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Összefoglaló 
 
Jelen doktori értekezés célja, egyrészt az Európai Unió költségvetési rendszerének bemutatásán 

keresztül elemezni az elkövetkező években várható stratégiai koncepcióváltásokat, a közösségi 

támogatási politikák szerepét a számunkra megfogalmazott és kitűzött célok tekintetében, 

másrészt bizonyítani, hogy Magyarország a csatlakozás első évében nettó befizetői pozícióban 

volt, amely elsősorban az abszorpciós képességünk alacsony szintjével és a kohéziót 

megalapozó stratégiai tervezés hiányával magyarázható.  

 

A közösségi pénzügyek elméleti bemutatását követő fejezetben részleteiben kifejtésre kerülnek 

a Közösség költségvetését napjainkig meghatározó trendek, a jövőt alakító döntési alternatívák, 

valamint az Unió pénzügyi tervének bevételi és kiadási struktúrája. Mindezek eredményeként 

egyfelől bizonyítást nyer, hogy a jelenlegi teherviselési arányok a korábbi tagok számára 

kedvezőbbek, másfelől összefoglalásra kerülnek az EU gazdálkodásának stabilizációját 

elősegítő fiskális struktúraváltás főbb elemei. 

 

A negyedik fejezet két tagország, Spanyolország és Görögország példáját követve mutatja be, 

valójában milyen tényezők hatására indult meg a gazdasági fellendülés és a kohézió a 

csatlakozást követően. Az elemzésekből igazolást nyer, hogy az említett tagállamokban az 

uniós támogatások nem járultak hozzá a gazdasági és társadalmi kohézió, nemzeti szintű régiók 

közötti erősödéséhez, illetve a fejlődés fő mozgatórugója az abszorpciós képesség növelése és a 

költségvetési megszorítások, reformok voltak. 

 

Az utolsó fejezet a magyar államháztartás nettó pozíciójának számszaki vizsgálatával 

kezdődik, amely arra az eredményre vezetett, hogy Magyarország 2004-ben nettó befizetője 

volt a Közösségnek. Ezt követően kerülnek alátámasztásra azon tények, miszerint 

Magyarország abszorpciós képessége alacsony; a uniós, a hazai költségvetési és 

gazdaságpolitikai tervezés közötti szinergia gyenge;  a közép távú, stratégiai tervezés hiányzik; 

a költségvetés beszámolási rendszere pedig amellett, hogy nem elégíti ki az európai 

standardokat, nem transzparens. A hipotézisekre kapott válaszok alapján Magyarország 

számára nem a rendelkezésre álló uniós források növelését, hanem a közösségi politikákkal 

összhangban lévő forráskoncentrációt, az abszorpciós képességünk javítását és a költségvetési 

struktúraváltást kell célként kitűzni. 
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Abstract 
 
 
The economic policy and budgetary effects of accession to European Union 
 

 
This dissertation focuses on seven theses. After the theoretical introduction on public finances 

the first group of thesis presents the expected tendency of the strategic conception-changes and 

examines the role of common subsidization policies in the close future. The second group 

summarizes the effects of the accession of Spain and Greece on the national economies and 

concludes that the social and economic cohesion did not take place among the regions in these 

countries. My last conclusions are related to Hungary, estimating the Hungarian budget balance 

from 2004 to 2006. According to my analysis, Hungary was a net contributor in the first year 

after the accession and in the future it has to concentrate on increasing its absorption capacity 

instead of trying to get more and more EU funds from the  budget of European Union.  
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I. 
 

A kutatás releváns kérdései és fogalmi keretei 
 
 

 
I.1. Az értekezés gondolatmenete és fő hipotézisei 

 

A világgazdaságban kialakult hatalmi viszonyok folytonos változásával egyre növekszik az 

Európai Unió gazdasági és társadalmi súlya. Mint a Közösség szempontjából releváns 

integrációs elképzelések, éppúgy hazánkban is az internacionális keretekhez való csatlakozás 

volt az, amely az elmúlt évtized számottevő részében az alapvető gazdasági és politikai célokat, 

irányvonalakat determinálta. A tárgyalások előkészületi időszakának sikeres lezárását a 

csatlakozás jelentette. A tagsággal az Unió és Magyarország viszonylatában új fejezet nyílt, 

amely meghatározó jelentőségű az ország közép és hosszú távú gazdasági, társadalmi és 

kulturális fejlődése tekintetében egyaránt. Az új gazdasági környezet adta lehetőségek közül, 

jelen értekezés elsősorban a tagságból eredő gazdaságpolitikai, ezen belül is kiemelten az 

Európai Unió és hazánk sajátos fiskális kapcsolatrendszerére, az ebből adódó, releváns szakmai 

kérdésekből levezethető döntési helyzetekre, illetve az azokhoz kapcsolódó következmények 

nemzetgazdasági szintű hatásaira, és nem utolsó sorban az államháztartás költségvetési 

pozíciójának, illetve az Unió és Magyarország közötti pénzmozgások egyenlegének javítási 

lehetőségeire koncentrál.  

 

Az uniós tagság több szempontból is meghatározza a tagországok gazdaságpolitikai 

mozgásterét. A fiskális politikával összefüggő diszpozitív és kognitív szabályozás bemutatása 

és értelmezése mellett, értekezésem többek között arra helyezi a hangsúlyt, hogy feltárja a 

„formai” reguláció mögött a gyakorlatban milyen, – a tagállamok szuverenitását befolyásoló – 

lényegi folyamatok húzódnak meg. Az Európai Unió és a magyar államháztartás kapcsolatát 

elemző szakértői vizsgálatok kezdetben az egységes költségvetés szerkezetének, a döntési 

kompetenciák és a végrehajtással összefüggő jogi szabályozások és intézményrendszer 

ismeretére fókuszáltak. Ebből az aspektusból megközelítve releváns kérdésként vetődik fel 

számomra, miként valósítható meg – a hazai sajátosságokat szem előtt tartva – a pontos, 

kiszámítható, középtávú költségvetési tervezés a Közösség tagjaként? Mennyire elégíti ki a 

jelenlegi magyar beszámolási rendszer az európai standardokat, az átláthatóság és 
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megalapozottság elveit? A riportrendszer tartalmát tekintve elősegíti-e a racionális, illetve 

stratégiai gazdasági és politikai döntéshozatalt? Kérdéseimre kapott válaszok alapján, 

elsődleges feladatok között tartom számon a transzparens, hatékony állami feladatellátáshoz 

rendelt költségvetési szerkezet kialakítását, amelyben az államháztartás egészére vonatkozóan 

juttatható érvényre a közpénzek feletti kontrollfunkció. 

 

A csatlakozással hazánk helyzete számottevően megváltozott, elkezdődött a meglévő ismeretek 

szintetizálása, valamint a kihívásokra történő tudatos felkészülés. A költségvetési 

föderalizmus1 eltérő szintjeinek elkülönült funkcionalitása az integráció és a hatékonyság 

szempontjából is feltételezi a nemzeti szintű költségvetési politika céljainak és 

eszközrendszerének a közösségi politikához való igazodását. Az Unió költségvetési 

struktúrájának és működési mechanizmusainak vizsgálata mellett, kiemelt fontosságú elemzési 

szempont a közösségi költségvetésnek az államháztartás egyensúlyi pozíciójára gyakorolt 

direkt, valamint a gazdaságpolitikai célok megvalósítását befolyásoló indirekt hatások 

alakulása. A tapasztalatok alapján megvalósultak-e a kitűzött közösségi célok? Valóban a 

kohézió irányába hat a jelenlegi kiadáspolitika prioritásrendszere? Található-e diszkrepancia a 

tagországok teherviselési képessége és a valóságos hozzájárulás terhe között? Miként 

növelhető az Unió költségvetési mozgástere, illetve milyen reformok hatására várható jelentős 

fiskális stabilizáció, valamint gazdasági kohézió? Tekintettel a fent említett témakörökre, 

Magyarország csatlakozásából eredő fiskális következmények modellezése előtt, célszerűnek 

tartom áttekinteni az Unió költségvetési rendszerét, ismertetni a tényeket és a jövőbeni fiskális 

irányvonalakat, végezetül értékelni az ezekből fakadó következményeket.  

