt; azonban ezt fontos azzal mérsékelni, hogy a később állandósuló
eljárások nem kezelték ezeket a problémákat.
5. táblázat - Görögország
cselekvés környezete

különleges állapot

cselekvő

szupranacionális uniós intézmény (Bizottság), szupranacionális Trojka
(EB, EKB, IMF), kormányközi állammentő alapok (EFSF, ESM),
szupranacionális Görögország Munkacsoport (TFG)

cselekvés

kétvagy polity
többoldalú,
kötelező
erejű
politikai
megállapodás
(MoU)

Görögország Munkacsoport
GLF – görög hitelezési eszköz
tagállami – szupranacionális elmozdulás
klasszikus polity – új governance
struktúra elmozdulás

politics komoly hatáskörátlépés
demokratikus deficit a tagállam-EU
viszonyban
tagállam mozgástere megszűnt
nagyszámú személyi átalakulás
policy

hatáskörmegosztási rendszer sérül
fizetőképesség
visszaállítása

és

önfinanszírozás

monetáris-neoliberális megszorítások
célcsoport és jelleg

egyedi és konzervatív

legitimáció

kizárólag output

intézkedés kategóriája

rövidtávú rendkívüli intézkedés

demokratikus deficit

minden aspektusában jelen van, részben kimenthető
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5.2.3. Ciprus
5.2.3.1. Az eset leírása
Bár önmagában nem tartozik az intézményi változások közé azonban bizonyos
demokratikussági aspektusok és szervezési különbségek miatt külön foglalkozom a Ciprus
számára készített mentőcsomaggal. Ugyan a ciprusi mentőcsomagot is az állammentő alapok
struktúráján keresztül hajtották végre és a Trojka irányítása mellett vezényelték le, azonban így
is fontos az esetet külön vizsgálni.
A szigetország bankcsődje a görög gazdasággal való interdependencia eredményeként alakult
ki. Amikor a válság kitört, Ciprus viszonylag egészséges gazdasággal rendelkezett –
államadóssága 2010-ben is csak a GDP 61%-ára rúgott (The Economist, 2013a). Azonban,
ahogy már említettem, a görög államadósság-válságot az tette rendszerszintű kockázati
tényezővé, hogy az ország állampapírjai rengeteg európai bank tartalékai között szerepeltek.
Ciprus esetében sem volt ez másként, a szigetország, amelynek bankrendszere alapvetően
nemzeti tulajdonban lévő intézetekből áll, komoly pénzt fektetett görög államkötvényekbe.
Amikor a hellén válság fokozódásakor, 2011. október 26-27-én Görögország hitelezői
megállapodtak, hogy az ország magánszektorbeli államadósságának 80%-át leírják, Ciprus
adóssága hirtelen nőni kezdett; a szigetország közel 4,5-5 milliárd eurót vesztett – ami igen
jelentős tétel azt figyelembe véve, hogy éves GDP-je 17 milliárd eurót tesz ki (The Economist,
2013b; The Economist, 2013c 3-4.). Ezt követően az Európai Bank Hatóság (European Bankig
Authority, EBA) az euróövezetben a bankok stressztesztje és tőkeemelése során a két
legnagyobb bank számára 2 milliárdos tőkebővítést írt elő; vagyis a bankrendszer vesztesége
ezzel már 6,5-7 milliárd euróra rúgott (The Economist, 2013c, p.4.).
A ciprusi bankrendszer két legnagyobb intézete, a Laiki Bank és a Bank of Cyprus – amelyek,
ahogy már említettük ciprusi tulajdonban vannak – emellett a teljes bankrendszer mérete az
ország GDP-nek közel kilencszeresét teszi ki. Így értelemszerűen egy esetleges
válsághelyzetben az állam nem képes biztosítékot vállalni a bankok kötelezettségeiért (The
Economist, 2013d). Ez a válság pedig a görög államadósság részleges leírása és az EBA által
előírt tőkeemelés, valamint a kommunista kormány strukturális átalakításokkal szembeni
ellenállása (The Economist, 2013c 3-5) miatt a szigetországban is beköszöntött.
Ciprus másik sajátossága a banki pénzügyi szolgáltatások szabályozásában, illetőleg az
alacsony társasági adókban található, amely különösen vonzóvá tette több, EU-n kívüli – főleg
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orosz – gazdasági társaság számára is (ibidem). Az alacsony adók és engedékeny szabályozás
Ciprust offshore paradicsommá tette, amelyből a szigetország jelentős bevételre tett szert.
Ebből következően a ciprusi bankokban számtalan orosz és más unión kívüli érdekeltségű
számlát vezettek, amelyek a bankcsőddel veszélybe kerültek.
A klasszikus mentőcsomagok, amelyek a bail-out elvén működnek, alapvetően bankok
számára külső forrásból – végső soron az adófizetők pénzéből – biztosítanak forrásokat
hitelezői kielégítésére. Ciprus esetében ez azonban az európai adófizetők pénzét az unión kívüli
betétesek és hitelezők megmentésére fordította volna. Így kialakították a bail-in-elvet,
miszerint a bank hitelezői a veszteség bizonyos részét le kellett volna hogy írják – pont úgy,
mint a görög államadósság esetében. Viszont a ciprusi bankrendszerben ezt a writeoff-ot a
betétesekre – kezdetben minden, később csak a 100.000 eurónál nagyobb betétesekre – is
kiterjesztették (ibidem).
Vagyis a ciprusi bankrendszer konszolidálásában – a kezdeti tervek szerint – a bankszámlák
egyszeri megadóztatásán keresztül minden betétes részt vállalt volna. Később a 100.000 euró
alatti betéteket ez alól végül felmentették, ám a két legnagyobb bankot újrastrukturálják. Ennek
keretén belül a második legnagyobbnak számító Laiki Bank biztosított betéteit, illetve a
biztonságos értékpapírokat egy másik céghez telepítik, amit egybe olvasztanak a Bank of
Cyprusszal, míg a biztosítás nélküli betétek és a mérgező kötvények a Laiki Bankban
maradnak, amely a kereskedés és pénzforgalom újbóli megnyitása után a legtöbb előrejelzés
szerint csődbe megy, ami minden bizonnyal ezen betétek és kötvények telje elvesztéséhez vezet
(The Economist, 2013b).
Látható tehát, hogy a ciprusi bankrendszer megmentésére az eddigi klasszikus kondicionális
mentőcsomagok helyett – amelyek a bail-out-elven működtek – egy új, a hitelezők és a
betétesek pénzére is alapozó konstrukciót alakítottak ki. Ez társult egy bank átstrukturálási
mechanizmussal, amely a két legnagyobb tagállami bank közül egyet megmentett, egy másikat
pedig nem.
5.2.3.2. Az eset elemzése
A ciprusi mentőcsomag kialakításának idején az európai gazdaságot nagyon komolyan
sokkolták a sorozatos mentőcsomagok. 2013-ra már a második görög mentőcsomagot is
elfogadták, valamint az állammentő alapok már komoly összegeket juttattak az ír, a portugál
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és a spanyol kormányoknak is. Ciprus esetében, bár kis gazdaságról van szó, amely likviditási
problémáiért részben pont az uniós válságkezelés volt okolható, a hitelező tagállamok már
egyszerűen kedvetlenek voltak az újabb kimentéshez. Ezt a sziget esetében tovább növelte az
a tény, hogy a politikai és bankrendszer sajátosságaink köszönhetően Cipruson rengeteg nem
európai – főként orosz – befektető tartotta a pénzét. Ahogy Hix leírja a tagállamok
állampolgárai elkezdtek az ESM-re transzferunióként tekinteni, azonban a közelgő német
választások miatt Merkel nem engedhette meg magának, hogy az adófizetői pénze nem más
európai adófizetők, hanem orosz offshore cégek felé irányul. A helyzet különleges állapot
jellege megállja a helyét. A szigetország bankrendszere a mentőcsomag nélkül összeomlott
volna, amit a kormány – köszönhetően a GDP-nek majd egyharmadát kitevő összegnek –
semmilyen körülmények között sem tudta volna megmenteni. A bankrendszer összeomlása
egyértelműen fennálló valós veszély volt. Ez immanensen magával hozhatta a ciprusi
államcsőd és így az ország euróból való távozásának kockázatát, amely az integráció egészére
hatással lehetett volna, még ha összeomlással nem is fenyegetett volna. A helyzetet a rendes
jogrendszer alkalmazásával a ciprusi vezetés nem tudta volna megoldani. Annak kérdése
viszonyt, hogy az eddigre már kialakult, európai hitelezési szabályozás jogilag miért nem volt
alkalmas, az más kérdés. Az ESM ugyanúgy nyújthatott volna bail-out jellegű csomagot
Ciprusnak, mint tette ezt más országok esetében; ez a megoldás azonban politikailag nem volt
elérhető. Vagyis a helyi szinten a rendes jogrendszer alkalmazása nem volt opció, míg az
európai rendkívüli intézkedések azok lettek volna, ám ezeknek is egy speciális verzióját,
jobban mondva egy speciális megoldását alakították ki. A bankrendszer összeomlása ciprus
egész társadalmára komoly hatást gyakorolt volna. Vagyis a ciprusi mentőcsomag különleges
állapotban és a résztvevők különleges helyzetében született meg.
Az aktorok tekintetében itt három csoportot különböztethetünk meg: egyrészt a hitelező
országokat, azon belül is a választásra készülő és az állammentő alapok legnagyobb részét
finanszírozó Németországot. Ciprust mint a kimentést kérő tagállamot, illetve az állammentő
alapokat. Az első két csoport szuverén tagállamként erős input legitimáción alapszik és az
egyik a hitelező, a másik a kimentett országok közé tartozik. A ciprusi mentőcsomag
tekintetében fontos ismét kiemelni a már említett specialitásokat, vagyis az újabb mentőcsomag
a választásokra készülő német vezetés számára nehéz kérdés volt. Ezzel párhuzamosan Ciprus
orosz kapcsolatai komolyan nehezítették az ország helyzetét. Az ESM mint új uniós
válságkezelő intézmény egy kormányközi alapon, de szupranacionális támogatással működő
európai intézmény, amely főként az output legitimáción alapszik.
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Maga a válságkezelő lépés alapvetően politikainak tekinthető. Nagyon fontos, hogy a ciprusi
kormányon keresztül megkötött Memorandum of Understanding elemét képző számla adót a
ciprusi parlament leszavazta (Lemangnen, 2013, 3). A döntést azonban így is végrehajtották,
vagyis itt egy tagállami jogi normákat felülíró, kötelező erejű politikai normáról van szó, amit
a szándéknyilatkozat tartalmazott és amelyet a kormány végre is hajtott.
A lépés tartalmának vizsgálatát illetően a polity dimenzió tekintetében szűken vett intézményi
változásra nem került sor, vagyis nem jött létre új intézmény, azonban alkalmazásra került egy
új eszköz, a banki betéteseket is bevonó bail-in, ami a parlament elutasítása miatt akár egy
egyszeri adónak is tekinthető. A döntéshozatali központban egyértelmű elmozdulás
érzékelhető, hiszen a Memorandum of Understanding parlamenti elfogadásától függetlenül –
amelyeket az addig kimentett országok mindig el tudtak érni – a döntést végrehajtották. Vagyis
a döntéshozatali képesség a ciprusi parlamenttől annak kormányához, de akár a Trojkához vagy
a hitelező országokhoz került. A szereplők közül csak a Trojka tekinthető szupranacionális
aktornak, a többi mind kormányközi európai cselekvő. Legitimációjukat tekintve előbbi főként
az output, míg a többi az output és egy gyengébb input legitimitáson alapszik. A válságkezelő
lépés és az új eszköz ideiglenes jelleggel jött létre.
A politics dimenzió tekintetében megállapítható, hogy a szereplők közötti viszonyrendszer
jelentősen átalakult. Az EU teljesen egyértelmű hatáskörátlépést követett el. 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 szerződésmódosítás esetén is
csak akkor kaphatna, ha a jelenlegi képviseleti szintet jelentősen növelné; köszönhetően a
német alkotmánybíróság vonatkozó ítéletének (Bieber 2011). Ennek megfelelően a
demokratikus deficit a tagállam-EU viszonyában tökéletesen látható; a ciprusi parlament
leszavazta az EU által kivetni szándékozott egyszeri adót, azonban nem volt képes megállítani
az eljárást. Vagyis míg a többi válságkezelő lépés esetén elméleti szinten beszéltem arról, hogy
a kimentett tagország mozgástere megszűnik, mivel a megállapodások a politikai viták után
elfogadásra kerültek, addig itt egészen konkrétan tetten érhető a mozgástér eltűnése. A
mentőcsomag elfogadtatása személyi változásokat nem okozott.
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A lépés szakpolitikai dimenziója szempontjából nézve elmondható, hogy az elfogadott
intézkedés teljesen szembement az uniós hatáskörmegosztás rendszerével. A tagállami
adóztatás közvetlen irányítása a válságkezelés során elkövetett egyik talán legsúlyosabb
visszaélés volt. A policy megoldás céljai differenciálódnak a kimentő és a kimentett felek
között. Míg a hitelező országok egyrészről az eurózóna további erodálását továbbra is
megakarták állítani, visszaállítva a stabilitást, addig saját adófizetőik pénzével nem akarták egy
EU-n kívüli állam megkérdőjelezhető offshore befektetéseit megmenteni. Ezzel szemben a
kimentett tagállam, bár a hitelezők első céljában osztozott, azonban tagállami szuverenitásának
sérülése nélkül akarta volna végigvinni a pénzügyi segélyprogramot. A kimentés eszköze egy
kombinált feltételes hitelcsomag volt, vagyis a strukturális reformok, a tagállami bankok
újrastrukturálása és az egyszeri bankszámlaadó kivetése együtt alkották a mentőcsomagot.
A válságkezelő lépés célcsoportját és jellegét illetően elmondható, hogy egy egyedi és
konzervatív jellegű lépésről beszélhetünk. Ugyan a kondicionális hitelek rendelkeztek
bizonyos szakpolitikai változásokról, azonban főként a bankrendszer átalakítása és
feltőkésítése volt a kimentés célja, mivel a ciprusi gazdaság komolyan nem mutatott
válságtüneteket. Ennek megfelelően a lépés a válság előtti időszakot próbálta meg
visszaállítani.
Milyen válasz adható ezen eset alapján a disszertáció kutatási kérdéseire? A ciprusi bail-in egy
olyan intézkedés volt, amely szükségessé tette volna, hogy nagyon magas input legitimációval
rendelkezzen. Ez azonban nem állta meg a helyét, hiszen a Trojka és az ESM által kidolgozott
mentőcsomagot részvételi legitimitással alig rendelkező intézmények alkották meg. Ezt
súlyosbította, hogy az egyszeri adókivetés az erre jogosítvánnyal és arra megfelelő
legitimációval rendelkező tagállami parlament explicit döntésével szemben született meg. A
döntés rendelkezik ugyan eredmény, tehát output legitimitással, azonban fontos kiemelni, hogy
egy ilyen jellegű konkrét és közvetlen újraelosztó lépésnél ez nem lehet elégséges.
Ami a különleges intézkedést és a biztonságiasítást illeti, beszélhetünk vonatkozási tárgyról,
hiszen a közös valuta védelme és az integráció fejlődése itt is létfenyegetettséggel találkozik.
Az intézkedések rendkívülinek tekinthetők, mivel egyrészt az uniós hatáskörmegosztás mint
szabály egyértelműen felülíródott. A nagy különbség itt azonban az a többi válságkezelő
lépéssel szemben, hogy míg azon estekben ezt általában a Memorandum of Understanding
intézkedései sértették meg annak érdekében, hogy az ország a hitelezők szerint képes legyen
rendbe hozni a gazdaságát, addig itt ez már a mentőcsomag konstrukciójánál megtörtént.
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Vagyis a rendes döntéshozatal kétszeresen is felfüggesztésre került: az egyik a pénzügyi segély
céljait elérendő írta felül az EU-tagállam hatáskört, míg a másik az addigi hitelezési gyakorlat
szabályozását és a hatásköri rendszer függesztette fel a segélycsomag összeállítása érdekében.
Vagyis míg az első esetben a derogációt a szokásos, részben elfogadható szakpolitikai
érveléssel igazolták, addig az új kimentési eszköz esetében ez nem így történt. Ezt jól
magyarázza az is, hogy az egyszeri adóból mindössze 8,3 milliárd eurónyi forrás jött össze
(Európai Bizottság, 2013), amit az ESM komolyabb problémák nélkül vállalhatott volna. Ezt a
derogációt részben a német belpolitikai indokok, részben a ciprusi gazdaság speciális jellegével
lehet magyarázni, ez azonban az igazoláshoz kevés. A lépés jellege megfelel a rendkívüli
intézkedéseknek, hiszen a rendes döntéshozatalon kívül, a biztonságiasítás után történt.
Emellett egy egyszeri és konzervatív, rövid távú, különleges intézkedést láthatunk.
Kijelenthető tehát, hogy a lépés különlegesnek tekinthető, ám az igazolása nem volt megfelelő
és ezen hiánya miatt nagyon komoly demokratikussági következményekkel járt.
A demokratikus deficit annak mindhárom értelmezésében jelen van. Ahogy azt fentebb már
részletesen kifejtettem, a tagállam-EU viszonyban értelmezett demokrácia hiánya abból ered,
hogy a kimentett tagország sem a strukturális átalakítások – vagyis a mentőcsomag tartalma -,
sem a kimentés formáját – vagyis a mentőcsomag formai oldala – illetően sem rendelkezett
mozgástérrel. A tagállami parlamenti elutasítás utáni adókivetés nagyon komoly demokratikus
aggályokat vet fel, mind az input legitimitás nélküli újraelosztó intézkedések, mind a „no
taxation without representation”-alapelv sérülése kapcsán. Az intézkedés további részei az
állammentő alapok demokratikusságával azonosak. Így mind a formai, mind a tartalmi oldal
esetén hiányoznak az állampolgári ellenőrzés csatornái, pedig a redisztributív hatások
fennállnak, mind a döntéshozatalban is elmozdulást láthatunk a formai és tartalmi kérdések
tekintetében is a nemzeti felől a nemzetek feletti irányába, valamint a tartalmi tekintetben a
kormányközi felől a szupranacionális irányába.
6. táblázat - Ciprus
cselekvés környezete

