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Az Európai Unió pénzügyi rendszere 
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Elméleti alapok 

 Integráció elméletek (liberális 

irányzatok,munkamegosztási elméletek, 

regulációs elméletek) 

 Optimális valutaövezetek elmélete (R. Mundel) 

 Fiskális föderalizmus (Tiebeout, Oates) 

 Balassa-Samuelson hatás 



Integráció-globalizáció 

 A gazdasági fejlődés szükségszerűen a 
nemzetköziesedést eredményezi. 

 Integráció-regionalizálódás (mikro és makro 
integráció) 

 Mikro~= részpiacok, termelési és szolgáltatási 
folyamatok összeolvadása, (nemzetközi 
vállalatok). Spontán folyamat, a kormányzat 
akadályozhatja, vagy katalizálja. 

 Makro~=kormányzati szinten vezérelt folyamat. 

 Globalizáció- egységesülés. 



Mi a globalizáció? 

 A gazdaság nemzetköziesedésének új 
minősége, amely jellemzői: 

– Globális vállalatok léte, 

– Pénzügyi és kereskedelmi liberalizáció, 

– Hagyományosan szabályozott ágazatok 
deregulációja, 

– Nemzetállamok kormányzatainak 
szerepvesztése a gazdasági kormányzásban, 

– A globális kormányzás eleinek megjelenése.  

 



Mi az Európai Unió? 

 Integráció= egyesülési folyamat, részek alkalmazkodása és összefonódása 

magasabb egészben. Fokozatai: 

• 1. Preferenciális vámövezet, vám és más kereskedelmi kedvezmények. 

• 2. Szabadkereskedelmi övezet, áruk, szolgáltatások egymás közötti 

vámmentes áramlása. 

• 3.Vámunió, olyan szabadkereskedelmi övezet, amely tagjai harmadik 

országokkal szemben egységesen lépnek fel. 

• Közös piac, (olyan vámunió, amely a termelési tényezők szabad áramlását 

is lehetővé teszi). 

• Egységes piac, (fizikai, technikai, fiskális korlátoktól mentes). 

• Gazdasági unió, (gazdaságpolitikák koordinálása). 

• Politikai unió. 



• A gazdasági és a politikai unió határán álló 

regionális integráció, 

• amelyben a tagállamok nemzeti szuverenitásuk 

számos elemét megőrizték, 

• de amelyben számos elemről le is mondtak (pl. 

a pénzkibocsátás monopóliumáról, az önálló 

monetáris politikáról és önálló fiskális politikáról). 

 



Az EU pénzügyi rendszere 

• Monetáris rendszer, saját valuta, belső érték nélküli 

pénzrendszer, erős és autonóm monetáris hatóság: 

euró-mint potenciális tartalékvaluta. 

• Fiskális rendszer, döntően a nemzeti költségvetésekre 

alapozott, de létezik egy Közös Költségvetés. Ezt 

kiegészíti az EIB. 

• Liberalizált a globalizált rendszerbe illeszkedő pénz- és 

tőkepiac, szabad árfolyamrendszer, pénzügyi szolgáltató 

szervezetek és piacok globális szabályozása (Bázel II.). 

Lámfalussy eljárás 

 

 



Fiskális föderalizmus 

• Vertikálisan tagolt fiskális rendszer-

szubszidiaritás elve; 

• A fiskális funkciók (adóztatás és kollektív javak 

biztosítása) különböző szintek között oszlanak 

meg. 

• Közösségi szint + NUTS rendszer 1-5. 



Az EU fiskális rendszere 

Közös költségvetés néhány jellemzője: 

• A tagországok GDP-ének maximum 1,27%-át 
összpontosítja, 

• Speciális bevételi szerkezet, (vámok, 
agrárilletékek, VAT, negyedik (GDP arányos) 
forrás, 

• Speciális kiadási szerkezet (CAP, Strukturális 
Alapok, Igazgatás, Belpolitika, Külpolitika).  



Az EU fiskális rendszere- Közös 

Költségvetés 

A Közös Költségvetés alapelvei: 

1. Egységesség, megbízhatóság 

2. Éves költségvetés 

3. Egyensúly elve  

4. Elszámolási egység az euro 

5. Egyetemesség elve 

6. Specialitás elve 

7. Megbízható pénzügyi vezetés elve 

8. Átláthatóság elve   



• A költségvetés kerete a 7 éves pénzügyi terv, 

jóváhagyás az Európai Unió Tanácsában 

• Az éves költségvetés joga megoszlik egy EU 

szerv a Parlament és a Tanács között 

• Jóváhagyás, zárszámadás 



Az Európai Monetáris Unió- előzmények 

 Bretton Woods a Közös Piac számára biztosította az 

árfolyam stabilitást 

 Gazdasági és monetáris unió első koncepciója 1969 

Barre-terv, 1970 Werner terv, alapelvek: 

 1. A valuták szabad átválthatósága, szabad tőkeármlás, 

 2. Árfolyamok egymással szembeni visszavonhatatlan 

rögzítése, idővel közös valuta 

 3. Monetáris tartalékalapok a fizetési mérleg hiányok 

kiegyenlítésére 

 4. Pénzügyi és gazdaságpolitikai koordináció  



 Megvalósulás külső okok miatt elmaradt: 

– Bretton Woods felbomlása, 

– Olajárrobbanás, 

 Európai Monetáris Rendszer (EMS) 1979-1998. 
Ez árfolyam politikai együttműködés volt.  ECU 
kosárvaluta. 