 

Az Európai Unió költségvetésének analitikus szemléletű megközelítése két alapvető 

problémára hívja fel a figyelmet. Egyrészt arra; hogyan alakul az EU gazdasági teherbíró 

képessége az új bővítés kapcsán, és a már látható veszélypontok milyen reformfolyamatokat 

indítanak el a közösségi politikákban, illetve azok finanszírozási struktúrájában. Ezek 

áttekintése révén fogalmazhatók meg a tagok számára azok a prioritások, amelyek 

determinálják az egységes középtávú támogatási politikát, illetve amelyre építve 

megalapozható a nemzetek „individuális” szempontokat előtérbe helyező gazdasági 

                                                
1 „A fiskális föderalizmus (decentralizáció) olyan közkiadási rendszer, ahol az országon belül a bevételeket 
előteremtő hatalmi jogosítványok és a kiadási programok meghatározása különböző kormányzati szintek között 
megosztásra kerülnek.” [dr. Vigvári András, Közpénzügyek, önkormányzati pénzügyek 2002 KJK-KERSZÖV 
Bp. 163 o.]. 
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növekedése. Másrészt; kutatásom szempontjából kardinális kérdés, hogyan képes 

Magyarország kihasználni a csatlakozásból származó többletforrások adta lehetőségeket és 

miként integrálja ezeket egységes gazdaságpolitikai koncepcióba, illetve miként javítható a 

közösségi fiskális kapcsolatokból eredő kötelezettségek és támogatások révén a hazai 

államháztartás pénzügyi helyzete.  

 

Ezzel összefüggésben természetszerűen nem csak az Unió és Magyarország viszonylatában 

jelentkező pénzmozgások számszerűsége hordoz magában új keletű feltevéseket, hanem az 

államháztartás egyensúlyi pozíciójának alakulását befolyásoló, illetve ahhoz kapcsolódó 

szabály- és eszközrendszer, gazdaságpolitikai dilemmák bemutatása is. Ezek együttesen, eltérő 

szempontrendszert alkalmazva adnak választ a tagságból származó előnyök kiaknázását, illetve 

azok nemzetgazdasági szintű hasznosítását taglaló problematikus kérdésekre.  

 

Az egymásra épülő hipotéziseim bizonyítási folyamata során a fentiek gyakorlati haszna és 

időszerűsége is mind nyilvánvalóbbá válik. A gazdaságpolitikai döntések szerteágazó és 

egymással kölcsönös relációja, ellentmondásban lévő viszonosságuk, valamint a 

szupranacionális szervezeti struktúra keretei olyan többváltozós modellt eredményeznek, 

amelyben kiemelt jelentőségű a gazdaságpolitikai döntések prioritása és megfelelő sorrendje, 

tekintve, hogy ezáltal biztosítható a csatlakozás gazdasági sikeressége, illetve jelentősen 

szűkíthető a kritikus és pénzügyi szempontból bizonytalanságot eredményező veszélypontok 

köre. 

 

Az értekezés elején teoretikus megközelítésben találkozhatunk a közösségi pénzügyek 

ismeretanyagával, kiemelkedő közgazdászok által képviselt álláspontokkal. A történelem 

folyamán az állami funkciók, a kormányzat szerepét, működését meghatározó elméletek 

fejlődését a folyamatosság és a paradigmaváltások sorozata együttesen jellemzi. Főként ennek 

a fejlődésnek a lényegi elemeit kiragadva, annak folyamatában visszatükröződő, egymástól 

eltérő megközelítések ismertetése, illetve a paradigmák sokféleségének és összetettségéből, 

kölcsönös összefüggéseiből eredő kritikai észrevételek felvázolása határozza meg e fejezet fő 

mondanivalóját. 

 

Az elméleti bevezetést az Európai Unió költségvetési rendszerének ismeretanyaga követi, 

amelyben a bevételi és kiadási előirányzatokat a társadalmi és gazdasági kohézió 
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szempontrendszeréből kiindulva ábrázolom, relativizálva ezen elvnek a közösségi prioritások 

között elfoglalt helyét és szerepét. Magyarország költségvetési pozíciójával és középtávú 

gazdaságpolitikai stratégiájával összefüggésben ugyancsak szignifikáns elemzési szempont a 

tagországok fiskális fegyelmének, a stabilitási paktum feltételrendszerének alakulása, illetve az 

Európai Unió költségvetési szerkezetére vonatkozó új koncepciók elfogadásából eredő viták 

lehetséges kimenetelei.  

 

Közvetlenül a tagság nemzeti költségvetésre gyakorolt korábbi tapasztalatokon nyugvó 

eredményeivel van összefüggésben az ország-tanulmányokat tartalmazó negyedik fejezet. 

Spanyolország és Görögország évtizedeket átfogó gazdasági elemzése a korábban csatlakozott 

tagországok tapasztalatainak bemutatását,  a nemzetközi és nemzeti szintű gazdaságpolitikai 

döntések szinergiáját, esetleges hiányát eredményező indokok feltérképezését szolgálja. A 

korábbi csatlakozásokat követő időszak eseményeinek elemzése során felmerült annak 

vizsgálata, milyen szinten és milyen mértékben valósult meg a tagországokban a gazdasági-

társadalmi felzárkózás. Ezzel összefüggésben kérdésem, hogy az Európai Unió relációjában mi 

a kohézió és a gazdasági fellendülés valódi mozgatórugója? A Kohéziós Alap, vagy a 

Strukturális Alapok gazdaságfejlesztő és a gazdaság egyéb szektorait érintő áttételi hatása 

jelentősebb-e? Arányait és eredményeit tekintve hatékony-e a jelenlegi támogatáspolitika? 

Mindezek között elsősorban, a fejlesztési forrásoknak a gazdasági kohézióra, illetve a 

növekedésre gyakorolt hatását tartom rendkívül jelentősnek, valamint annak vizsgálatát, hogy 

milyen mértékben enyhítette a csatlakozásból származó többletforrás felhasználása a 

tagországokon belüli gazdasági egyenlőtlenségeket. 

 

A tagságból eredő kötelezettségek és pótlólagos források számszerűsítése már évekkel ezelőtt 

az egyik legjelentősebb szakmai kihívást jelentette; Magyarország középtávú jövője 

szempontját tekintve pedig, egyáltalán nem elhanyagolható, hogy a tervezett előirányzatok 

mennyire megalapozott és megbízható bázisértékeken nyugszanak. Ennek megfelelően az 

utolsó fejezetben a 2004. évi tényszámok tükrében, bemutatásra kerül, a csatlakozás évének 

pénzügyi mérlege, valamint e módszert követve, és figyelembe véve a tervezett 

előirányzatokat, milyen befizetések és támogatások várhatók a 2006. évre. Egyik alapvető 

célkitűzés annak vizsgálata volt, mennyire megalapozott és reális Magyarország és az Unió 

közötti költségvetési pozíció hivatalosan publikált mértéke? Transzparensen követhető-e az 
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egyenlegszámítás módszertana? Teljes körű számbavétel vagy „szelektált” egyenlegszámítás 

történt-e az európai kapcsolat egyes területeit érintő kiadások kapcsán?  

 

Természetesen a fiskális pozíció nem függetleníthető ország-specifikus jellemzőktől. 

Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló EU támogatások felhasználásának egyik kulcs 

kérdése az ország és a régiók abszorpciós képessége2, ezért áttekintem a magyarországi 

statisztikai-tervezési régiók pénzügyi és általános gazdasági „forrás-felvevő” képességét, a 

fejlesztési célok és prioritások mentén tervezett pályázatok sikerességét és abból levonható 

tapasztalatokat. E téma az abszorpciós képesség mélyebb, elméleti síkú elemzéséhez, és azon 

tényezők összefoglalásához vezet, amelyek a jövőben a csatlakozással megnyíló pénzügyi 

lehetőségek koncentráltabb felhasználását segíthetik. Az értekezés befejező gondolatsora arra 

ad választ, hogy a csatlakozásból eredő gazdasági hatások értékelésében  

 

� a rövid távú pótlólagos forrásbevonást,  

� a tehermentesítést elősegítő és középtávon fenntartható finanszírozási struktúraváltást,  

� avagy, a hosszú távú gazdasági növekedés és a stabil államháztartás feltételeinek 

megteremtésére alkalmas gazdaságpolitikai koncepcióváltást tekintjük Magyarország 

jövőjét alakító „helyes” stratégiának.  

 

Mindhárom eset eltérő forgatókönyvet igényel. Értekezésem záró gondolatmenete, a 

megítélésem szerint követendő és Magyarország hosszú távú, stabil fejlődését biztosító változat 

alapjainak megteremtéséhez szükséges feltételek összegyűjtését, elemeinek értékelését és 

kritikai szemléletű vizsgálatát tartalmazza. Célom továbbá, a múltbeli folyamatok vizsgálatából 

levonható következtetések segítségével a csatlakozásból eredő előnyök minél intenzívebb 

kiaknázását támogató költségvetés-politikai irányvonalak, az elkerülendő és kockázatos fiskális 

problémák, valamint a Közösség és a magyar gazdaság fejlődését támogató megoldási 

javaslatok, ajánlások megfogalmazása. Ennek tudatában, az értekezés alapjául szolgáló tézisek 

a következőképpen határozhatók meg: 

 

 

                                                
2 A gazdaság forrásfelszívó képessége, azaz a nemzetgazdaság fogadókézsége a többletforrásokra, különösképpen 
értendő ezalatt az EU társfinanszírozást igénylő források, amelyek a növekedést, a gazdasági versenyképességet 
fenntartó, illetve növelő projectek finanszírozását segítik elő. 
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1/1.Tézis: Nem helytálló az Unió költségvetésébe a legmagasabb befizetést teljesítő 

országok teherviselésükkel kapcsolatos elégedetlensége. 

1/2.Tézis: Az egyes tagországok befizetéseinek, a nettó támogatásokhoz viszonyított 

aránya alapján megállapítható, hogy a csatlakozás első évében  Luxemburg és Írország 

volt a legnagyobb nettó kedvezményezett, míg az újonnan csatlakozók közül hat tagállam 

– a gazdasági teljesítőképesség alapján meghatározott „fair” teherviselés3 

viszonylatában – nettó befizető volt. 

 

2/1.Tézis: Az Európai Unióban a gazdasági és társadalmi kohézió erősödéséhez, a 

fenntartható fejlődés megteremtéséhez és a közösségi politikák célkitűzéseinek 

megvalósításához a költségvetési kiadások struktúraváltására van szükség.  

2/2.Tézis: A gazdasági és társadalmi kohézió felgyorsítását a Kohéziós Alap szabályainak 

és feltételrendszerének megfelelő támogatáspolitika alkalmazása segítené a 

leghatékonyabban. 

2/3.Tézis: Az stabilitást és az arányos teherviselést elősegítő költségvetési struktúraváltás 

bevételeket érintő reformlépéseit a jelenlegi áfa-forrás módosítása, új adónemként pedig 

a jövedéki adó bevezetése jelentené. 

 

3/1.Tézis: Spanyolországban és Görögországban az uniós támogatások megjelenése 

önmagában, nem vezetett gazdasági felzárkózáshoz. A kohéziót elsősorban a pénzügyi 

abszorpciós képesség javítása, valamint a szigorú fiskális politika és a költségvetési 

struktúraváltás okozta. 

3/2.Tézis: A Strukturális Alapokból származó forrásokkal szemben a Kohéziós Alap 

támogatásai esetében a  pénzügyi abszorpciós képesség magasabb. 

 

4.Tézis: Az uniós csatlakozás a nemzetek közötti kohéziót erősíti, ezzel szemben a 

gazdaság regionális, helyi szintű fejlettségbeli különbségei a vizsgált régiók több mint 

50%-ánál  növekedtek. 

                                                
3 Fair teherviselés meghatározása az adott tagország teljesítőképességén és az Unió és a tagállam között történő 
pénzmozgások nagyságán alapul. Ennek megfelelően vizsgálandó az egyes országok egy főre jutó GDP-je az EU 
átlaghoz mérten, amely megmutatja a gazdasági teljesítőképesség szintjét a 25 ország viszonylatában. Az elemzés 
másik pólusát a kapott közösségi támogatások és a befizetések egy államra vetített aránya adja. A 25 tagra 
vonatkozó fair teherviselést reprezentáló regresszió analízis által kapott egyenes mentén a gazdaság teherviselő 
képessége  arányban van a nettó befizetések nagyságával.  
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5/1.Tézis: Magyarország nettó befizetői / kedvezményezetti pozíciója három egymástól 

eltérő eredményre vezető számítási módszer alapján definiálható. 

5/2.Tézis:  Hazánk és az Unió közötti, 2004-ben hivatalosan publikált költségvetési 

egyenleg nem vette figyelembe a kieső vámbevételeket, a csatlakozás által megkövetelt 

intézményrendszer éves működési költségeit, valamint a tagdíjaknak a költségvetésre 

gyakorolt hatását.  

 

6/1.Tézis: A magyarországi régiók gazdasági teljesítménye közötti különbség olyan 

mértéket ért el, amely célzott és radikális nemzeti fiskális politikai lépések nélkül nem 

fordítható vissza. 

6/2.Tézis: A sikeres felzárkózáshoz, Magyarország számára nem a tervezett és 

rendelkezésre álló uniós források növelését, hanem a közösségi politikákkal összhangban 

lévő forráskoncentrációt, az abszorpciós képességünk javítását és a költségvetési 

struktúraváltást kell célként kitűzni. 

 

7/1.Tézis: A magyar államháztartás elszámolási és beszámolási rendszere nem felel meg 

a nemzetközi statisztikai standardoknak, nem transzparens, valamint nem elégíti ki a 

gazdaságpolitikai döntéshozatal megalapozottságához és az elszámoltathatósághoz 

szükséges követelményrendszert. 

7/2. Tézis: A magyar államháztartásra vonatkozóan, átfogó, ellenőrzött adatokra épülő, 

éves jelentési rendszert kell kialakítani. 

 

Az egyes tagországok teherviselési képességének, illetve a kapott támogatások és  befizetések 

egymáshoz viszonyított arányosságának vizsgálata, azon feltételezésem igazolására szolgál, 

hogy az újonnan csatlakozók esetében a tagság első évében alacsony a kapott források szintje, 

ezzel szemben a két legfejlettebb ország kiemelkedően és indokolatlanul magas támogatásban 

részesül. E téma kutatása során egyrészt a kapott támogatások és befizetések időbeni 

alakulását, másrészt az egy főre eső GDP és a nettó támogatások országonkénti értékeinek 

vizsgálatát végeztem el, amely a dolgozat 62-67. oldalain követhető nyomon. 
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Amennyiben feltételezzük az elmúlt éveket jellemző folyamatok változatlanságát, akkor az 

Európai Unió jelenlegi költségvetési szerkezete hosszútávon nem feltétlenül biztosítja a 

Közösség pénzügyi stabilitását, és a vártnak megfelelő ütemű gazdasági kohéziót. Ennek 

megoldása végett, mind a kiadási, mind a bevételi oldalt érintően, reformokra van szükség. 