különleges állapot

cselekvő

hitelező országok (Németország),
állammentő alap (ESM)

cselekvés

polity
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legitimáció
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rövidtávú rendkívüli intézkedés lépés, amelyből hiányzik a megfelelő
igazolás

demokratikus deficit

mind három aspektusa jelen van, mind a formai, mind a tartalmi
elemeknek

5.3.

Az uniós polity-n kívüli GMU eszközök

Köszönhetően annak, hogy az EU jelenleg egy differenciált integrációnak tekinthető, és a
GMU egy különösen problémás területet jelent, hiszen három tagállam – kettő de jure, egy de
facto – opt-out-tal élt az együttműködéssel szemben, másik hat ország pedig még mindig nem
tagja a végső fázisnak, így a vonatkozó döntések meghozatala sokszor akadályokba ütközik.
Ezt elkerülendő a válságkezelés során az eurózóna tagállamai többször az uniós polity-n kívüli
megoldások mellett döntöttek. Így jött létre a Stabilitási és Növekedési Egyezmény által el nem
ért konvergenciát erősíteni célzó Euró Plusz Paktum, valamint a gazdasági kormányzást
erősíteni hivatott Pénzügyi Paktum vagy Fiscal Compact.
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5.3.1. Euro Plusz Paktum
5.3.1.1. Az eset leírása
Az Euró Plusz Paktum a válságra adott egyik első olyan válasz, amelynek célja nem az aktuális
problémák megoldása volt, hanem a jövőbeli válságok elkerülése és GMU strukturális hibáinak
kijavítása. A megegyezést 2011 márciusában írták alá az eurózóna tagállamai annak érdekében,
hogy a gazdasági kormányzás hatékonyabban működjön és a GMU gazdaságai elinduljanak a
konvergencia felé.
Az intézkedés egyrészről létrehozott két új intézményt, az Euró Csoportot, valamint az Euró
Csúcsértekezletet, ami az ECOFIN illetve az Európai Tanács eurózóna tagjait tömörítette. Az
uniós intézményi struktúrán kívül létrejött intézmény a klasszikus polity-n kívül született meg,
így a többi európai intézmény – mint pl. az EP – ellenőrzési körén kívül került, ezáltal nélkülözi
a képviseleti ellenőrzést (Bieber 2011).
Az Euró Plusz Paktum gyakorlatilag a „Hartz IV” német munkaerő piaci, jóléti és nyugdíj
intézkedéseket próbálja kiterjeszteni az euróövezet egészére. Ennek megfelelően a
gazdaságpolitikai koordinációjának fő céljai a versenyképesség javítása, a foglalkoztatottság
növelése, a fenntartható költségvetés és gazdálkodáspolitika kialakítása, a pénzügyi stabilitás
és az adókoordináció. A célok elérése érdekében a tagállamok vállalták, hogy eltörlik a bér
indexálás eszközét, kölcsönösen emelik a nyugdíjkorhatárt, és rugalmas adó és foglalkoztatás
politikákat vezetnek be (Hix, 2015, 186). Az ilyen jellegű együttműködés azért fontos a
gazdasági és monetáris unióban, mert egy nagyobb arányú konvergenciához vezet és ezáltal
enyhítheti az optimális valutaövezet hiányából fakadó hátrányokat (Moravcsik, 2015).
Az együttműködés egyik célja nem más, mint hogy biztosítékot nyújtson a megnövekedett
hitelezés kockázataival szemben. Így az általa kialakított új gazdaságpolitikai koordinációs
mechanizmus igyekszik elérni, hogy az eurózóna tagállamai ne essenek a moral hazard
csapdájába, feladván a prudens gazdaságpolitikát, mivel az integráció úgyis kimenti az övezet
tagjait. Emellett a tagok bizonyítják hiteles elköteleződöttségüket a strukturális reformok és a
szigorú költségvetési politika mellett, amelyet a Stabilitási és Növekedési Paktum nem volt
képes kialakítani. Az együttműködés következményeként az eurózónában a keynes-i
megoldások helyett továbbra is a neoliberális iskola érvényesül. Ez azt jelenti, hogy az inkább
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követi a pro ciklikus gazdaságpolitikákat még akkor is, ha ez komolyabb deficithez is vezet
(Hix, 2015, 186).
Másrészt az eurózóna tagállamaiban jelentősen korlátozzák a választott kormányok számára
elérhető politikai választások körét. Ezzel egyrészt egy tervezhető európai gazdasági modellt
próbálnak elérni, azonban ennek komoly hatásai vannak a nemzeti szinteken. Mivel a
választások legfontosabb kérdései általában az adóztatáshoz és a gazdasághoz kapcsolódnak,
ha itt jelentős szűkítést eszközölnek, akkor a rivális politikai pártok mozgástere gyakorlatilag
megszűnik. Ez a kiábrándult szavazókat valószínűleg a rendszerellenes pártokhoz irányítja,
hiszen ha nincs lehetőség policy ellenzéki álláspontot kialakítani, akkor polity ellenzék fog
kialakulni.
5.3.1.2. Az eset elemzése
Az Euró Plusz Paktum kialakításának idején az euróválság legsúlyosabb időszakának elején
jártunk. Az eurózóna tagállamai számára egyértelművé vált, hogy a GMU sokáig figyelmen
kívül hagyott endogén strukturális hibái rendszerszintű kockázatot jelentenek gazdaságaik
számára, azonban az SNP nem alkalmas ezek ellensúlyozására. Ugyancsak megfogalmazásra
került, hogy a közös valutaövezet lehetetlen hármasságának feloldása és a no bail-out klauzula
felülírása növeli a tagállamok moral hazard jellegű magatartásának kockázatát. A kialakításkor
tehát az eurózóna intézményei épp egy nagyon képlékeny helyzetben voltak, a válságkezelés
eszközeinek kialakulása épp elindult, azonban a válság a közös valuta és az EU megmaradását
fenyegette. A helyzet különleges állapot jellegét elemzendő kijelenthető, hogy az euró
összeomlásának tényleges veszélye fennállt, amely immanensen hordozta az egész integráció
kudarcát is. A helyzet kezelését a rendes jogrendszerrel nem lehetett kezelni, hiszen ilyen
eszközök nem állta a GMU rendelkezésére, a bukás társadalmi hatásai pedig egyértelműek
lettek volna. Vagyis az Euró Plusz Paktumot egy különleges állapotban hozták létre.
Az aktorok tekintetében itt egy az EU-n belüli ország csoportról, az eurózóna tagállamairól
beszélhetünk, akik végül nem a megerősített együttműködés eszközét, hanem egy kormányközi
megállapodás uniós polity-n kívüli megoldását választották. Ez végül bizonyos uniós
intézmények megkettőződéséhez vezetett, hiszen az Euró Csoport, illetve az Euró
Csúcsértekezlet az ECOFIN és az Európai Tanács szűkített megfelelőinek tekinthetők. Az Euró
Plusz Paktum legitimitása a kormányközi szerződés aláírásából és tagállami ratifikációjából
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ered, ezzel kölcsönzött input jellegű legitimitást kialakítva, vagyis elfogadottsága a nemzetközi
szervezetek legitimációjával rokon.
Maga a válságkezelő lépés egy jogi lépésnek tekinthető. A kormányközi szerződés egy
nemzetközi jogi megállapodásnak tekinthető, ami azért releváns, mert így az uniós politikai és
képviseleti ellenőrzésen kívül került. A Paktum által létrehozott intézmények döntései azonban
politikai jellegű döntéseknek tekinthetőek.
A lépés tartalmának vizsgálatát illetően a polity dimenzióról kijelenthető, hogy az uniós
hatáskörök egy részéről az EU intézményrendszerén kívül születnek döntések. Ezzel
gyakorlatilag több intézményt is kizárnak a döntéshozatalból. Az egyezmény az
intézményrendszerben több változást is eszközölt, gyakorlatilag megalkotva az ECOFIN és az
Európai Tanács eurózónára kialakított megfelelőjét az Euró Csoport és az Euró Csúcsértekezlet
informális testületeinek képében. Ez egyben jelentős elmozdulást is jelent az uniós polity
döntéshozatali jogosítványaiban, amelyek az európai intézményrendszeren kívüli szereplőkhöz
kerülnek. Az új aktorok egyértelműen kormányközi szereplők, amelyek az euróövezet
tagjainak nemzeti érdekeit próbálják képviselni, törekedve közben a nagyobb arányú
konvergenciára. Ahogy azt már fentebb, az egész lépést illetően is említettem, maga az
együttműködés kölcsönzött input legitimáción alapul. A Paktum által létrejött kormányközi
intézményeké ugyancsak a résztvevők legitimációjából ered, vagyis egy kölcsönzött, részben
input eredetű, részben pedig az eredményein alapuló output legitimációra támaszkodnak. Az
intézményrendszerben eszközölt választások állandónak tekinthetők. Megszűnésük akkor
merülhet fel, ha az EU és az eurózóna tagállamainak köre teljes egészében megegyezne.
A politics dimenzió tekintetében megállapítható, hogy a lépés hozott bizonyos változásokat az
aktorok viszonyrendszerében. Azzal, hogy az Euró Plusz Paktum az együttműködést az uniós
polity-n kívül helyezte, azt érte el, hogy a kérdésekről amúgy legalább véleményt, de a
legtöbbször társ-jogalkotóként azokról döntő EP teljesen kikerült az eurózóna döntéseiből.
Ezzel párhuzamosan a Bizottság szerepe is sérült. Vagyis a párhuzamos intézményi struktúra
létrehozása gyengítette az EU politikai rendszerének jogosítványait. A Paktum tekintetében a
demokratikus deficit tagállam-EU viszonyában történő értelmezéséről nem beszélhetünk. A
kormányközi alapon működő együttműködés biztosítja a részvevők számára érdekeik
védelmét. Azt azonban fontos kijelenteni, hogy az a szintű deficit, amit az EU tanácsában
kialakulhat az itt is tetten érhető. Az Euró Plusz Paktum nem érintett közvetlen tagállamokat,
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személyi