  - Kezdetben elszámolási egység, államközi 
 fizetőeszköz, 

  -1993 elejétől (Uniós Szerződés hatályba 
 lépése)  tényleges fizetőeszköz (ECU-ben 
 kifejezett árak, támogatások), intervenciós 
 eszköz, tartalékvaluta.  

 

 



 Az EMS válsága a külső spekulációs támadások 

miatt az 1990-es évek elején. 

– GBP, ITL elleni támadás, elhagyták az EMS-t, 

– spanyol, portugál, ír valuta leértékelése, EMS-

t ezek is elhagyták. 

  

 A kosárvaluta korlátai, döntés a közös monetáris 

politikáról és a közös valutáról. 

 



Az Európai Monetáris Unió 

 Az optimális valutaövezet elmélete, lebegő versus  

rögzített árfolyamok.  

 Valutaövezet= az a területi egység, amelyen belül az 

árfolyamok rögzítettek. Ez megvalósulhat egyetlen 

(single) valutával, vagy több, visszavonhatatlanul 

rögzített árfolyamú valutával.  

  - a valutaövezetek politikai alapon jöttek létre, önálló 

 pénz állami szuverenitás, 

  - a valutaövezet gazdasági értelemben akkor 

 optimális, ha azon belül a termelési tényezők 

 szabad áramlása biztosított.  

 



 A közös valuta bevezetése politikai döntés volt. 
Franciaország kényszerítette ki  „árukapcsolással”. 

 Német újraegyesülés~euró.  

  

 Egyedülálló „projekt”, állomások: 

  -1989 április, EK jegybankelnökei Báselban 
 aláírták a szándéknyilatkozatot, 

  -1992. Maastricht-i egyezmény (kritériumok, 1999. 
 január 1. számlapénz euró, 2002. március 1.  

  12 európai valuta visszavonhatatlan megszűnése. 



Maastrichti konvergencia kritériumok: 

 1. Fiskális kritériumok, költségvetési hiány<GDP 3%-a, 

államadósság<GDP 60%-a. 

 2. Nagyfokú árstabilitás. Az infláció 1,5%-al lehet 

magasabb, mint a 3 legalacsonyabb inflációjú ország 

értékeinek számtani átlaga.  

 3. Kamatláb konvergencia. A legstabilabb 3 ország 

átlagos kamatlábánál 2%-al lehet magasabb a 

hosszútávú nominális kamatláb. 

 4. Árfolyam stabilitás. +-2,25%-os ingadozási sáv, 

középárfolyam leértékelés nem megengedett.   



Az Európai Monetáris Unió-intézményi 

feltételek 

 - Survellience gyakorlata, konzultációk a maastrichti 

kritériumok érvényesítéséért,(„morális ráhatás”) 

 - EMI (a monetáris technikai feltételek megteremtése) 

 - Stabilitási és Növekedési Paktum, német nyomásra, a 

nemzeti fiskális politikai mozgásterek beszűkítése, 

(büntetés a GDP 0,2-0,5%-a) 

 -1998-tól EKB és az Európai Központi Bankok rendszere 

 

 



Az Európai Monetáris Unió- 

EKB 

Független intézmény, részvényesei az európai központi bankok 

 1. Intézményi, 

 2. személyi,  

 3. pénzügyi. 

 

Irányító testületei: 

• Igazgató tanács (döntés előkészítő és végrehajtó) 

• Kormányzótanács (döntéshozó) 

• Általános Tanács (EMR II. működtetője, monetáris és árfolyam 

politikai koordináció EU de nem EMU tagokkal) 



Az Európai Monetáris Unió-monetáris 

politikai eszköztár 

 13 KBER Bizottság, a nemzeti jegybankok látják el 
likviditással a kereskedelmi bankokat, gyűjtik a kötelező 
tartalékot. 

  

A KBER feladatai: 

 1. Pénzmennyiség (M3) szabályozása, döntően nyíltpiaci 
műveletekkel, 

 2. A devizaügyek irányítása, 

 3. A tagállamok hivatalos devizatartalékainak kezelése, 

 4. A fizetési rendszer működtetése (TARGET).  

 



Az Európai Monetáris Unió 

 Az Európai Monetáris Unió-monetáris 

politikai eszköztár 



Az egységes valuta bevezetésének hátrányai: 

• Nemzeti monetáris politika (pénzmennyiség 

szabályozás, árfolyam politika) feladása, 

• Fiskális politikai mozgástér feladása, 

• A szegmentált piacok haszonélvezői (pl. bankok, 

pénzváltók stb.) veszítenek.  

 



Köszönöm a figyelmet! 