Hipotézisem szerint, a bevételeken belül, a Közösség szempontjából a leghatékonyabb és az 

igazságos teherviselést támogató reformlépés az áfa-forrás módosítása, valamint új adónemként 

a jövedéki adó bevezetése; a kiadáspolitika területén pedig, a Kohéziós Alap szabályainak és 

kritériumainak megfelelő, koncentrált támogatáspolitika vezetne középtávon az EU 25 

stabilitásához, fenntartható növekedéséhez és gazdasági, társadalmi kohéziójának 

erősödéséhez. Az ehhez kapcsolódó elemzést és bizonyítást az értekezés III.3.1 és III.3.2 

fejezetei tartalmazzák 

 

Az ország-tanulmányokat tartalmazó negyedik fejezet három feltételezésem bizonyítására 

koncentrál. Elsőként, összehasonlítva a Kohéziós Alap forrásait, a Strukturális Alap 

támogatásaival, megállapítható, hogy a kohéziós célrendszer programjai esetében a pénzügyi 

abszorpciós képesség magasabb, illetve a Kohéziós Alap prioritásához kapcsolódó 

fejlesztéseknek a gazdaság egyéb szektorait érintő pozitív áttételi hatása jelentősebb. Továbbá, 

az értekezésben szereplő két kohéziós országban (Görögország, Spanyolország) a tagállami 

felzárkózás felgyorsulásában, és a gazdasági stabilizáció megteremtésében az abszorpciós 

képesség javulásának, illetve a  kötelező konvergencia-program megvalósításából eredő fiskális 

szigorításoknak volt kiemelkedő szerepe. Végezetül ugyancsak ezen fejezet igazolja, hogy a 

csatlakozás elsősorban a nemzetek közötti kohéziót segíti elő, míg a regionális, helyi szintű 

gazdaság fejlettségét jellemző különbségek továbbra is fennmaradnak, mi több, növekednek. 

 

Az értekezés záró fejezete, Magyarországot érintően több, – egymással összefüggő – témakör 

elemzését tartalmazza. Hazánk és az Európai Unió közötti pénzmozgásokat összegző 

költségvetési egyenleg, valamint az ezen alapuló nettó befizetői, vagy kedvezményezetti 

pozíció definiálása, illetve ezek számításának módszertani megközelítése annak függvényében, 

hogy mely direkt és indirekt költségvetési hatásokat vesszük figyelembe, három különböző 

eredményre vezet. Az alkalmazott metodika egyik sarkalatos pontja a kieső vámbevételek és a 

csatlakozás által megkövetelt intézményrendszer éves működési költségeinek, nemzetközi 

tagdíjak megjelenítése. További kutatásomnak adott alapot, a hazai gazdaságpolitikai és  

költségvetési dokumentumokban szereplő célok, illetve tervezett sarokparaméterek 
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összhangjának elemzése. Végezetül kérdésként vetődik fel, hogy hazánk számára a maximális 

forráslehívást, mint alapvető célt, a régiók valós gazdasági teljesítőképessége, abszorpciós 

képessége megfelelő mértékben képes-e támogatni? Megtörtént-e a rendelkezésre álló 

regionális adottságok nyújtotta keretek integrációja a közösségi, illetve az államháztartási 

célrendszer által determinált tényezők rendszerébe? Felismerést nyertek-e az eddigi 

tapasztalatokból levonható problémák és feszültségpontok? A fenti kérdésekkel 

összefüggésben kimutatható, hogy a nemzeti szinten lehívható és felhasználható uniós források 

előirányzott összege, arányaiban, nincs koherens kapcsolatban az egyes régiók, és 

Magyarország reális abszorpciós képességével, ezért célkitűzésként nem a tervezett és 

rendelkezésünkre álló közösségi források növelését, hanem a közösségi stratégiához igazodó 

forrásfelhasználást, valamint az ezt elősegítő abszorpciós képesség növelését, és az ehhez 

igazodó költségvetési struktúraváltást kell célul kitűzni.  

 

I.2. Az értekezés alapjául szolgáló kutatási módszerek 

 

Az értekezés tényfeltáró ismeretbővítésen alapul, és a kutatás eredményeinek 

meghatározásához egyaránt alkalmaz empirikus és elméleti megközelítéseket. A téma 

konkretizálódása a témakörön belülről fejlődött ki, és a korábban megfogalmazott hipotézisek 

bizonyítására való tudatos válaszkeresés jelentette az elsődleges célt. A hat esztendőt átfogó 

kutatás kezdeti fázisában a munka számottevő részét a szakirodalom megismerése és annak 

kritikai értékelése tette ki. Ennek teoretikus eredményeit az első két fejezet foglalja össze. A 

Pénzügyminisztériumban szerzett gyakorlati ismeretek, az Európai Unió által szervezett 

konferenciákon, tárgyalásokon való részvétel kapcsán elsajátított tapasztalatok segítették az 

általam megfogalmazott feltevések, valamint az elemzésekből levonható következtetések 

megalapozását. 

 

A második fejezet főként másodlagos források (szakkönyvek, folyóiratcikkek) interpretatív 

megközelítése révén mutatja be a közösségi pénzügyek és a kormányzati szektor 

gazdaságtanának alapfelvetéseit, illetve e szféra azon elméleti síkon vitát generáló paradigmáit, 

amelyek nehezítik, vagy adott esetben éppen betöltik a nemzeti, regionális és helyi szintű 

kormányzás hatékony és koordinált fejlődését előmozdító szerepét. Ebben a  fejezetben 

megfogalmazott kérdések és az azokra kapott válaszok a közösségi pénzügyek fejlődésével 
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foglalkozó kutatók és közgazdászok szakmai álláspontjait, valamint az elméletek 

ütköztetésekből levezethető ellentmondásokat dolgozzák fel.  

 

Az Európai Unió költségvetési elvei, a kohézió, illetve a bevételi és kiadás struktúra 

bemutatása, induktív kutatási stratégiára épül, amelyben a korábbi primer kutatások 

(jogszabályok, a Közösség által publikált hivatalos kiadványok) eredményei képviselnek 

jelentős hangsúlyt, kiegészítve az EU által szervezett „workshop-ok” keretében elhangzott 

módszertani ismeretekkel és a nemzetközi konferenciákon tárgyalt problematikus kérdésekről 

kifejtett nézetek lényeges elemeivel. Az Unió bevételi szerkezetének reformjára vonatkozó 

tézis megfogalmazásában és bizonyításában statisztikai módszerek, nevezetesen 

korrelációszámítások segítették munkámat.  

 

Téziseim explicit igazolása a görög és spanyol országtanulmányok elemzésével folytatódik. 

Deduktív kutatási eszközök segítségével, szakirodalmi forrásmunkák feldolgozásával, valamint 

korábbi adatsorok és rendelkezésre álló numerikus gazdasági információk szintetizálásával vált 

lehetővé feltevéseim vizsgálata. Spanyolország és Görögország kutatási folyamatában a 

rendelkezésre álló elsődleges adatok és másodlagos források logikai csoportosítása, a téma 

szempontjából releváns tények közötti szinergiai hatások megismerése és bemutatása vezérelte 

munkámat. A hazai államháztartási és gazdaságpolitikai kilátásokat tartalmazó záró fejezetben 

primer és szekunder kutatásokat egyaránt alkalmaztam. Tények és előrejelzések összevetése, 

historikus idősorok statisztikai elemzése, valamint számszaki előrejelzések determinálták a 

munkám ezen szakaszát. Az utolsó fejezet egész gondolatmenetét az egyedi iránymutatásokból 

az általános felé haladó, következtető kutatási módszertan kíséri végig. Összességében; a 

rendelkezésemre állt és feldolgozott forrásokból nyert információk résztémaként történő 

analizálása, majd más szempontokat figyelembe vevő összefoglalása révén vált lehetővé az 

általam megfogalmazott hipotézisek értékelése, alapot adva ezáltal feltételezéseim elvetésére, 

illetve elfogadására.  