következményekkel sem járt a kialakítása.
A lépés szakpolitikai dimenziója szempontjából nézve elmondható, hogy az Euró Plusz paktum
olyan területek koordinációját helyezte az uniós polity-n kívülre, amelyek speciális uniós
hatáskörbe tartoznak, vagyis a gazdaság- és foglalkoztatáspolitikai koordinációét. Mivel ezen
a területen az integráció csak támogatóként léphet fel, így a Paktum nem sértette az uniós
hatásköri rendszert. Az együttműködés azért jött létre, hogy a hiányzó és az SNP által el nem
ért konvergenciát erősítse a közös valutát használó országok között, így elkerülvén a jövőbeli
hasonló válságokat. Ennek szakpolitikai eszközei a munkaerő-piaci, az adópolitikai és a
szociális politikai harmonizáció lett, amellyel gazdaságilag homogenizálni próbálják az
övezetet.
A válságkezelő lépés célcsoportját és jellegét illetően elmondható, hogy egy általános és
reformer jellegű intézkedéssel van dolgunk, hiszen az Euró Plusz Paktum nem a válság okozta
tünetek kezelésére vállalkozott, hanem a rendszer endogén strukturális hibáinak koordináción
keresztüli hosszú távú kijavítását tűzte ki célul.
Milyen válasz adható ezen eset alapján a disszertáció kutatási kérdéseire? Az Euró Plusz
Paktum legitimációját tekintve mint egy kormányközi egyezmény rendelkezik a kellő
legitimitással. Ez a ratifikációnak és az együttműködést kialakító szuverén kormányoknak
köszönhető. Az Euró Csoport és az Euró Csúcsértekezlet a megfelelő uniós intézmények
legitimitásával rendelkezik, vagyis egy hosszú legitimációs láncon keresztüli input, valamint
az elért eredmények általi output legitimitással. Hiányzik azonban, az uniós intézmények
esetében létező eljárási, throughput legitimitás.
Ami a különleges intézkedéseket illeti, az Euró Plusz Paktum elfogadása esetén sem
létfenyegetettség, sem biztonságiasítás nem történt. A különleges intézkedéshez mindössze
annyi köti, hogy egy különleges állapotban jött létre, azonban ez nem más, mint egy általános
reformer gazdasági koordinációt ellátó kormányközi együttműködés. Vagyis nem tekinthető
különleges lépésnek.
A demokratikus deficit tekintetében a Paktum létrehozása nem járt semmilyen demokratikus
deficittel. A szuverén tagállamok által megkötött kormányközi egyezményt minden tagállam
ratifikált, ezáltal pedig a megfelelő szintű input forrású legitimáció is kialakult. Ami a Paktum
által létrehozott két intézményt, vagyis az Euró Csoportot és az Euró Csúcsértekezletet illeti,
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ezek működésének demokratikusság szinte megegyezik uniós polity-n belüli megfelelőjükkel.
Vagyis egy hosszú legitimációs láncon keresztül elméletileg elszámoltathatók és
eredményeiket az állampolgárok a választásokon megítélhetik. Ami ellenben gyengíti ezen
intézmények demokratikusságát az az, hogy az uniós képviseleti rendszer által biztosított
csatornák, tehát a szupranacionális ellenőrzési út hiányzik. Ez egy gyengébb demokratikus
deficithez vezet.

7. táblázat – Euró Plusz Paktum
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intézkedés kategóriája
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demokratikus deficit

gyenge demokratikus deficit a klasszikus intézményi és a governance
megközelítés szerint

5.3.2. Pénzügyi Paktum
5.3.2.1. Az eset leírása
A GMU stabilitását hosszú távon biztosítani próbáló másik acquis communitarie-n kívüli
kormányközi megállapodás a Pénzügyi Paktum, azaz a Gazdasági és Monetáris Unióbeli
Stabilitásáról, Koordinációról és Kormányzásáról Szóló Kormányközi Szerződés, melyet 2012
januárjában fogadták el. Annak oka, hogy ez a megállapodás az unió keretrendszerén kívül jött
létre, a brit ellenállásnak köszönhető. Az Egyesült Királyság kormánya elzárkózott az elől,
hogy a szerződés tartalma bekerüljön az alapítószerződésekbe.
Az egyezmény egyik specialitását az adta, hogy feltételes hatálybaléptetést alakítottak ki az
aláírók: eszerint az egyezmény a tizenkettedik ratifikáció napján, de legkésőbb egy adott
időpontban érvényessé válik. Ez jól mutatja, hogy a GMU stabilizációja milyen komoly
prioritást jelentett az uniós tagállamoknak 2012-ben.
A megállapodás első látásra nem tartalmaz sok újdonságot. Megerősíti a Stabilitási és
Növekedési Egyezményt, a maastrichti kritériumokat és a különböző eljárásokat. Azonban a
túlzott deficiteljárás, illetve a többi gazdasági szabálysértési eljárás büntető szakaszát vagy
teljesen, vagy félig automatává alakítja. A szankcionatív szakaszok előírása mellett kialakít
továbbá egy sokkal szigorúbb ellenőrzési illetve középtávú fiskális politika irányító eljárást,
amelynek alanyai ugyancsak a túlzott deficit eljárás alatt álló tagállamok. Vagyis az eddig is
rendelkezésre álló eszközrendszert erősíti meg, mintegy felébresztve azt eddigi tetszhalott
állapotából.
Emellett azonban megfigyelhetünk bizonyos újdonságokat is, amelyeknek komoly szerepük
van mind a válságkezelésben, mind tanulmányunk szűkebb témájában. A Paktum szerint az
aláíró tagállamok (vagyis az Egyesült Királyság és Csehország kivételével minden tagország)
közül azok, amelyek államadóssága a GDP 60%-nál magasabb, évente egy huszadával
kötelesek csökkenteni azt. Emellett az egyensúlyban lévő vagy szufficites államháztartás
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követelményét a nemzeti jog lehetőség szerinti legmagasabb szintjén – ideális esetben
alkotmányos szinten – kell rögzíteni. Azon országok esetében, akik ezt nem teszik meg és ezzel
az Európai Bíróság elé kerülnek, a GDP 0,1%-ának megfelelő büntetésre kötelezhetők, amely
az ESM alapjába folyik.
A Pénzügyi Paktum egyik legfontosabb eleme nem más, mint az egyensúlyi költségvetés
elvének kidolgozása. Eszerint az aláírók államháztartásukat csak egyensúlyban vagy
nyereségesen vezethetik. Ezen gazdasági igény előírása mellett a szerződés előírja a
résztvevőknek, hogy ezt a követelményt az elérhető lehető legmagasabb jogforrási, lehetőség
szerint alkotmányos szinten építsék be a tagállami jogrendbe. Ez az igény korábban már
többször megjelent, mind a Trichet-Draghi levél vagy az Euró Plusz Paktum esetében. Abban
az esetben, ha az aláírók közül az átültetés nem történik meg, akkor a Bizottság az Európai
Bírósághoz fordulhat, aki erre kötelezheti a tagállamot (Hix, 2015, 185).
A költségvetési stabilitást a Pénzügyi Paktum a Stabilitási és Növekedési Egyezmény
újraalakításán illetve megerősítésén keresztül próbálja meg elérni. Így az intézkedés meghagyja
a maastrichti konvergencia kritériumok 3%-os hiány célját, azonban emellé bevezeti a
strukturális deficit indikátorát is. Ez utóbbi esetében egy diverzifikált feltételrendszer alakít ki
annak alapján, hogy a kérdéses tagállam államadóssága a konvergencia kritériumokon belüli
vagy annál magasabb. Azon országok esetében, akik a GDP 60%-nál magasabb
államadóssággal rendelkeznek, a strukturális deficit nem lehet magasabb, mint a bruttó hazai
össztermékük 0,5%-a. Ezzel szemben a prudens adóssággal rendelkező tagállamoknál a
határérték ennek a duplája, vagyis a GDP 1%-a. Abban az esetben, ha ezt a tagállam megszegi,
akkor a Bizottság dönthet a megfelelő eljárás tagállam elleni megindításáról.
A Paktum egy másik kiemelkedően fontos eleme az adósságcsökkentéssel kapcsolatos. Azon
tagállamok, amelyek az államadósság a GDP 60%-át meghaladja, kötelesek ezt évente a
különbség huszadával, de legalább 5%-kal csökkenteni. Elméletileg tehát az egyezményben
résztvevő tagállamok államadóssága a hatályba lépést követő legkésőbb 20 év alatt
normalizálódik.
A szerződésben rögzítettek megszegése esetén a Bizottság eljárást indíthat, ami az Európai
Bíróság által kiszabott, a GDP 0,1%-val egyenlő gazdasági büntetéssel járhat.
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5.3.2.2. Az eset elemzése
A Pénzügyi Paktum elfogadásakor az eurózóna problémái még mindig akutak voltak, azonban
egyértelművé vált, hogy a hitelezési programok önmagukban nem adnak megfelelő választ a
válságból való kilábalásra, illetve nem kezelik a GMU endogén, strukturális problémáit. Ennek
érdekében szükség volt a Stabilitási és Növekedési Egyezmény újragondolására illetve a
szankciók hatékonyabbá tételére. A lépés meghozatalának körülményei kimerítik a különleges
állapotot. Az eurózóna válságát az addig életbe léptetett megoldások csak tünetileg kezelték,
és a valuta összeomlásának veszélye valós volt, esetleges immanens következményeit pedig
már többször kifejtettem. A rendes jogrendszer nem volt alkalmas arra, hogy GMU hibáit
kijavítsa, hiszen a Stabilitási és Növekedési Paktum hibái és az abba foglalt kontroll
mechanizmusok alkalmazásának hiánya vezetett a válság kialakulásához. A GMU endogén
strukturális problémáinak kezelése nélkül a közös valuta valószínű megszűnt volna, amely
társadalmi hatásairól ugyancsak beszéltem már. Vagyis a Pénzügyi Paktum elfogadását egy
különleges állapot tette szükségessé.
Az aktorok tekintetében itt három csoportot különböztethetünk meg. Az elsőbe az eurózóna és
az azokkal együttműködni kívánó tagállamok, a másodikba az együttműködésből kimaradó, a
harmadikba pedig a részben együttműködő országok tartoznak. Az egyezményt alá nem író két
ország (Egyesült Királyság és Csehország) a gazdasági és monetáris uniótól a lehető
legtávolabb próbálnak maradni.71 A második csoportba az egyezményt aláíró, de a gazdasági
szankciókra vonatkozó részek alól kimaradó államok tartoznak (eurózóna csatlakozásuk előtt:
Lettország, Litvánia; ma Svédország és Magyarország). Az utolsó kategóriát a többi uniós tagot
tömörítő csoport alkotja, akik vagy már tagjai az euróövezetnek vagy azzá szeretnének válni.
Látható, hogy itt is a differenciált együttműködés érhető tetten. Ezen szuverén államok
megfelelő input legitimitással rendelkeznek, az együttműködés pedig egy kormányközi
eszközön keresztül jön létre.
Maga a válságkezelő lépés egy nemzetközi jogi alapon létrejött kormányközi egyezmény,
amelyet minden tagállam ratifikált. Azonban az együttműködés során kialakított lépések itt is
politikai döntésekként jelennek meg. Vagyis a keretek jogi normákkal jönnek létre, míg a
tartalmi oldalt politikai normák alakítják ki.