 

A statisztikai jelentések, államháztartási mérlegek, törvények és jogszabályi rendelkezések, 

valamint kormányzati dokumentumok, – mint primer – források jelentős részarányt képviseltek 

a felhasznált írásos dokumentumok között. Az értekezés egészét tekintve elemzésem 

dinamikus, azaz folyamatában szemléli a rendszereket, olykor az évtizedeket átölelő 

adatsorokból következtet az előrevetíthető trendekre, várható változásokra. 
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II. 
Közpénzügyek elméletének néhány kérdése 

 
 

„Életünkre bölcsőtől a sírig számtalan 
módon hatással vannak a kormányzati 
intézkedések” 
 
       Joseph E. Stiglitz4 

 

A Stiglitz-től idézett néhány sor rámutat arra a tényre, hogy nem kerülhető el a társadalom 

egészét érintő feladatok egy részének központi szintű ellátása, illetve bizonyos gazdasági 

területek működtetése, adott áruk előállítása, szolgáltatások nyújtása állami szerepvállalás 

nélkül. Annak ellenére, hogy minden gazdaságban magától érthetőnek és részint alapvetőnek 

tekintik az állam funkcionalitását, mégis rendkívül nehéz egzakt formában megfogalmazni „mi 

is valójában a feladata, s ezeket milyen struktúrában képes megfelelően ellátni?” E kérdésből 

kiindulva megkísérlem röviden összefoglalni, az állam és a piac kapcsolatrendszeréről alkotott 

modernkori gazdaságpolitikai és közgazdasági nézeteket, valamint az állam szerepét taglaló 

elméletek változásának folyamatát. A közgazdasági irányzatok érvrendszerének és kritikájának 

ismertetéséből láthatjuk majd, hogy a magán- és a közszféra jelentőségéről, általuk ellátandó 

feladatok köréről alkotott hipotézisek évszázadokon belül más és más értelmet kaptak, olykor a 

piac, máskor pedig a kormányzat mindenhatóságát hangsúlyozva.  

 

Az „állam” eltérő, és szerteágazó jelentéstartalmából adódóan beszélhetünk e fogalommal 

ekvivalens tartalomról, amennyiben szuverén közhatalmat, vagy az egyes hatalmi ágak felett 

diszponáló szervezetet említjük. Ugyancsak az állam jellemrajzát alkotja „a társadalom 

érdekében fellépő szociális gondoskodás őre” kifejezés is. Más szempontból megközelítve az 

állam történeti és területi kategória, vagy osztályjellegét kiemelő politikai érdekszervezet, de 

éppúgy illik rá a központi döntéshozatali vagy centralizált intézményrendszer meghatározások 

bármelyike. A fiskális politika és az állam által alkotott közös metszetben domináns szerepet 

tölt be ez utóbbi két megfogalmazás, amely jelentőségét a döntéshozatal esetében a tágan vett 

kormányzat; a végrehajtást és a funkcionalitást tekintve, pedig intézményrendszere, azaz a 

központi államigazgatási szervezet által nyeri el. Optimális esetben a gazdaságpolitikai 

                                                
4 A Nobel-díjas Joseph E. Stiglitz szakmai munkássága során tanított a Yale, a Stanford  egyetemeken, a 
Világbank  elnökhelyetteseként és az  Amerikai Egyesült Államok elnökének gazdaságpolitikai tanácsadójaként is 
dolgozott. 
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döntések, nemzetgazdasági célokat figyelembe véve, racionalitáson alapulnak, és elsősorban a 

közjó, de mindenképpen a többség megelégedettségét hivatottak szolgálni. Ez a politikai 

prioritások és érdekszervezetek által preferált célok közötti összhang megteremtésével párosul, 

amely természetszerűen kormányzati feladatkörbe tartozik. Végezetül a megfelelő 

kompetenciák birtokában a hatékony végrehajtást és működtetést az „államapparátus” segíti.  

 

Az idealisztikus, tankönyvi modellben e három szint között erős szinergia van, amely egységes 

célok megvalósításának irányába mutat. A gyakorlatban azonban a szükségesnél kevésbé 

különülnek el a szerepkörök, számos esetben a kompetenciák keverednek, ami a 

transzparenciát és a hatékonyságot csökkenti. Ennek eklatáns példája, az elméletben gazdasági 

ésszerűségen alapuló közpénzügyi döntéshozatali rendszerbe ékelődő politikai érdekharc. Az 

állam gazdálkodásának feltételrendszerének – az már nézőpont kérdése, mennyire 

szükségszerűen, de – szerves részét képezi a politika. A gazdaságpolitika és a fiskális politika 

prioritásrendszerének kialakítását, stratégiai céljainak megfogalmazását, valamint azok 

végrehajtását hosszú, közép-, és rövid távú érdekkonfliktus kísérik végig. E témakör elemzése 

kapcsán nem vonatkoztathatunk el teljes egészében a közösségi döntéshozatal politikai 

ciklusok által való determináltságától, a társadalom egyes csoportjainak lobby-erejétől, a 

napjainkban egyre inkább a gazdasági racionalitással szemben teret hódító politikai alapokon 

nyugvó döntéshozataltól, amelyek kényszerpályaként jelentősen korlátozhatják az állami 

gazdálkodás kereteit. 

 

Dolgozatomban erős bírálat alá vetem napjaink hazai gazdaságpolitikai sodródását, amely 

megítélésem szerint jelentős mértékben a fent említetteknek köszönhető. Felelősségteljes 

állami gazdálkodáshoz hosszú távú stratégiai megközelítés szükséges; amelyet nem lehet 

alárendelni rövid távon pozitív politikai hozadékkal járó, megalapozatlan, közép távon negatív 

eredményt keletkeztető, a későbbiekben csak „költségesen” korrigálható gazdasági, 

költségvetési és szociálpolitikai döntéseknek, intézkedéseknek. Azonban, tekintettel arra, hogy 

a közösségi pénzügyek politikai-gazdasági vetületének elemzése, illetve értékelése 

témahatárbeli és terjedelmi okokból túlmutat e disszertáció alapvető célrendszerén, a 

továbbiakban nem kívánom átlépni a tisztán közgazdasági megközelítés határait. 

 

Az állam kontra piac ellentétes érvrendszere véleményem szerint csak részben vezethető vissza 

a két gazdasági szereplő eltérő jellemvonásaira. Az állam funkcionalitását megkérdőjelező 
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kritikai észrevételek sokkal inkább eredeztethetőek a döntéshozói szerepkörök értelmezésének 

és alkalmazásának devianciájából, mintsem az állam történetileg kialakult és meghatározott 

sajátosságaiból. Amennyiben a történelem folyamán sikerült volna a központi funkciók 

eredendő és alapvető céljaival azonosulni, amennyiben nem nyertek volna teret az olykor 

merőben politikai befolyástól vezérelt döntések, a nehézkes, hiányos szakértelemmel 

rendelkező túlduzzasztott hivatali struktúra, valamint a partikuláris érdekek megvalósítását 

elősegítő centralizáció; akkor nem kérdőjelezné meg a liberalista felfogás az államnak a 

gazdaságban betöltendő eredményes feladatainak létjogosultságát. Éppen a gazdaság 

folyamataiba olykor hatalmi, máskor gazdasági racionalitáson alapuló „központi 

beavatkozások” között fellelhető ellentmondások azok, amelyek szakadatlanul táplálják a 

közgazdaságtan egyik komoly szakmai vitát generáló kérdését, miszerint a piac, avagy az állam 

alkalmasabb az „optimális gazdálkodás” feltételeinek megteremtésére. Természetesen az 

elméleti megközelítések értékelésekor nem hagyható figyelmen kívül, hogy a két szereplő 

közül egyöntetűen az egyik mellet lándzsát törő teoretikus közgazdaságtan képviselői, 

hajlamosak idealizálni „kedvencük” szerepét. 

 

A történelem során az állam szerepe és működésének kerete folyamatosan változott, igazodva a 

társadalmi, gazdasági kihívások révén átalakuló követelményekhez. Az államnak a köz 

érdekében kifejtett tevékenysége nehezen mérhető, az egyéni preferenciák nem egyértelműen 

aggregálhatók, az ellenőrzés és számszerűsítés folyamata, pedig olykor komoly akadályokba 

ütközik. Magát a funkciókat leíró fogalmak és azok tartalmi egységei terminológiailag eltérőek, 

elméleti viták és paradigmaváltások eredményeképpen, pedig folytonosan átalakulnak. Ezt a 

változást, folyamatában tükrözik vissza a különböző közgazdasági nézetek, iskolák, olykor a 

hipotézis megfogalmazásának szintjén maradva, máskor viszont a feltételezések mellett azok 

kontrollját megtestesítő verifikációval, vagy falszifikációval ötvözve.  

 

Az állam megjelenése és a közösségi érdeket hangsúlyozó filozófiai szemléletmód gyökerei - 

jelentőségét tekintve is az egyik meghatározó közgazdasági elmélethez - a merkantilizmushoz 

vezetnek. A merkantilista gazdaságpolitika középpontjában az aktív külkereskedelem áll, 

amelyet az állam a kivitelre gyártott késztermékek monopóliumával, valamint a piac védelmét 

szolgáló vámok felállításával támogat. Kiemelkedő képviselője Jean Baptiste Colbert5, aki 

                                                
5 XIV. Lajos francia király 1664-ben nevezte ki pénzügyminiszterének, a merkantilista közgazdasági iskola 
kiemelkedő képviselője. 
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annak ellenére, hogy neve Franciaország gazdaságának felemelkedését, az első állami 

közigazgatási rendszer felállítását, valamint a haszon közösségi szemléletének megteremtését 

fémjelzi; korának társadalmi, gazdasági adottságaihoz viszonyítottan túlzottan a tevékeny állam 

mellett érvelt. Miben rejlett sikere, s milyen tényezők vezettek az állami hatalom 

mindenhatósága révén önmagát ellehetetlenítő korlátokhoz? Annak felismerésével, hogy a köz 

érdekében tett intézkedésekkel sikerült a feudalizmus alapeszméit megváltoztatni és felváltani, 

az állam állandó és föltétlen jellemzői kezdtek körvonalazódni. Az adórendszer méltányossági 

elvekre helyezésével mérséklődtek a jövedelemkülönbségekből adódó eltérések, létrejött a 

közhatalom szervezeti rendszere, amelyhez egy új társadalmi szerkezetet adaptáló 

törvényalkotás adott normarendszert. Mindazonáltal Colbert sikerei mellett, egyben az állam 

megnövekedett szerepvállalása által épített csapda áldozatává is vált. A méltányosabb 

teherviselés érdekében szélesebb alapokra helyezett, bonyolultabb adórendszer kiterjedtebb és 

többszintű felügyeletet igényelt. Az ellenőrzést végző szakemberek száma rohamosan 

növekedett, amely az „árú-értékű” hivatali pozíciók iránti keresletet vonta maga után. Az 

adóbevételek oldalán az állami kassza gyarapodott ugyan, de az állam feladataihoz mért 

szervezeti szükségletek miatt a közkiadások is emelkedtek. Az erőltetett ipar-orientált 

gazdaságpolitika révén elhanyagolt mezőgazdasági szektor válságba került, növelve ezáltal az 

országon belüli regionális egyenlőtlenségeket. Az állami szerepvállalás túlzott jelenlétének 

egyik szemléletes példája az ország iparterületekre történő felosztása volt, amellyel a 

decentralizáció első lépése megtörtént ugyan, de a helyi szintű vezetés szakértelmének hiánya, 

a túlzott, főként a gyakorlattól elrugaszkodott szabályozottság és ellenőrzés léte, ellentétes 

folyamatokat indított el. A 17.századi Franciaországban a fejlett ipari országok felvirágzásának 

az állam aktív részvétele mellett megtett kezdeti lépései ellenére, a kormányzati döntéshozók 

azzal a sajátos helyzettel szembesültek, hogy, ha fel is ismerték a kormányzat által ellátandó 

feladatok szükségességét, a jövedelemcentralizáció és újraelosztás hasznosságát; nem sikerült a 

gazdaság optimális működésében megtalálni a központi beavatkozásnak azt a mértékét, amely 

az adott gazdasági és társadalmi berendezkedéshez a leginkább illeszkedett volna. Így a 

megalapozatlan központi végrehajtás következményei, a célokkal nem mindig konzisztens 

eszközrendszer alkalmazása, részben mérsékelte a centralizáció pozitív hatásait.  

 

Az állam történeti változása, illetve a különböző gazdasági formációkon belüli fejlődése során 

az imént tárgyalt kormányzati központú felfogás, fél évszázaddal később éles fordulatot vett. 

Az önérdek követésének a társadalom egészére tovagyűrűző pozitív befolyását hirdető Adam 
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Smith úgy vélte, hogy az aránytalanul nagy állami jelenlét rontja a gazdasági hatékonyságot, és 

mind az egyéni érdekek, mind a közösségi célok elérhetők a tökéletes piac gazdálkodási keretei 

adta lehetőségek kiaknázása révén. Smith „láthatatlan kéz elmélete” szerint az individuális 

érdekek követése egyben maga után vonja a közérdek szolgálatát is, függetlenül attól, mi volt a 

tevékenység eredeti és alapvető célja. Ez a megközelítés felveti: ha kizárólag a piac allokálja a 

javakat, akkor a társadalom szintjén generálódnak-e olyan torzító hatások, amelyek gazdasági 

egyenlőtlenségekhez vezethetnek? 

 

Amennyiben e kérdéskört vizsgáljuk, külön kell értelmezni a „köz számára megfogalmazott 

hasznosságot” és az „egyéni érdekek” fogalmát a piaci és állami környezetben. Kompetitív 

körülményeket feltételezve a piaci hatásmechanizmusok „egészséges”, a kínálati és keresleti 

adottságok által meghatározott nemzetgazdasági egyensúly irányába hatnak. Azonban nem az 

egyéni érdek követése, avagy központi irányelvek, hanem a verseny léte, vagy hiánya az, 

amely társadalmi és gazdasági téren egyaránt okozhat egyenlőtlenségeket, megakadályozva 

ezáltal a közösségi szintű elégedettség elérését. A szabad piacgazdaság hívei a piac 

tökéletességéből és a szereplők mindig és minden esetben feltételezett racionalitásából indultak 

ki. Nem vizsgálták azonban annak hatásait, hogy a piacon is előfordulhatnak aszimmetrikus 

állapotok, amelyek következhetnek az eltérő információ-ellátottságból, a rendelkezésre álló 

termelési tényezők különbözőségéből, vagy akár a piaci szereplők szakértelmének eltéréséből, 

és természetesen az említetteken túl egyéb más tényezőkből. Noha a magánszektor önérdek-

követése a társadalom szükségleteinek is megfelel, a szereplők egyenlőségének felbomlásával 

már nem azonos preferenciarendezés valósul meg. A kompetitív gazdasági struktúra saját 

korlátai miatt nem képes hátrányos helyzetek kezelésére, tehát az ilyen „piaci kudarcok”  

kiigazítása során jelentkezik elsőként az állam kiemelt szerepe, nevezetesen olyan 

makrogazdasági állami funkciókban, mint a decentralizáció és az újraelosztás. 