71

Erre jogi lehetősége elméletileg csak az Egyesült Királyságnak van (és Dániának lenne).
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A lépés tartalmának vizsgálatát illetően a polity dimenzióról elmondható, az Euró Plusz
Paktumhoz hasonlóan egy speciális hatásköri terület harmonizációját igyekszik erősíteni.
Ameddig azonban az Euró Plusz Paktum főként a magánszférára koncentrált, addig a Pénzügyi
Egyezmény inkább a közpénzügyekre koncentrál. A Paktum szűk értelemben véve új
intézményt nem hoz létre, azonban számos új eszközt kialakít, amelyekkel a Stabilitási és
Növekedési Paktum eszközeit próbálja erősíteni. Az új eszközök alkalmazását azonban a
klasszikus uniós intézményrendszerre bízza. Ennek megfelelően nem beszélhetünk
döntéshozatali kompetenciákbeli elmozdulásról sem, mindösszesen az Európai Bíróság kap
egy új jogosítványt. Maga a lépés megfelelő szintű legitimációval rendelkezik, hiszen az aláíró
tagállamok ratifikálták a döntést.
A politics dimenzió tekintetében megállapítható, hogy kevés változást eszközöl az aktorok
egymás közötti viszonyát illetően. Az uniós hatáskör-megosztási rendszer nem sérül, a
gazdaságpolitikai koordináció terén az EU csak speciális támogató hatáskörrel rendelkezik. Ez
a szerződés – csak úgy, mint az Euró Plusz Paktum – értelmezhető úgy, mint ennek a
multilaterális megvalósítása. Ami az EU-egyes tagállam viszonyában érzékelhető
demokratikussági problémákat érinti, az egyezmény intézkedései nagyon komoly gazdasági és
újraelosztási hatásokkal rendelkeznek. A strukturális deficit alacsonyan tartása, a dinamikus
adósságcsökkentés, amelyek félig automata szankciókkal társulnak, az egyes tagállamokat
rákényszeríthetik arra, hogy kövessék az uniós előírásokat. Itt azért érzékelhető komolyabb
különbség az Euró Plusz Paktummal szemben, mert az tartalmilag inkább a magánszféra
szabályozására koncentrált, míg itt a kormányzati erőforrások állnak a központban. A
Paktumhoz való csatlakozás a tagállami vezetők gazdaságpolitikai mozgásterét jelentősen
szűkíti. Erre jó példát nyújtanak a Renzi-féle olasz kormány folyamatos támadásai a
Paktummal szemben (Varga, 2017). A Paktum kialakítása illetve aláírása nem járt személyi
következményekkel egyik államban sem.
A lépés szakpolitikai dimenziója szempontjából nézve elmondható, hogy a gazdasági
koordináció mint támogató speciális uniós hatáskör kialakítható ilyen multilaterális
együttműködés keretében, vagyis a hatáskörmegosztás uniós rendszere nem sérül policy
szempontból sem. Az intézkedések célja egyértelmű: a stabil és egyensúlyi kormányzati
közgazdálkodás kialakítása annak érdekében, hogy a jövőben ne alakulhasson ki egy hasonló
válság valamely eurózóna tag gazdasági problémái miatt. Ennek eszközeiként az
együttműködésben már létező gazdasági koordináció mechanizmusait erősíti illetve egészíti ki
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a paktum. Ehhez társul az egyensúlyi költségvetés előírásának jogi megerősítése, az
adósságcsökkentő szabály, valamint az Európai Bíróság által kiszabható szankció mint új
eszközök. A szakpolitikai eszközök azonban komoly újraelosztási hatásokkal járnak.
A válságkezelő lépés célcsoportját és jellegét illetően elmondható, hogy egy általános és
reformer jellegű intézkedésről van szó. A Paktum azért jött létre, hogy a kormányzati
gazdálkodás területén pótolja azokat a hiányosságokat, amelyet a Stabilitási és Növekedési
Egyezmény önmagában nem volt képes. A költségvetési fegyelem és a prudens gazdálkodás
kialakítása a konvergenciát hivatottak szolgálni.
Milyen válasz adható ez eset alapján a disszertáció kutatási kérdéseire? A Pénzügyi Paktum
mint lépés legitimációja kielégítő, hiszen a kormányközi szerződést szuverén vezetők írták alá,
és a tagállamok ratifikálták. Így ennek egy kölcsönzött input legitimációja van. Az egyezmény
által bevezetett eszközök azonban igen széles újraelosztó hatásokkal rendelkeznek. Mind a
költségvetési egyensúly jogi rögzítése, mind az állandó adósságcsökkentés olyan elvárások,
amelyek folyamatos redisztributív lépésekre kényszerítik az aláíró kormányokat. A rendszer
input legitimitásának mértéke viszont az ilyen arányú újraelosztáshoz képest elégtelen, de
legalábbis megkérdőjelezhető. A Pénzügyi Paktum lépései mind eljárási, vagyis throughput,
mind pedig eredmény, vagyis output legitimációval rendelkezik.
Ami a különleges intézkedéseket illeti, ugyan a Pénzügyi Paktum is különleges állapotban jött
létre, azonban az Euró Plusz Paktumhoz hasonlóan ez sem az akut válságtüneteteket kezelte,
hanem a GMU jövőbeli működését és annak endogén strukturális hibáit próbálta kijavítani a
jövőbeli válságok elkerülése végett.
A demokratikus deficit tekintetében a klasszikus intézményi és az új aspektus is megtalálható,
a governance megközelítés azonban hiányzik. Mivel a Pénzügyi Paktum tovább erősíti a
redisztributív hatásokat, az EU-val szemben eddig is fennálló demokratikus deficit tovább
erősödik, hiszen a szélesebb körű jogosítványok nem jártak a képviselet minőségének
javításával. A jelenség az egyes tagállam viszonyában is értelmezhető, hiszen az aláíró
kormányok kötelesek a vállalásaikat betartani. Ezt azonban ellensúlyozza, hogy a tagállamok
ratifikálták ezt a megegyezést.
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8. táblázat – Pénzügyi Paktum (Fiscal Compact)
cselekvés környezete

különleges állapot

cselekvő

eurózóna és az ahhoz csatlakozni kívánó tagállamok
részlegesen együttműködő országok

cselekvés

nemzetközi jogi, polity
új eszközök a régi struktúrákhoz
kormányközi
nincs elmozdulás a döntéshozatalban
egyezmény,
az
uniós
polity-n
politics nincs hatáskörsérelem
kívül
EU-tagállam viszonyában érzékelhető
demokratikus deficit

kötelező politikai
döntések

nincsenek személyi átalakulások
policy

nem sérül a hatáskörmegosztás
egyensúlyi költségvetés
konvergencia kritériumok bővítése és
szigorítása
adósságcsökkentő szabály

célcsoport és jelleg

általános és reformer

legitimáció

kölcsönzött input (PP), throughput és output (új eszközök)

intézkedés kategóriája

középtávú normál reform reformintézkedés

demokratikus deficit

klasszikus intézményi szempontból jelen van

5.4.

Uniós megoldások

Az euróválságra az Európai Unió a rendes döntéshozatalon keresztül is reagált, megpróbálván
kezelni a gazdasági válság hosszú távú következményei és kiküszöbölni egy hasonló helyzet
ismételt kialakulását. Az EU rendes jogalkotási eljárásának keretében kialakított megoldások
az Európai Szemeszter, a Hatos illetve Kettes Pakknak nevezett nyolc másodlagos jogi aktusból
álló jogszabálycsomag, valamint a Bankunió intézménye.
Ebben az alfejezetben az Európai Szemesztert, a Hatos és Kettes Pakk fontosabb elemeit, végül
pedig a Bankuniót elemzem
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5.4.1. Európai Szemeszter
5.4.1.1. Az eset leírása
Az Európai Szemeszter a válságra adott első rendszerszintű válasznak tekinthető. Ez egy
politikai eszközként létrejött válságkezelő lépés, amely a Bizottság számára korábban is adott
ellenőrzési jogköröket rendezi együttes rendszerbe annak érdekében, hogy intézményesítse és
erősítse a tagállamok költségvetési eljárásait. Az eurózóna tagállamai e struktúrán keresztül
kötelesek a nemzeti költségvetési adatokat még azok tagállami elfogadása előtt benyújtani az
uniós intézményeknek, akik megvizsgálják azt az uniós preferenciák szempontjából, arra
törekedve, hogy a tagállami büdzsék egymás és az EU prioritásait támogassák.
Az Európai Szemeszter a korábbi Stabilitási és Növekedési Paktumban biztosított monitoring
funkciókat megfordítja és bevezeti az előzetes költségvetési ellenőrzést, ami az európai
gazdasági kormányzáshoz vezető első komoly lépésnek tekinthető.
Az eszköz elnevezése annak hosszúságából következik: minden év első hat hónapjában zajlik.
A folyamat januárban indul, amikor az Európai Bizottság kiadja az Éves Növekedési Jelentést.
Ez gyakorlatilag az Unió egészére vonatkozó prioritások összefoglalását jelenti, amelynek
célja, hogy beindítsa illetve tovább erősítse a gazdasági növekedést. Ezek természetesen
összhangban vannak a Bizottság éves munkatervével illetve az EU közép és hosszú távú
stratégiáival.
A növekedés jelentéseket követően februárban a két társ-jogalkotó, vagyis az Európai Unió
Tanácsa és az EP megvitatják a bizottsági jelentést és kialakítják róla álláspontjukat. Ezt
követően még márciusban az Európai Tanács a növekedési jelentés, valamit a jogalkotók
meglátásait figyelembe véve kidolgozza az általános kollektív irányelveket, amelyek a
továbbiakban a folyamat alapjául szolgálnak. Ezen irányelveket követve a tagállamok áprilisra
kidolgozzák a nemzeti terveket, amelyek egy egészséges és fenntartható gazdálkodást tűznek
ki célul, és amelyek a későbbi költségvetés előképének is tekinthetők.
Miután a tagállamok benyújtották a javaslataikat, a tagállami terveket a Bizottság és az Európai
Tanács kezdi vizsgálni, amelyre két hónap áll rendelkezésükre. Az itt meghozott döntések
alapján az Európai Unió Tanácsa, annak is ECOFIN formációja kialakítja az ország specifikus
ajánlásokat. Végül csak ezen ajánlások júliusi kiküldése után veheti kezdetét a tagállami
költségvetés tervezési eljárás (Hix, 2015 186). Komoly kérdés, hogy az eurózóna
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tagállamaiban, ahol a szemeszter teljes egészében érvényben van, mennyi mozgástere maradt
a nemzeti szintnek, hiszen ekkorra már az összes uniós intézmény megvizsgálta a tagállami
javaslatot. Majone állítása szerint a szemeszter kialakítása óta a tagállami parlamentek
költségvetési jogkörei gyakorlatilag adminisztratív aktussá alakultak.
5.4.1.2. Az eset elemzése
Az Európai Szemeszter kialakításának idején 2011-ben az uniós gazdaság, ahogy azt már
fentebb említettem, nagyon komoly válságban volt. A közvetlen mentőlépések ugyan már
elkezdődtek, azonban az az intézményi struktúra, amely a GMU endogén strukturális hibáit
kezelte volna, még nem alakult ki. Vagyis a helyzet itt is különleges állapotnak tekinthető,
hiszen a közös valuta összeomlása 2011-ben még reális kockázat volt. A fennálló veszély
immanens kockázatai az egész unió felbomlásáig terjedtek. Az uniós jogrendszer egyértelműen
alkalmatlan volt a helyzet kezelésére, hiszen főként a szabályozás elégtelensége volt az egyik
fő oka annak, hogy az amerikai pénzügyi válság ilyen komoly hatásokat váltott ki Európában.
Az euró megszűnésének hatásai az egész társadalomra negatív hatással lettek volna, vagyis a
szituáció megfelel a különleges állapot mindhárom ismérvének.
Az aktorok tekintetében itt egy nagyon széles körről beszélhetünk. Ahogy az a leírásnál is
látható, a költségvetési egyeztetésben gyakorlatilag minden uniós intézmény illetve a
tagállamok is részt vesznek. A főszereplőnek ugyan egyértelműen a Bizottságot tekinthetjük,
hiszen a kiinduló dokumentumot is ő készíti, valamint ő ellenőrzi a folyamatot, azonban
mellette a társ-jogalkotók (Európai Unió Tanácsa és az EP), az uniós végrehajtás vezetőinek
csúcsértekezlete (Európai Tanács) és a tagállamok is részt vesznek. A struktúrából talán csak
a tagállami költségvetés elfogadásának és ellenőrzésének valós jogosítványával rendelkező
tagállami parlamentek hiányoznak, amely kérdést többen fel is vetik.72 Az aktorok között tehát
mind szupranacionális (EB, EP), mind kormányközi (EUT, EiT), mind nemzeti szereplőket is
találunk. Legitimitásuk az első csoportban az output és throughpu illetve az input, a
másodikban pedig az input és output legitimáción alapszik.
Maga a válságkezelő lépés egy politikai megoldásnak tekinthető. A költségvetés elfogadásának
jogköre de jure sosem került át a tagállami szintről, ami nem is lenne elképzelhető, illetve
megvalósítható, hiszen az EU nélkülözi az újraelosztás közvetlen irányításához szükséges

72

Lásd Majone, 2014!