 

A gazdaságtörténelem XIX. századának második felére tehető a neoklasszikusok piacgazdaság-

központú szemléletének térhódítása. Kiemelkedő képviselői (pl. John Stuart Mill6, 1806-1873) 

a piac önszabályozó mechanizmusaiból indult ki, de mindezt az árak szabályozó szerepéből 

építette fel. A klasszikusokkal ellentétben ugyan elismerték, hogy bizonyos javak és 

szolgáltatások ellátására a piaccal szemben kizárólag az állam képes, de továbbra is elvetették a 

                                                
6 Kezdetben a klasszikus, később a neoklasszikus közgazdaságtan szemléletével alakította ki az állam elméleti 
megközelítését. 
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redisztribúciós és stabilitási funkciók szükségességét, amellett hogy a legfőbb koordinátornak a 

piacot tekintették. A neoklasszikusok által képviselt álláspont alapján a gazdaság szereplői 

teljesen informáltak és tájékozottak, a piacra való belépés nem ütközik korlátokba. Ezzel 

szemben osztoznak ama nézetben, miszerint, hiába igazságos a piaci alapú jövedelemelosztás, 

mégis létezik olyan piaci szereplő, aki önhibáján kívül nem képes a megélhetést biztosító 

jövedelem megtermelésére. Szemléletükben megjelenő politikai és szociális szempontok más 

aspektusból rendezik a szükségleteket, s ebből kifolyólag a piactól eltérő értékrendet alakítanak 

ki. A neoklasszikus közgazdaságtan részpiaconként, mikroszinten vizsgálta a gazdaságot, s a 

valóságot tükröző „piaci torzulásokkal”, mint például monopolisztikus, vagy oligopolisztikus 

piac, s az ezek eredőjéből adódó makrogazdasági hatásokkal nem azok valódi súlyának 

megfelelően számolt.  

 

A magas munkanélküliség, a sorozatos túltermelés és az 1929-1933-as világgazdasági válság 

kezdte megkérdőjelezni a klasszikus és neoklasszikus elmélet feltételezéseit, alapvető 

hipotézisei pedig folyamatos kritikák kereszttűzébe kerültek. Fordulatot az állam 

jelentőségének megítélésében Keynes7 megközelítése jelentett, aki szerint a gazdasági stabilitás 

pusztán a piacok önszabályozó létéből nem alakulhat ki, ezáltal az állam ne az árstabilitás 

érdekében avatkozzon be a gazdasági folyamatokba, hanem állandó kiigazítással éljen a piac 

tökéletlenségeinek korrigálása végett. Keynes az állam aktív tevékenységének megvalósítására 

alkalmas eszközrendszert közvetett és közvetlen kategóriákra osztja. Az előbbiek csoportjába 

tartozik, például az újraelosztás, vagy a pénzmennyiség befolyásolása révén történő központi 

beavatkozás. Az utóbbi tartalmazza azokat a fiskális politikai eszközöket, amelyekkel direkt 

módon (pl. társasági adó, támogatások) befolyásolhatók a piaci folyamatok. A válságok 

ciklikusságát elsősorban az elégtelen kereslettel magyarázza, ezért elméletében a kereslet 

orientált gazdaságpolitikai eszközök jutnak kiemelt szerephez. Miután a reálkereset alakítja a 

gazdaság termelési lehetőségeit, ezért az államnak szükségszerűen a keresletre kell pozitív 

hatást gyakorolni. Ennek eltérő módozatai közül megoldásnak tekintette a kormányzati 

beruházások növelését (pl. infrastruktúrafejlesztés), vagy a magánszektor munkaigényes 

beruházásainak ösztönzését, támogatását. Keynes modellje – az adott gazdasági-társadalmi 

berendezkedés mellett – ért el sikereket, de pótolhatatlan szerepe leginkább abban mutatkozott 

                                                
7 John Maynard Keynes (1883-1946) legjelentősebb műve „Az általános elmélet”, amely a közgazdaságtan 
gondolkodásmódjának egyik forradalmian új sarokkövét jelentette. Nevéhez fűződik a gazdaság aggregált 
általános egyensúlyi modelljének megalkotása 
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meg, hogy megpróbálta bizonyítani az állam makroszintű folyamat-szabályozásának 

szükségességét a gazdasági stabilitás érdekében. 

 

A Keynes-i gazdaságpolitika irányadó szemlélete megközelítőleg az 1960-as évekig végéig 

volt meghatározó, amely időszakot a fokozatosan előtérbe kerülő, valamint az egyre 

szerteágazóbb szerepet ellátó állami feladatvállalás váltott fel. A jóléti gazdaságok 

kialakulásával az állam szociális és gazdasági funkciói növekedtek, az ipar minden szektorát, a 

pénzügyi szférát, stb. szinte behálózták az államapparátus szabályai és előírásai. A kormányzat 

a társadalmi egyenlőtlenségek kezelése érdekében tett eredményes tevékenysége, a nagyfokú 

centralizáció és a jövedelmek újraelosztásának magas szintje lehetővé tette a társadalom tagjai 

számára a jóléti szolgáltatások „alanyi jogon” történő igénybevételét. Annak ellenére, hogy az 

állam ilyen fokú részvételével széles alapokon nyugvó „szociális háló” épült ki, mégis kritikai 

észrevételekkel illették a racionalitást nélkülöző, bürokratikus túlszervezettséget amely, 

ellehetetlenítette a rendszer hatékony működését, nem is említve, az ezzel járó központi 

kiadások magas szintjét. Mindazonáltal a gazdasági növekedés országonkénti magas 

dinamikája és a kialakult általános jólétnek köszönhetően, e korszakot pozitív szakaszként 

jegyzi a gazdaságtörténelem.  

 

Az állami kiadások rohamosan növekvő üteme, az olajválság, a kereslet növelése által fűtött 

infláció, valamint a romló fizetési mérleg ismét kételyeket és bizonytalanságot eredményezett. 

Ekkor kezdett teret hódítani a monetaristák stabilizációs politika ellenes szemlélete, Milton 

Friedman8 vezetésével, aki felhívta a figyelmet a Keynes-i stabilizációt célzó, monetáris és 

fiskális eszközrendszer működésének korlátaira. Friedman főként a pozitív közgazdaságtan 

módszertanából9 kiindulva a kialakult gazdasági válság indokaként az államnak a gazdasági 

                                                
8 1976-ban közgazdasági Nobel díjat kapott. Kiemelkedő szerepe volt az emberi tőke fogalmának és a 
munkanélküliség természetes rátájának definiálásában.  
9A kormányzat szerepét értékelő pozitív és normatív közgazdasági elméletek közül a pozitív felfogás a 
valóságosan létező világra tekint, s leíró jellegű, ami a végső döntésekhez vezető folyamatok és hatások 
feltérképezésében és kutatásában, valamint ezek bemutatásában jelenik meg. Ezzel szemben a normatív elmélet 
ennél mélyebb elemzés középpontjába állítja a kormányzati tevékenységeket és azok eredményességét. Azon túl, 
hogy megvizsgálja a múltbeli eseménysorozatokat, döntéseket és azok hatásait; ítéletet alkot felettük, sőt adott 
esetben követendő irányvonalat is kijelöl a jövő tekintetében. [Joseph E. Stiglitz: A kormányzati szektor 
gazdaságtana] Holcombe az alábbi megkülönböztetést használta e két módszer közötti eltérés érzékeltetésére: „A 
pozitív gazdaságtan a valódi világot vizsgálja abból a célból, hogy felfedje milyen is az, és hogyan működik. A 
pozitív gazdaságtan valódiságán belül nem létezik sem a közérdek mint eszme, sem az arról szóló elképzelés, 
hogy a világnak milyennek kell lennie ideális állapotában. A normatív elemzés meghatározza a tények 
kívánatosságát, amely tényeket azután majd a pozitív gazdaságtan konkrétan leír” [Holcombe, Randall G, Public 
Sector Economics, Wadsworth Publishing Co. 1988, California]. Valójában az igazi eltérés a tényeken túlmutató, 
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rendszerbe történő túlfűtött beavatkozását és racionalitást nélkülöző költekezését nevesítette. A 

pénzpiac és a pénzmennyiség szabályozására képes jegybank jelentőségének kiemelésével 

támadta a költségvetési politika hatásosságát, amely nézetei szerint önmagában nem képes 

hosszabb távon, stabilan hatást gyakorolni az összkeresletre, és rövidtávon kifejezetten 

alkalmas ciklikus ingadozások generálására. Ez elsősorban a fiskális politika túlreagált 

döntéseinek és lépéseinek a következménye, hiszen a gazdaság valóságos helyzetéhez mérten, 

folyamatosan késleltetett tényfelismerésre, illetve döntésekre kerül sor.  