153

képviseleti szintet, vagyis nem tudna megfelelni a „no taxation without representation”
alapelvnek. A kialakult politikai norma azonban komoly kényszerítő erővel bír és gyakorlatilag
a költségvetések európai előkészítését jelentik.
A lépés tartalmának vizsgálatát illetően a polity dimenzióban elmondható, hogy részben
változnak az intézmények eljárásai, vagyis a régi aktorok új eszközöket kapnak. A
költségvetések korábbi monitoring rendszere helyett egy előzetes ellenőrzést alakítanak ki az
eurózónán belül, ami de facto köti a tagállamok kezét a folyamat lezárulta után. Itt egy
döntéshozatali elmozdulást láthatunk tehát a tagállami képviseleti szervek felől a
szupranacionális intézmények irányába. A költségvetést előzetesen ellenőrző intézmények
azonban nem rendelkeznek a kellő mennyiségű input legitimációval ahhoz, hogy a tagállami
újraelosztást meghatározó dokumentumot kialakíthassák. A válságkezelő lépés a Szemesztert
állandó jelleggel hozta létre, és az elindítása óta valóban folyamatosan működik.
A politics dimenzió tekintetében megállapítható, hogy az Európai Szemeszter alapvetően
átrendezte az intézmények közötti viszonyokat, hiszen minden uniós aktort, valamint a
tagállamokat is egy állandó, folyamatosan működő struktúrába integrálta annak érdekében,
hogy rendszerszintű választ adjon az esetleges tagállami költségvetési visszaélésekre. A
megoldáson keresztül az EU gyakorlatilag hatáskörsértést követett el, hiszen az euróövezet
tagjainak költségvetési politikáját szupranacionális ellenőrzés alá vonta. Ennek megfelelően az
EU és az egyes tagállam viszonyában kialakuló demokratikus deficit nagyon erősen jelen van
ennek a lépésnek az esetében. Az országspecifikus ajánlások gyakorlatilag megszabják a
tagállamok jövőbeli mozgásterét. A Szemeszter személyi változást nem okozott.
A lépés szakpolitikai dimenziója szempontjából nézve elmondható, hogy az uniós
hatáskörmegosztás jelentősen sérül, mivel a költségvetési politika a tagállamok kizárólagos
területei közé tartozik. Az Európai Szemeszter hatására azonban a tagállamok a szakpolitikát
illető mozgásterüket elveszítették. Az intézkedés célja, hogy a korábban előforduló
költségvetési adatok meghamisítása illetőleg azok sikertelen koordinációja helyett egy integrált
tervezési folyamatot alakítsanak ki annak érdekében, hogy a költségvetési stabilitás adott
legyen az eurózónában, illetve a tagállami büdzsék összhangban legyenek az uniós
prioritásokkal. Mivel a költségvetések összehangolásáról van szó, így fogalmilag adott, hogy
a lépések a tagállami redisztribúció egészét érintik.
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A válságkezelő lépés célcsoportját és jellegét illetően elmondható, hogy egy általános és
reformer intézkedésről van szó. Az Európai Szemeszter célja, hogy az egész eurózónában egy
sikeresebb költségvetési koordinációt alakítson ki, mint ami korábban működött.
Milyen válasz adható ez eset alapján a disszertáció kutatási kérdéseire? Az Európai Szemeszter
de facto átvette a költségvetés előkészítési funkciót a tagállami parlamentektől. Ennek
megfelelően a nemzeti újraelosztások egészét szabályozó dokumentumok ma már nem az
eurózóna fővárosaiban, hanem az uniós intézményekben készülnek. Azonban a redisztributív
kompetenciák ilyen arányú de facto átruházását semmilyen szinten nem követte az uniós polity
képviseleti szintjének javítása. Ennek megfelelően az EU nem rendelkezik elégséges részvételi
legitimitással ahhoz, hogy az újraelosztást kialakíthassa, hiszen jelentősen sérti a „no taxation
without representation” alapelvét. Tény azonban, hogy a szemeszter egy állandó eljárást követ
és már évek óta sikeresen működik; vagyis a throughput és output legitimáció valamennyire
ellensúlyozza a részvételi oldalon fellépő legitimitási hiányt.
Ami a különleges intézkedéseket és a biztonságiasítást illeti, az Európai Szemeszter nem
tekinthető rendkívüli lépésnek. Igaz, hogy kialakítása egy különleges állapotban történt,
azonban nem felfüggesztette a korábbi szabályokat, csak átstrukturálta azokat. Emellett egy
általános és reformer jellegű intézkedésről beszélhetünk, amelyet azért hoztak létre, hogy a
gazdasági válság okainak tekinthető problémákra nyújtson rendszer szintű választ.
A demokratikus deficit tekintetében azonban nagyon komoly aggályokat kell, hogy
megfogalmazzak. A tagállami újraelosztások előzetes ellenőrzése úgy történik az Európai
Szemeszter keretén belül, hogy az input jellegű legitimáció teljesen hiányzik. Ez azt jelenti,
hogy az állampolgárok nem rendelkeznek olyan ellenőrzési csatornákkal, amelyeken keresztül
felügyelhetnék, hogy a tőlük elvont források felhasználása hogyan is dől el. A governance
megközelítésű deficit itt nem érhető tetten, azonban a jelenség itt is értelmezhető az EU és az
egyes tagállam viszonyában. Az ország specifikus ajánlásokon keresztül ugyanis a tagállamok
mozgásterét komolyan korlátozni tudja az uniós szint. Mivel az Európai Szemeszter nem
tekinthető az különleges lépésnek, amelyet a biztonságiasítás legitimál, így ezek a
demokratikussági hiányok nem menthetők ki.
9. táblázat - Európai Szemeszter
cselekvés környezete

különleges állapot
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cselekvő

uniós intézmények (EB, EUT, EP, EiT), tagállamok

cselekvés

kötelező
rendszeresen
megvalósuló
politikai norma

polity

aktorok új csoportosítása, új eszközök
használata
döntéshozatali elmozdulás a nacionális
felől a szupranacionális felé
hiányos input legitimáció

politics átrendezett viszonyrendszer
hatáskörsértés
EU-tagállam viszonyban
demokratikus deficit
policy

jelentkező

uniós hatáskörmegosztás sérül
stabil és koordinált
kialakítása

költségvetések

integrált tervezési struktúra
komoly újraelosztó hatások
célcsoport és jelleg

általános és reformer

legitimáció

elégtelen input és erős throughput és output

intézkedés kategóriája

középtávú normál reform reformintézkedés

demokratikus deficit

erős, nem kimenthető demokratikus deficit mind a klasszikus
intézményi megközelítés, mind az EU-egyes tagállam viszonyban
értelmezve

5.4.2. Hatos és Kettes Pakk
5.4.2.1. Az eset leírása
A Hatos, illetve Kettes Pakk az európai gazdaságpolitika szabályszerű reformcsomagjának
tekinthető. A szerződésekben biztosított hatáskörökön belül eljárva, a rendes döntéshozatali és
jogalkotási eljárást alkalmazva másodlagos európai jogforrásokat hoztak létre annak
érdekében, hogy a GMU endogén strukturális hibáit valamilyen szinten tompítsák és ezen
keresztül elkerülhetővé tegyék a szuverén államadósság válság megismétlődését az eurózónán
belül.
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A nyolc új jogszabály (hét rendelet és egy irányelv 2011-ből és 2013-ból) a gazdasági
kormányzás különböző intézményeit hozta létre a Stabilitási és Növekedési Paktum
megerősítése érdekében. A legfontosabb intézkedések fokozták a költségvetési ellenőrzést,
valamint a makrogazdasági politikák koordinációját, új szabályokat vezettek be a túlzott
deficiteljárások (excessive deficit procedure) felgyorsítására és hatékonyabbá tételére, valamint
új eljárásokat vezettek be az eurózóna költségvetési ellenőrzésére (Hix, 2015, 185). Így
született meg például az itt elemzésre kerülő túlzott hiányeljárás (excessive imbalance
procedure). Jelen fejezet ez utóbbival, valamint a túlzott hiány vagy deficit eljáráson végzett
átalakítás elemzésével foglalkozik.
A túlzott egyensúlytalansági eljárás talán a gazdaság irányítás egyik legszélesebb körű eszköze,
amelyet a másodlagos uniós jogi aktusok a Bizottság kezébe adtak. Célja, hogy azokon a
területeken, ahol az EU nem rendelkezik hard-law eszközökkel, ott az együttműködés
keretrendszerét és a kormányzás eszközeit kellően meg tudja erősíteni. Ennek érdekében
kialakítottak egy tizenegy különböző mutatóból álló adatbázist, amelyeket a brüsszeli szerv
folyamatosan nyomon követ. Ezek között gyakorlatilag a gazdasági élet majd minden területe
megtalálható, a munkanélküliségi rátától az ingatlanpiaci árak változásán át, a külkereskedelmi
mérlegen keresztül az általános kormányzati hiányig. Az eljárás érdekessége az, ahogy arra
Scharpf is felhívja a figyelmet, hogy a kormány ezek közül mindössze egyet tud közvetlenül
ellenőrizni (2015, 28).
Az eljárás akkor indul, ha a bizottság érzékeli, hogy az egyensúlytalansági mutatók közül egy
vagy több kilép a megengedett sávból, és így fennáll a lehetősége, hogy később
makrogazdasági egyensúlytalanságot okozhat. A Bizottság rendszeresen kiadja az ún. riasztási
jelentést (alert mechanism report), amelyek nyomon követik a tagállamok értékeinek
változását az eljárás részét képező mutatók terén. Amennyiben a Bizottság érzékeli, hogy
valamely tagállam esetében az egyensúlyt kikezdő tendenciák kezdenek erősödni, akkor egy
úgynevezett részletes elemzést (in-depth review) készít a tagállamról, ahol a kockázati
tényezőket azonosította. Ha ezen vizsgálat során a brüsszeli intézmény túlzott
egyensúlytalanságot (excessive imbalance) állapít meg, akkor ezt követően kidolgoz egy
határidőt tartalmazó szakpolitikai előírás csomagot, amelyet a tagállamnak végre kell hajtania.
Hogy a Bizottság milyen szakpolitikákat érinthet, az gyakorlatilag nincs meghatározva az
eljárásában, vagyis itt a testület diszkrecionális döntésén múlik, hogy hogyan tervezi kezelni
az esetleges nehézségeket. Amennyiben a Bizottság nem elégedett a szakpolitikai előírások
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megvalósításával, akkor határozatban elmarasztalhatja a tagállamot nem-együttműködés miatt
(decision establishing non-compliance). Ennek komoly következményei is lehetnek, ugyanis a
szakpolitikai előírások be nem tartásáért a tagország a GDP 0,1%-val egyenlő letétet kell hogy
egy uniós nem kamatozó betéten helyezzen el, és amennyiben nem teljesíti a bizottsági
előírásokat, akkor egy ezzel megegyező összegű éves büntetést kell, hogy fizessen. A fizetési
kötelezettség fennáll akkor is, ha a tagállami ismét nem alkalmazza az előírásokat vagy ismét
nem elfogadható kiigazítási tervet nyújt be (ibidem).
Látható tehát, hogy a túlzott egyensúlytalansági eljárás komoly következményekkel és
költségekkel is járhat a tagállam részére. A gazdasági szankciók automatizálása érdekében, a
tagállam csak akkor mentesülhet a befizetés alól, ha az Európai Unió Tanácsa minősített
többséggel külön szavaz a szankció felfüggesztéséről, ez érvényes mind az azonnali, mind az
éves szankció esetében is. A fordított minősített többségi szavazás intézményét vezették be
ennél az eljárásnál is. Ennek azért van jelentősége, mert a fordított szavazás politikai felelősség
illetve alapvetően ügyrendi szempontból is jelentősen átalakítja döntés dinamikáját.
Amennyiben a szankciók automatikusan kiszabásra kerülnek, akkor nagyon eltérő a politikai
üzenete, ha a kormányok vezetői mentesíttették a vétő tagállamot a felelőssége alól. Emellett a
büntetés kiszabásának felfüggesztése érdekében külön szavazást kell tartani, ami egy további
ügyrendi gátat jelent ennek alkalmazásához.
A túlzott deficiteljárás a gazdasági kormányzás egyik klasszikus eszköze, amit még az
Amszterdami Szerződéssel létrehozott és a maastrichti gazdasági koordináció alapelemének
tekinthető Stabilitási és Növekedési Paktum hozott létre. Ezt azon tagállamok ellen indították,
amelyek általános államháztartási hiánya meghaladta a GDP 3%-át. Az eljárás egy prevenciós
és egy korrekciós ágra bomlott főszerelője pedig a Bizottság volt. Amennyiben az eljárás alá
vont tagállam nem volt képes megfelelő kimentési okot felmutatni, akkor a Bizottság
határidőkhöz kötött cselekvési tervet alkotott az ország részére, amely be nem tartása esetén
kezdeményezhette a korrekciós szakasz elindítását. Itt már lehetőség volt gazdasági szankciók
kiszabására, amelyet az ECOFIN kellett hogy megszavazzon. Ha és amennyiben a tagállam
nem rendezte gazdasági helyzetét, megnyugtatóan akkor először nem kamatozó letéti számlán
kellett elhelyeznie a GDP 0,1-0,3%-a közötti összeget, amely a szabálysértő helyzet
fennmaradása esetén effektív büntetéssé alakult. A szankciók kiszabására azonban az eljárás
megszületése és a válság kirobbanása közötti több mint egy évtizedben egyszer sem került sor.
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A válság kialakulásának okai között a GMU strukturális hibái mellett a Stabilitási és
Növekedési Paktum, valamint annak eszközeinek hiányos alkalmazását is meg szokás jelölni.
Ennek megfelelően mind a Pénzügyi Paktum, mind a Hatos és Kettes Pakk hatékonyabbá
akarták tenni a túlzott deficit eljárást. Ennek keretén belül az eljárást jelentősen lerövidítették,
több ponton is lehetőséget adva a gazdasági szankciók azonnali kiszabására. Emellett itt is félig
automatává tették a büntetés kiszabását, a fordított minőségi többségű szavazás bevezetésével.
Emellett a Pénzügyi Paktum vívmányai közül átemelték a strukturális deficitre vonatkozó
kritériumot. A fordított szavazás a túlzott deficiteljárásnál talán még hatékonyabb, hiszen a
magas államháztartási hiány a válság kialakulásának egyik fő oka volt. Ennek megfelelően a
nettó befizető és egyben hitelező tagállamok nem vállalhatják azt a politikai kockázatot, hogy
miután az adófizetőik forrásait felhasználva kimentették a nettó haszonélvező tagállamokat,
utána ismét hagyják ez utóbbiak felelőtlen költekezését elharapózni.
5.4.2.2. Az eset elemzése
Az Hatos és a Kettes Pakk kialakításának helyzetét külön kell vizsgálni, mivel elfogadásuk
között eltelt két év. A Hatos Pakk kialakításának tulajdonságai azonosak az Európai Szemeszter
helyzetével, vagyis különleges állapotnak tekinthető. Ezzel szemben a Kettes Pakkot 2013-ban
hozták létre, amikorra Görögországon kívül a legtöbb uniós tagállam már a válságból való
kilábalás útján járt. Az EU válságkezelő és megelőző intézkedései elkezdtek működni, így
ekkor már nem beszélhetünk különleges állapotról
Az aktorok tekintetében három szereplőt találhatunk. Egyrészt a rendszer főszereplőjének
számító Európai Bizottságot, a bizottsági eljárás és döntések szankcionatív részét ellenőrző
Európai Unió Tanácsát, valamint az eljárás alá vont tagállamot. Ezek közül az Európai
Bizottság kapott új szerepkört, illetve növelték korábbi eljárásainak hatékonyságát annak
érdekében, hogy megfelelően érvényesíthesse a Stabilitási és Növekedési Paktum gazdasági
kormányzását. Az eljárás központi aktora tehát egy szupranacionális intézmény, amely
rendelkezik ugyan a valamilyen szintű input legitimációval, azonban túlnyomórészt az eljárási,
throughput és az eredmény jellegű output legitimitáson alapszik. Az EU Tanácsa ellenben
kormányközi intézmény, akinek az eljárásba történő bevonása azért szükséges, hogy egy
magasabb input legitimációval rendelkező szuverén aktor döntsön a szuverén tagállamok
esetleges megbüntetéséről – legyen itt szó akár a túlzott deficit vagy a túlzott
egyensúlytalansági eljárásról. Az eljárás alá vont tagállam természetesen magas input
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legitimációval rendelkező szuverén szereplő, azonban ebben a viszonyban sokkal inkább
követő, mintsem proaktív szereplő.
Maga a válságkezelő lépés egy jogi döntés. A Hatos és a Kettes Pakk is összesen nyolc, a
rendes jogalkotási eljárásban meghozott kötelező erejű másodlagos jogi aktus. Ennek azért van
különösen nagy jelentősége, mert a rendes jogalkotásnak számító együttdöntés során a
legmagasabb az európai képviselet minősége és a politikai ellenőrzési mechanizmusok
hatásfoka. A rendkívül összetett eljárás nagy számú vétójoggal bíró szereplőt és konzultatív
testületet integrál a döntéshozatalba, ezzel növelvén a meghozott döntés legitimitását.
A lépés tartalmának vizsgálatát illetően a polity dimenzióval kapcsolatban megállapítható,
hogy nincs elmozdulás új aktorok felé, a régi szereplők funkciói változnak, illetve új eljárások
jönnek létre. A Bizottság eddigi eljárásai átalakulnak és a brüsszeli testület szerepköre
erősödik, köszönhetően a hatékonyabb procedúráknak illetve a Tanács kontroll funkciójának
csökkenésének. A fordított szavazási rendszer bevezetése miatt a Tanács pozíciókat veszít,
hiszen a továbbiakban nem magától értetődő a szankciók kiszabására vonatkozó döntési
jogköre. Amellett, hogy nincsenek új szereplők, a döntéshozatali kompetenciákban sem
tapasztalható elmozdulás; azonban a szerepkörök átsúlyozásával a szupranacionális aktorok
erősödnek a rendszeren belül, ahogy az fentebb is olvasható. Az intézmények legitimációja
ennek megfelelően ugyancsak eltolódik az eredmény és eljárási formák felé, hiszen a részvételi
legitimitást képviselő intézmények gyengülnek. A Hatos és a Kettes Pakk által kidolgozott
eljárások az állandóság igényével lettek kialakítva, annak érdekében, hogy a gazdasági
kormányzás eszközei hatékonyabbá váljanak, képessé válva ezáltal arra, hogy ellentartsanak a
GMU strukturális hibáinak; illetve részben kezeljék azokat.
A politics dimenzió tekintetében megállapítható, hogy az EU válságra adott rendszerszintű
válaszai részben átalakították a szereplők közötti viszonyokat. Erre jó példa az eljárásokban a
Bizottság és a Tanács, illetve a Tanács és az egyes tagállamok közötti kapcsolatok
átrendeződése. Az előbbit már érintettem, az utóbbi esetében azt kell kiemelni, hogy amíg
korábban a kormányok kifejezetten szolidárisak voltak egymás iránt a szankciók kiszabását
illetően, addig elképzelhető, hogy ez változni fog a fordított szavazás és a válság tanulságai
miatt. Ez az átalakulás azonban inkább közép és hosszú távon valósulhat meg. A jogszabályok
tekintetében nem beszélhetünk hatáskörsértésről, hiszen az uniós joganyag átalakulásának
eszközeivel hozták létre az új gazdaságellenőrzési keretrendszert. Azonban az új eljárások,
mindenek előtt a túlzott egyensúlytalansági eljárás alkalmas arra, hogy egy adott tagállamra az
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uniós vezetés ezen keresztül kényszerítse rá az akaratát. Minekután a beavatkozás szakpolitikai
korlátai nincsenek meghatározva, így a Bizottság diszkrecionális jogában áll annak
meghatározása, hogy milyen módon kell az eurózóna tagállamnak fellépnie az
egyensúlytalansági kockázatok ellen. Ugyancsak alkalmas lehet a túlzott deficiteljárás arra,
hogy a tagállamok EU politikáját valamilyen irányba formálják. Erre jó példa a válság első
fázisában Magyarország ellen indított eljárás, amit kevésbé a gazdasági mutatók tettek
indokolttá, mintsem a magyar „szabadságharc”. Ennek megfelelően – főként az
egyensúlytalanság esetén, a tagállam mozgásterét jelentősen szűkítheti az európai végrehajtás.
Konkrét személyi cseréket eddig a gazdasági kormányzás új rendszere nem indukált – ha nem
soroljuk ide a Trichet-Draghi levélnél tárgyal olasz kormányváltás esetét.
A lépés szakpolitikai dimenziója szempontjából nézve elmondható, hogy az Unió
rendszerszintű választ adott a gazdasági válság számos problémájára. Ugyan nem oldotta meg
ezeket, de a rendes gazdasági kormányzás keretrendszerének erősítésén keresztül kijelölte az
utat egy esetleges valós gazdasági unió kialakítása felé. A szorosabb ellenőrzési eszközök
lehetővé teszik, hogy a tagállamok a konvergencia útjára lépjenek, illetve a szélesebb körű
ellenőrzésen keresztül pedig az esetleges turbulenciák időben megelőzhetőkké válnak.
A válságkezelő lépés célcsoportját és jellegét illetően elmondható, hogy egy általános és
reformer jellegű intézkedéscsomagot hozott létre az integráció. A lépések célja a GMU
egészének megreformálása volt, és azon endogén és strukturális hibák kezelése, ami a válság
súlyosságához vezetett. Az egységes monetáris, de tizenkilenc (vagy huszonnyolc)
gazdaságpolitika lehetetlenné tette, hogy a Gazdasági és Monetáris Unió a nevének
megfelelően működjön. Ugyan sem a Hatos, sem a Kettes Pakk nem alakítja ki a gazdasági és
fiskális uniót, azonban az eurózónán belül általános jelleggel igyekszik konvergenciát
kialakítani a költségvetések között, illetve betartatni a gazdasági koordinációs előírásokat. Az
elfogadott jogi aktusok egyértelműen reformer jellegűek, hiszen szorosabbra próbálja fűzni a
gazdasági kormányzás intézményeit, javítván annak válság előtti minőségét.
Milyen válasz adható ez eset alapján a disszertáció kutatási kérdéseire? Az EU válságra és a
GMU endogén strukturális problémáira adott rendszerszintű uniós válasz legitimációja az EU
egészének legitimitásához hasonló. Mivel a nyolc másodlagos jogi aktust a rendes jogalkotás
eljárás keretében fogadták el, így szereplők széles köre vett részt a döntéshozatalban. Az
együttdöntés keretében kialakított döntések rendelkeznek a legmagasabb input legitimációval,
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azonban ezek is kevesek ahhoz, hogy a széles újraelosztó jogosítványokat legitimálják. Mint
az EU működésében mindenhol, itt is az eljárási és az eredmény legitimitás dominál. Azonban
a döntések tartalmi oldala komoly redisztributív hatásokkal jár, így szükségesebb lett volna a
képviselet minőségét javítani. Enélkül azonban a legjobb jogalkotási megoldást választották.
Ami a különleges intézkedéseket és a biztonságiasítást illeti, a Hatos és Kettes Pakk nem
tekinthető rendkívüli lépésnek. Bár a Hatos Pakk különleges állapotban jött létre, azonban a
Kettes Pakkról már ez sem mondható el. Létfenyegetettség nem állt fenn és nem került kívül a
rendes döntéshozatalon sem, sokkal inkább megerősíteni próbálta a Stabilitási és Növekedési
Paktumot. Az általános középtávú reformer intézkedések a jövőbeli válságok elkerülését és az
együttműködés szintjének javulását próbálták kialakítani.
A demokratikus deficit tekintetében a Hatos Pakk és a Kettes Pakk elfogadása nem okoz
problémát. A tartalmi oldal azonban komolyabb demokratikussági aggályokhoz vezet. Ahogy
azt fentebb írtam, az újonnan bevezetett vagy megerősített eljárások alkalmasak arra, hogy az
EU-tagállam viszonyában megvalósítsák a demokratikus deficitet. Ami a klasszikus és a
governance aspektusokat illeti, az első megközelítés szerinti demokratikussági deficit is
kimutatható. A jogszabályok olyan eljárásokat alakítottak ki, amelyek komoly újraelosztási
hatásokkal jártak, ellenben az input legitimációt növelő képviseleti minőségjavulást hozó
intézkedések elmaradtak. Governance alapú demokratikussági problémák ebben az esetben
nem állnak fenn, mivel nem történt elmozdulás a döntéshozatali központok között.
10. táblázat - Hatos és Kettes Pakk
cselekvés környezete

különleges állapot (Hatos Pakk), normál állapot (Kettes Pakk)

cselekvő

Európai Bizottság (proaktív), Európai Unió Tanácsa (ellenőrző)

cselekvés

rendes jogalkotási polity
eljárásban
megalkotott,
kötelező
másodlagos jogi
aktus

régi intézmények
átrendezés

közti

súlypont

eltolódás
a
intézmények felé

szupranacionális

új eljárások és a régiek hatékonyabbá
tétele

politics átrendeződnek a szereplők viszonyai
(EB-EUT; EUT-tagállam)
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nincs hatáskörsértés
EU-tagállam viszonyában érzékelhető
demokratikus deficit
potenciálisan
mozgástér
policy

szűkülő

tagállami

hatáskörmegosztás sértetlen
hatékonyabb gazdaságpolitikai irányítás
szorosabb és széles körű ellenőrzési
mechanizmusok
szélesebb kompetenciák

célcsoport és jelleg

általános és reformer

legitimáció

gyenge input, domináns throughput és output

intézkedés kategóriája

középtávú normál reform reformintézkedés

demokratikus deficit

EU-egyestagállam viszonyában értelmezhető és klasszikus intézményi
demokratikus deficit

5.4.3. Bankunió
5.4.3.1. Az eset leírása
A válságkezelés során a legújszerűbb intézkedésnek a Bankunió ötlete tekinthető. Ennek oka,
hogy amíg a többi válságkezelő lépés túlnyomórészt az állami gazdálkodásnak igyekezett
határokat szabni, addig ez a magánszférában elhelyezkedő kereskedelmi bankok uniós
felügyeletét és közös szabályozását igyekszik kialakítani. A bankunió gyakorlatilag egy olyan
európai ellenőrzési környezetet, valamint bankfinanszírozási szabályozást alakított ki, amely
azonos szabályokat és környezetet teremtene Európa egészében, ezzel létrehozva egy közös
európai pénzügyi teret (Buda, 2014, 114-122). A bankunió egyik legfontosabb tulajdonsága,
hogy az nem csak az eurózóna országai számára elérhető, azonban a közös valutát használó
tagállamok számára kötelező a tagság. A rendszer célja, hogy olyan egységes keretet alakítson
ki, amely azonos szabályok mentén biztosítja a pénzintézetek stabilitását, létrehozzon egy
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olyan alapot, amely csökkenti az adófizetőkre nehezedő kockázatot és a bankok kimentése
esetén a költségeit, harmonizálja a szabályozásokat és biztosítsa a pénzügyi stabilitást.73
Az együttműködés összesen három pillérből áll: az egységes szabálykönyvből, az egységes
felügyeleti mechanizmusból és az egységes szanálási mechanizmusból. Az első elem ma
gyakorlatilag 8300 intézmény működési szabályait határozza meg a bankokra vonatkozó
tőkekövetelmények, a továbbfejlesztett betétbiztosítási rendszerek és a csődközeli helyzetbe
került bankok kezelésére vonatkozólag.74
Az egységes felügyeleti mechanizmus a prudenciális ellenőrzésért felel az együttműködésben
résztvevő tagállamok bankjai felett. Folyamatos monitoring alatt tartja a szabályok betartását
és igyekszik az esetleges szabálytalanságokat időben feltárni, majd ezt követően biztosítja a
hiányosságok orvoslását.
Az egységes felügyeleti mechanizmus egy sokszereplős intézmény. A főszereplője az EKB,
azonban az operatív vezetésére az EKB-n belül külön létrehoztak egy felügyeleti szervet, amely
egy elnökből és alelnökből, az EKB négy tagjából, valamint a résztvevő országok
felügyeleteinek egy-egy tagjából áll. A mechanizmus további résztvevői a tagállami felügyeleti
szervek – amelyek például a kisebb bankokat ellenőrzik –, az EU Tanácsa, amely rekrutációs
feladatokat lát el, valamint az Európai Bankhatóság, amely a szabálykönyv érvényesüléséért
felel.75
Az együttműködés harmadik pillére az egységes szanálási mechanizmus, amely a csődközeli
helyzetbe került bankok esetleges kimentéséről vagy megszüntetéséről dönt, valamint fedezi
ennek költségeit. A pillér két részből áll: egyrészt az Egységes Szanálási Testületből, amely
egy európai hatóság, valamint a közös szanálási alapból, amit a bankszektor finanszírozására
hoztak létre. A Testület a szanálási eljárások főszereplője, amely az EKB felügyelete alatt áll.
A szanálási alapot a szupranacionális szinten hozták létre és kezdetben a tagállami
befizetésekkel indult el. Nyolc év alatt azonban a bankszektor szereplői folyamatos
befizetéseket eszközölnek az alapba és végül a tagállamoktól származó közpénz kikerül a
források közül.76
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A bankunió létrehozásának egyik legnagyobb jelentősége az, hogy ezáltal egy újabb stratégiai
szektor szabályozási és felügyeleti jogköre került át a tagállami szintről az európaira (Hix, 2015
187-188). Azt azonban fontos kiemelni, hogy az együttműködés eredeti tervezete szerint nem
szanálási, hanem európai betétbiztosítási alap jött volna létre – ahogy azt még 2015-ben Hix is
írja (ibidem). Ez még inkább erősítette volna a szupranacionális szintet, azonban ez a
kezdeményezés a német ellenálláson elbukott.
5.4.3.2. Az eset elemzése
A bankunió kialakítása a válságkezelés végéhez közelítve kezdődött el. Ekkorra már a legtöbb
hitelszerződés lejárt, új hitelkihelyezésre pedig – a harmadik görög mentőcsomagon kívül –
már évek óta nem került sor. Emellett a Hatos és Kettes Pakk, az Európai Szemeszter, valamint
a Pénzügyi Paktum intézkedései ekkorra már a lehetőségekhez képest biztosították a
kormányzati gazdálkodás egészséges működését, így az idő elérkezett a magánszféra
stratégiailag fontos szektorainak újraszabályozására. Vagyis a bankunió egy normál állapotban
jött létre, amikor a relatív nyugodt időszakban az uniós vezetés hozzá tudott nyúlni a pénzügyi
szektor szabályozásához.
Az aktorok tekintetében talán ez az együttműködés a legösszetettebb. Egyrészről a
magánszektor pénzügyi intézetei azok, akik az ellenőrzés alatt állnak. Az ellenőrzést főként
független uniós ügynökségek végzik, amelyek az EKB égisze alatt és sokszor annak
ellenőrzése mellett működnek. Ugyanakkor a klasszikus uniós intézmények is betöltenek
bizonyos szerepeket, akár a rekrutációban, akár az ellenőrzésben. Emellett a tagállami
felügyeleti szerveket is integrálták az együttműködés különböző szintjein. Látható, hogy mind
szupranacionális, mind kormányközi, valamint nemzeti aktorok is jelen vannak. Ugyanígy
mind a governance szereplői, mind a klasszikus polity tagjai is megtalálhatóak. Ennek
megfelelően az aktorok változatos legitimációval rendelkeznek, azonban a legfontosabb
feladatokat betöltő független ügynökségek - EKB, Egységes Szanálási Testület, EKB
felügyeleti testület – leginkább a throughput és az output legitimitásra támaszkodhatnak.
Maga a válságkezelő lépés inkább jogi intézkedésnek tekinthető. Egyrészről a rendes
jogalkotási eljáráson keresztül hozták meg őket, másrészt a bankfelügyelet tipikusan olyan
terület, ahol a jogi garanciáknak kifejezetten fontos szerepük van. Vagyis a bankunió mind
formai, mind tartalmi elemei jogi lépéseken keresztül jönnek létre másodlagos uniós jogi
aktusokon és egyéb jogalkotási eszközökön (EKB rendelet).
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A lépés tartalmának vizsgálatát illetően a polity dimenzióról kijelenthető, hogy egy komplett
új intézményt és több új szereplőt és rengeteg új eszközt alkot meg, amelyek a bankfelügyelet
komplex rendszerét hivatottak ellátni. Emellett elmozdulást is érzékelhetünk a tagállami szint
felől a szupranacionális irányba. Az új intézményi megoldások általában a független
ügynökségeknek adják a vezető szerepet, azonban ez a tagállami szinten is ilyen aktorok
hatáskörébe tartozott. Ennek megfelelően csak a vertikális elmozdulás állapítható meg. Az új
intézményrendszerben a domináns szerepet minden esetben szupranacionális szervek töltik be.
Ennek megfelelően az új polity főként az eljárási és másodlagosan az eredmény legitimáción
alapszik. A bankuniót állandó jelleggel hozták létre, annak érdekében, hogy a pénzügyi szektor
az EU-ban átlátható és stabil legyen.
A politics dimenzió tekintetében megállapítható, hogy a bankunió átalakította az aktorok
közötti viszonyokat, hiszen egy új intézményrendszert emelt be európai polity-ba. Ennek
megfelelően jelentősen erősödtek az EKB pozíciói, új jogosítványokkal gazdagodott az EU
Tanácsa és a Bizottság is. Hatáskörátlépésről nem beszélhetünk, mivel az együttműködést
uniós jogszabályváltozással alakították ki és ennek megfelelően változott az acquis
communitarie is. Nem található az EU-tagállam viszonyában értelmezhető demokratikus
deficit sem, mivel az átadott kompetenciák a magánszféra szereplőire vannak hatással és
korábban a nemzeti szinten is független intézmények látták el ezeket a feladatokat. Ennek
megfelelően a tagállami mozgástér sem változik. A bankunió bevezetése nem okozott személyi
változást.
A lépés szakpolitikai dimenziója szempontjából nézve elmondható, hogy a gazdasági
kormányzás kiépítésének következő logikus lépése a pénzügyi szektor uniós szabályozása volt.
A bankunió policy céljait eddig sikeresen teljesítette, hiszen szupranacionális szintre került a
pénzügyi

szektor

prudenciális

ellenőrzése,

valamint

kialakítottak

egy

egységes

szabályrendszert és egy szanálási alapot. Azonban nem sikerült létrehozni egy egységes
betétbiztosítási alapot.
A válságkezelő lépés célcsoportját és jellegét illetően elmondható, hogy egy általános, az
eurózónán is túlmutató reformer jellegű intézményrendszer született meg.
Milyen válasz adható ez eset alapján a disszertáció kutatási kérdéseire? A bankunió
legitimációjában a legerősebben az eljárási, throughput forma, amelyet az output követ. Ugyan
a szanálási alap átmeneti időszakában bizonyos szintű újraelosztó hatásokat feltételezhetünk,
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ám valójában a teljes rendszer azért lett kialakítva, hogy a lehető legkevesebb adófizetői pénzt
kelljen a szektor szanálására vagy megmentésére fordítani. Emellett ezeket a funkciókat a
tagállami szinten is felelőtlen, független intézmények gyakorolták. Így az input legitimáció
hiánya ezen a téren nem olyan aggályos.
Ami a különleges intézkedéseket és a biztonságiasítást illeti, a bankunió nem tekinthető
rendkívüli, biztonságiasított lépésnek. Nem különleges állapotban jött létre, nem állt fenn
létfenyegetettség és a rendes döntéshozatalt sem hagyta maga mögött; közép távú döntésként
állandó, általános és reformer jelleggel jött létre. Ettől függetlenül azonban vannak olyan
funkciói, amelyek a válságkezelésnek tekinthetőek, így például a szanálási mechanizmus.
A demokratikus deficit tekintetében a bankunió problémamentes együttműködési formának
tekinthető, mivel egyik megközelítése szerint sem érhető tetten. Ennek fő oka a bankfelügyeleti
rendszer input jellegű mechanizmusoktól való távolsága mind a tagállami, mind a
szupranacionális szinten. Ez az intézkedés nem rendelkezik újraelosztó hatásokkal, sokkal
inkább még azok kockázatát is csökkenteni próbálja.
11. táblázat - Bankunió
cselekvés környezete

normál állapot

cselekvő

független ügynökségek (EKB, Egységes Szanálási Testület, EKB
felügyeleti testület)

cselekvés

rendes jogalkotási polity
eljárásban
megalkotott,
kötelező
másodlagos jogi
aktus

új intézményrendszer
elmozdulás a szupranacionális független
ügynökségek irányába a tagállamiak
felől
állandó struktúra

politics EKB erősödő szerepköre
nincs hatáskörsértés
nincs demokratikus deficit
policy

gazdasági kormányzás következő lépése
stabil európai bankrendszer
szupranacionális
eljárások

167

szabályrendszer

és

célcsoport és jelleg

általános és reformer

legitimáció

throughput és output

intézkedés kategóriája

középtávú normál reform reformintézkedés, egyben a válságkezelés
állandó intézménye

demokratikus deficit

nem található demokratikus deficit

5.5.

Összegzés

Amint azt az esettanulmányok is bebizonyították, az EU válságkezelése jelentősen rontotta az
integráció demokratikusságát. Három intézkedésen kívül (EKB bankfinanszírozó programja,
Euró Plusz Paktum és bankunió) minden lépés súlyosbította a demokratikus deficitet.
Az elemzett lépéseket két csoportba sorolhatjuk: az első csoportba tartozók egy
létfenyegetettségre reagálva valamilyen vonatkozási tárgy védelmében, a rendes jogalkotást
elhagyva, rendkívüli rövid távú intézkedésekként írhatóak le. A másodikba ellenben a közép
távú, reformer jellegű lépések tartoznak, melyek egyik alcsoportja kialakította az európai
gazdasági válságkezelési intézményrendszert, a másik pedig a rendes működés korábbi
endogén strukturális problémáiból eredő hibákat próbálta kijavítani a gazdasági kormányzás
területén.
Azon intézkedések, amelyek nem tekinthetők különleges, biztonságiasított lépéseknek, de
súlyosbították a demokratikus elszámoltathatóságot, komoly kockázatot jelentenek az EU
egészének legitimitására nézve és valamilyen módon reformra szorulnak. Annak érdekében,
hogy a demokratikus deficit valamennyire mérséklődjön mind a válságkezelés, mind az
újjáalakult rendes gazdasági kormányzás struktúráit pontos jogi keretek közé kell helyezni, és
a demokratikus elszámoltathatóság csatornáit erősíteni kell.
A 13. táblázat bemutatja az esettanulmányok összegzését.
6.

KONKLÚZIÓ

Jelen munka a 2009-ben kialakuló és megközelítőleg 2015-ig tartó európai gazdasági válságra
adott uniós válaszok átfogó elemzését próbálta megalkotni a demokrácia szempontjából
közelítve. Annak érdekében, hogy a vizsgálat fókuszált maradjon, az esettanulmányokat a
2011-2015– az első és az utolsó görög mentőcsomag – közötti időszak válságkezelő lépései
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alkották. Ennek során arra kerestem a választ, hogy a közös valuta megmentésére irányuló
intézkedések hogyan differenciálhatóak, milyen legitimációval rendelkeznek és milyen hatást
gyakoroltak az EU demokratikusságára. A következőkben röviden áttekintem a hipotézisekre
az elemzés alapján adható válaszokat.
A dolgozat első feltevése a válságkezelés, vagyis a cselekmény körülményeire vonatkozott,
miszerint az euróválság különleges állapotnak tekinthető. Az alapvetően jogtudományi
területre tartozó fogalom vizsgálata azért volt szükséges, mert a rendkívüli lépések
legitimáláshoz szükséges biztonságiasítás folyamatának előfeltétele a létfenyegetettség
fennállása, ez azonban a gazdasági szektorban nehezen kimutatható. Ennek a fennállását volt
hivatott megerősíteni a különleges állapot jelenléte.
Elsőként a különleges állapot fogalma került meghatározásra, majd az euróválság ez alapján
került elemzésre A különleges állapot fogalmának meghatározását a szakirodalom nem adja
meg egyértelműen. Schmitt szerint arról, hogy mi a kivételes, minden esetben a szuverén dönt
(2005, 5). Ebből logikusan következik, hogy a különleges állapot fogalma politikai rendszerről
politikai rendszerre változik. Azonban a helyzetek nagy része az államok alkotmányos
szabályaiban kifejtett és körülírt.
A témában az egyik legkiterjedtebb szintetizáló igénnyel fellépő munka a fegyveres
konfliktusokra és erőszakos cselekményekre szűkíti a különleges állapotok körét (Gross, Ni
Aolain, 2006, 4-5). Mivel a legtöbb állam saját alkotmányos hagyományaira alapozva és azt
tovább fejlesztve határozza meg, hogy mi is az a különleges állapot és dolgozza ki, hogy a
politikai döntéshozók – és általában a végrehajtás előtti – akadályok mikor és milyen
mértékben lazulnak fel, így nehezebb egy általános fogalommeghatározást adni arról, hogy mi
is tekinthető különleges állapotnak.
Az ilyen szükséghelyzetek és az ezzel járó mozgástér-növekedés azonban fellelhető a
nemzetközi jog területén is, amely jelen munka szempontjából jobban is hasznosítható.77 Ennek
oka az alapjogvédelem nemzetközi garancia-rendszerében keresendő.
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Ennek egyik oka az, hogy az európai jog is a nemzetközi és a tagállami jog között helyezkedik el, azonban ez
az indoklás félrevezető lenne. Azonban az európai jog, hasonlóan a nemzetközi joghoz is, szupremáciával
rendelkezik a tagállami jogok felett, valamint egységes értelmezést nyújt a jogrendszer fogalmaihoz. Ennek
megfelelően a disszertáció vonatkozó elemzési tárgya könnyebben vizsgálható, hiszen nem szükséges a - még 28 tagállam különleges állapot fogalmát szintetizálni, hanem elég a vonatkozó európai emberi jogi fogalmat
felépíteni.
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Így az európai válságkezelés érdekében a különleges állapot fogalmát az Emberi Jogok Európai
Egyezségokmányából (15. cikk) illetve az Emberi Jogok Európai Bíróságnak és Bizottságának
egy-egy vonatkozó esetéből (Lawless kontra Írország - 332/57 (A/3) ECHR és Görögország
esete - 12 YB 1, 1969) dolgoztam ki.
Az így kialakított különleges állapot fogalom elemei a követezők: a helyzet okozta veszély
ténylegesen vagy immanensen fennáll, kivételessége miatt azonban nem kezelhető a rendes
jogrend eszközeivel, bekövetkezése esetén viszont az egész társadalomra kiterjedő általános
hatásokkal járna, amely kockáztatná a társadalom szervezett életét.
Az európai gazdasági válság tényleges és immanens karakteréhez kétség sem férhet. A 2009ben kirobbanó államadósság-válság nem csak a közös valuta és a GMU, de az egész EU
megszűnésével fenyegetett. A válság tényleges veszélyének az euró és monetáris unió
megszűnése, míg immanens kockázatának a teljes integráció felbomlása tekinthető. A közös
valuta elvesztésévek az EU a legnagyobb vívmányát és ezzel együtt a gazdasági
teljesítőképességébe és prudenciájába vetett piaci hitet szüntette volna meg, ami a gazdaság
központú együttműködés végét jelentette volna. Tehát az első konstitutív elem fennáll.
A helyzet kivételességét vizsgálva kijelenthetjük, hogy ilyen jellegű válsággal még nem
találkoztunk. A Gazdasági és Monetáris Unió alapvető strukturális hibái78 a szakpolitikát
túlzottan kitették az exogén körülményeknek. A gazdasági turbulenciáktól mentes
periódusokban, amikor a világgazdaság a konjunktúra ciklusában jár és a befektetői hangulat
optimista, az endogén veszélyek nem voltak érzékelhetők. A GMU aszimmetrikus szerkezete
– az egységes monetáris politikához, tizenkilenc (huszonnyolc), elégtelen szinten harmonizált
gazdaságpolitika társul –, amely a belső transzferek tilalmával (no-bail out elv) egészült ki, egy
olyan rendszert hozott létre, amely semmilyen válságkezelő mechanizmussal sem rendelkezik
a szupranacionális szinten. A monetáris politika viszont európai szinten irányított, így annak
diszfunkcióit tagállami szinten lehetetlen kezelni. Vagyis a helyzet különlegességét s a rendes
jogrendek alkalmazhatatlanságát alátámasztja, hogy sem a tagállami rendes, sem a rendkívüli
intézkedések nem orvosolhatták a válságot, az európai szint pedig nem rendelkezett ilyen
jellegű hatáskörökkel, amelyek megfelelő kezelést biztosítottak volna.
Az euróválság hatásainak általános, egész társadalomra kiterjedő jellege sem képezi komoly
vita tárgyát. Ha a közös valuta megszűnik és az EU még fenn is marad – amely a kevésbé
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Lásd: Benczes, 2011; Fabbriani, 2015; Crammer, Hobolt, 2015; Varga, 2013, 2014; Krugman, 2011
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valószínű forgatókönyv lett volna –, a legtöbb tagállamban általános recesszió alakult volna ki,
amely az egész népességre hatást gyakorolt volna. A Grexit és drachmához való visszatérés is
rendszerszintű bankválságot okozott volna Német- és Franciaországban, mivel az európai
pénzintézetek közel 200 - ezen belül is a francia bankok 55, a német bankok 32 - milliárd
eurónyi görög államkötvénnyel rendelkeztek (Lorca-Susino, 2010, 186-187).
A leginkább támadható elem a különleges állapotok utolsó jellemzője, miszerint a válság a
társadalom szervezett életét veszélyeztette. Bár ez elsőre talán túlzónak tűnik, azonban ha
belegondolunk abba, hogy az általános gazdasági visszaesés és a valuta elvesztése, legrosszabb
esetben pedig az EU felbomlása milyen gazdasági, politikai, társadalmi és biztonságpolitikai
hatásokkal járt volna, könnyen kijelenthető, hogy a közösségek szervezett élete komoly
veszélyben volt.
Ezek alapján az euró válság különleges állapotnak tekinthető, vagyis az első hipotézis
alátámasztottnak tekinthető.
Itt szeretnék kitérni a különleges állapot fogalmával rokon biztonság-elméleti fogalom, a
gazdasági létfenyegetettség fogalmára is. Ahogy azt a vonatkozó szakirodalom részletesen
taglalja (Izsa et al., 2011; Kiss, 2011; Buzan 1991; Buzan et al., 1998; Felméry, Tálas, 2018),
a gazdasági területen fennálló létfenyegetettség elfogadása komoly gondokba ütközik az állami
szinten, mivel az országok túlélése nem kerül veszélybe. Az euróválság azonban a
szupranacionális, vagyis a nemzetközi alrendszer szintjén alakult ki, ahol már ez a jelenség is
elfogadhatóbb. A gazdasági biztonság megingása bizonyításra került a 4.2. alfejezet második
felében, így a létfenyegetettség fennállása is kimutatható. Vagyis nem csak jogi, de biztonságelméleti szempontból is bizonyítottnak tekinthető az első hipotézis.
A

második

hipotézis

a

válságkezelés

differenciáltságára

vonatkozott,

miszerint

megkülönböztethetünk rövid távú, rendkívüli mentőintézkedéseket, valamint közép távú
reform lépéseket a válságmenedzsmenten belül. Itt az esettanulmányok vizsgálata során
kiderült, hogy a hipotézishez képest további differenciálás szükséges. Valóban találunk olyan
rendkívüli, különleges lépéseket, amelyek egyedi konzervatív jellegűek és az azonnali
válságkezelést szolgálják, azonban a közép távú lépéseket további két csoportra kell bontani.
Ezek közül az egyik, a hipotézisben is szereplő általános és reform jellegű, közép távú lépések
csoportja, amelyek a GMU endogén strukturális problémáit igyekeznek kijavítani a gazdasági
kormányzás fejlesztésén keresztül. A vizsgálat során azonban egyértelművé vált, hogy a
business-as-usual működést biztosító átalakítások mellett a válságkezelés közép távú lépései
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között találunk olyan intézkedéseket is, amelyek általános és rendszer szinten reform jellegűek,
azonban olyan intézményeket hoznak létre, amelyek célja, hogy konzervatív és egyedi
lépéseket tehessenek az exogén sokkok esetén. Vagyis az európai válságkezelés
intézményrendszerét, a különleges vagy rendkívüli állapotokat kezelő eszközöket hozzák létre.
Az esettanulmányokat adó válságkezelő lépések három kategória közti megoszlását a 12.
táblázat összegzi.
12. táblázat - A válságkezelő lépések kategóriái
rövidtávú rendkívüli

középtávú, válságkezelő

középtávú endogén

intézkedések

intézményrendszert

strukturális hibákat kezelő

kialakító intézkedések

intézkedések

Trichet-Draghi levél

OMT

Euró Plusz Paktum

bankfinanszírozó programok

állammentő programok és Pénzügyi Paktum
alapok (EFSF, EFSM, ESM)

Görögország

Európai Szemeszter

Ciprus

Hatos és Kettes Pakk
Bankunió

A különböző válságkezelési kategóriák más és más legitimációval rendelkeznek. Az azonnali
egyedi és konzervatív jellegű lépések, mint az állammentő alapok által nyújtott kondicionális
hitelek és mentőcsomagok, illetve a Trichet-Draghi levél olyan rendkívüli intézkedéseknek
tekinthetőek, amelyeket a probléma biztonságiasítás folyamata és a létfenyegetettség elleni
fellépés legitimálnak. Ezzel szemben a közép távú lépéseknél erre már nem lehet hivatkozni.
Ez elvezet a harmadik, egyben fő hipotézishez és második kutatási kérdéshez, miszerint a
gazdasági válságkezelés jelentősen súlyosbította az EU demokratikussági hiányát vagy
demokratikus deficitjét.
A demokratikus deficit mindhárom megközelítését vizsgálva – akár a klasszikus, akár az
intézményközpontú, akár a tagállam-EU viszonyban fennálló formában – kijelenthető, hogy a
demokratikusság romlott az Európai Unó döntéshozatalában.
A klasszikus megközelítés, amely az állampolgárok ellenőrzési lehetőségeit a legitimációs lánc
hosszán keresztül vizsgálja, elvesztette azt a fajta kimentését is, hogy az EU csak regulatív
szakpolitikákat irányít és az újraelosztásra nincs hatással (Majone, 1998, Moravcsik 2002). A
válságkezelés legtöbb lépése komoly redisztributív következményeket okozott, ám az
állampolgári ellenőrzési mechanizmusok köre nem bővült, sőt sok szempontból szűkült is.
172

Varga András
A demokrácia új kérdései az Európai Unióban a gazdasági válság után

Az intézmény vagy governance központú megközelítés nézőpontjából kijelenthető, hogy a
válságkezelés során komoly eltolódás történt a döntéshozatali jogosítványok terén a
politikailag felelőtlen governance struktúrák felé. Ez ugyancsak rontja a demokratikus
legitimációt.
Ami a jelenség új aspektusát illeti, itt érzékelhető a legerősebb romlás. Alapvetően a tagállami
szuverenitás az integráció történetének legnagyobb részében sértetlen volt, azonban a válság
alatt komoly interferenciák történtek, akár policy, akár politics szinten. A megszorító
gazdaságpolitika, amely a válságkezelés fő irányává vált, olyan országokban is bevezetésre
került, amelyek saját politikai vezetése ez ellen tiltakozott. A ciprusi bankrendszert megmentő
bail-in pedig egy európai szintről kivetett egyszeri adó volt, amely felett semmilyen
állampolgári ellenőrzést nem gyakoroltak az adófizetők, ezzel teljesen megszegve a „nincs
adózás képviselet nélkül” alapelvét.
A rövid és a közép távú lépések között különbséget téve megállapíthatjuk, hogy az előzőek
esetében szinte semmilyen figyelmet nem fordítottak a demokratikus deficit kiküszöbölésére,
míg a második csoportba tartozó intézkedések esetén a helyzet, bár jobbnak mondható,
azonban távolról sem kielégítő (Bieber, 2011). Azonban az első kategória esetében a rendkívüli
intézkedések demokratikus hiányát a szükségesség – vagyis a különleges állapot és a
létfenyegetettség elleni fellépés – és a biztonságiasítás folyamata felmenti. Azonban a közép
távú, akár rendes, akár rendkívüli működésre kialakított általános és reformer intézkedések
esetén az újraelosztó hatások és a hatáskörbővülés miatt az input legitimáció növelése és az
állampolgári ellenőrzés csatornáinak erősítése szükséges lett volna. Fontos azt is kiemelni,
hogy azáltal, hogy a reformer lépések egy része a különleges állapotok kezelésére hozott létre
állandó

válságkezelő

mechanizmusokat

mechanizmusokat,

kialakítani,

amelyek

ott
a

kifejezetten

fontos

létfenyegetettség

lett

elleni

volna

fellépésen

olyan
túli

demokratizációt is biztosítanak a válságkezelő intézmények jövőbeli egyedi lépéseinek. Vagyis
a gazdasági kormányzás és válságkezelés területén egy erős demokratizációs kényszer áll fenn
az EU-val szemben. A válságkezelő lépések estenkénti elemzéseinek eredményeit a 13.
táblázat foglalja össze. Összességében kijelenthető, hogy az euróválságra adott uniós válaszok
jelentősen súlyosbították az integráció már eddig is jelenlévő demokratikus deficitjét, többek
között kialakítva a jelenség egy új formáját is, amely az EU és az egyes tagállam viszonyában
értelmezhető.

173

Az integrációnak a közeljövőben erre a demokartizációs kihívásra választ kell találnia,
ellenkező esetben az ebből eredő legitimációvesztés az egész folyamatot veszélybe sodorhatja.
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MELLÉKLET
13. táblázat - Összegzés
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