 

A folyamat a gazdaságban bekövetkezett probléma, egyensúlyhiány késői felismerésével indul. 

Általában a gazdaság állapotáról értékelhető statisztikai eredmények, adatok hetekkel, 

hónapokkal később állnak csak rendelkezésre. Amennyiben az ezekből levonható elemzések 

bizonyos részterületeken nem mutatnak ellentmondást, és egyértelműen meghatározható a 

beavatkozás iránya, mértéke és mikéntje, akkor elindul a második fázis, azaz a döntés 

meghozatala. Feltételezve - a gazdasági helyzet komolyságára való tekintettel - az 

államháztartás döntéshozatali rendszerének rugalmasságát és gyorsaságát, akkor is hetekben 

mérhető a végleges döntés meghozatala. Azonban a kormányzat, félve attól, hogy a folyamatot 

elindított kezdeti időponthoz tartozó statisztikai mutatók a döntéshozatal ideje alatt tovább 

romlottak, nagyobb mértékben avatkozik be a gazdasági folyamatokban, korrigálja a piaci 

elégtelenséget, mintsem az indokolt lenne. Ezzel a lépéssel, pedig nem a stabilizáció, hanem a 

ciklikusság intenzitásának növelése irányába hat. 

 

Friedman helytelennek ítélte a szükségtelenül magas jóléti kiadások fedezetét megteremtő 

adórendszert is, az államosítás során felduzzasztott és gazdaságtalanul működő nagyvállalati 

rendszert, továbbá minden olyan központi feladatellátást, amellyel az állam indokolatlanul 

„rátelepedett” a magánszektorra, ellehetetlenítve a piaci mechanizmusok „beépített 

stabilizátorainak” működését. A szabad verseny feltételeinek megteremtésével, a privatizáció 

folyamatával, profitabilitáson nyugvó piaci döntésekkel; a válság elkerülhető, a gazdaság 

ciklikus mozgása kezelhető, annál is inkább, mivel a piaci szereplők gyorsabban reagálnak a 

meglepetésszerű döntésekre, sokkhatásokra.  

 

                                                                                                                                                     
minőségi ajánlásokat tartalmazó vizsgálatban rejlik, amely beépíti a korábbi tapasztalatokat, számba veszi a 
lehetséges alternatívákat, illetve azok következményeit, s ezek tudatában a „jobb” úton halad az „érték” növelése 
felé. A pozitív gazdaságtan a maga idejében és nemében hozzájárult az állam szerepét kutató folyamatok és 
azokból származó eredmények fejlődéséhez.  
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Milton Friedman mellett a múlt század kiemelkedő közgazdásza George Stigler10, szintén a 

kormányzati szerepvállalás visszaszorítása mellett tört lándzsát. A „Piac és állami szabályozás” 

válogatott tanulmányokban ekképpen nyilatkozott az őt megelőző jóléti közgazdaságtan 

hipotéziseiről: „..terméketlennek és módfelett kuszának tartom mind a jóléti közgazdaságtan 

végtelenül komplikált elméletét, mind pedig a reménynek és a cinizmusnak azt a keverékét 

amelyet ma sokan politikai éleslátásnak tartanak…” [George J.Stigler, Piac és állami 

szabályozás, válogatott tanulmányok, 1989 KJK Bp. 313 o.]. Stigler a társadalom 

elégedettségéhez az „éjjeliőr állam” feladatain túl, további két funkciót rendel, nevezetesen a 

versenyfeltételek szavatolását, valamint az egyenlőtlenségek mérséklésére, illetve 

megszüntetésére alkalmas jövedelemelosztást. Az azonos versenyfeltételek biztosítását 

megteremtő állami beavatkozás szükségességének bizonyításakor, az externáliák, a közjavak és 

a téves döntések által alkotott hármas fogalomrendszerből indult ki. Eszerint egyrészt, az 

individuális döntések olyan szereplőkre is hatást gyakorolnak, akik a döntés folyamatában nem 

vesznek részt. A döntéshozók tekintetében, pedig nem valósítható meg a szereplők tökéletes és 

teljes informáltsága, elsősorban az információszerzés magas tranzakciós költségei miatt. 

Másrészt, a kompetitív piac mozgatórugóját jelentő keresleti és kínálati viszonyok, a közjavak 

termelése esetében, sajátos jellemvonásokkal rendelkeznek. A közjavak kínálata 

monopolisztikus, így a javak piaci előállítása során nem érvényesülhet a gazdasági 

racionalitáson nyugvó hatékonyság és döntéshozatal. A keresleti oldalon „ingyen” termék, 

vagy szolgáltatás révén, a kereslet nem felel meg a valóságnak, ezért az ehhez igazodó kínálat 

sem reális.  

 

Végeredményben tehát ismét visszaérkeztünk a gazdálkodás alapelveinek hiányához, amely 

kezelésére a piac nem alkalmas. A közjavak piacán torzult keresleti és kínálati viszonyokon túl, 

a gazdasági folyamatokon kívül eső faktor is jelentős szerepet játszik a központi feladatellátás 

szükséges létében. Stigler szerint a  szereplők „nem fordítanak elég erőforrást az információk 

megszerzésére, így  nem a piaci elégtelenségek hívják életre a kormányzati beavatkozást, 

hanem az egyéni igények megvalósítására tett erőfeszítések kudarca”. [George J.Stigler, Piac és 

állami szabályozás válogatott tanulmányok, 1989 KJK Bp. 320 o.] Ezen állítás átkonvertálva a 

gazdálkodás keretei közé, egyfelől azt jelenti, hogy az információ megszerzésére tett 

                                                
10 George Joseph Stiegler (1911-1991) egyaránt elemezte a kormányzati szerepeket és döntéshozatalt, a 
szabályozás gazdaságtanát és a politika összefüggéseit a gazdasági folyamatokkal. 1982-ben Nobel díjjal tüntették 
ki az „ágazati struktúrák, a piaci működés valamint az állami szabályozás okainak és hatásainak úttörő 
elemzéséért”. 
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erőfeszítések tranzakciós költségei egy idő után elérik azt a szintet, amikor az abból nyerhető 

„profit” nem áll arányban a ráfordítással, másrészt a kudarc ez esetben a profitszerzési 

lehetőség, ezáltal a „normál” gazdálkodási környezet elsődleges céljának hiányát testesíti meg. 

Ezzel ismét alátámasztható az a feltételezés, miszerint az állam szerepe a profitábilis működést 

nehezen megvalósítható, a racionális döntéshozatalt megalapozó környezettől eltérő 

gazdálkodás folyamán erősödik. 

 

Az állam és a piac „feladatmegosztásának” elméleti tárgyalása folyamán, érdemes megemlíteni 

napjaink globalizációs folyamataiból eredő tendenciákat, korlátokat is. A modern technika 

megjelenése maga után vonja a tőkeigényes beruházásokat, a folyamatos kutatást, a humán 

tényezők szakmai ismereteinek fejlesztését, és ezek következtében az egyre növekvő és 

folyamatosan jelenlévő bizonytalansági tényezőt. A kontinenseken átívelő multinacionális-

vállalatok megjelenésével, az általuk manipulált fogyasztási struktúra változásával, a 

nemzetközi csoportok érdekeit képviselő döntésekkel a korábbi teoretikus megközelítések egy 

része ideje múlttá, vagy a meglévő modellrendszerbe beilleszthetetlenné válik. A fokozott 

verseny, az információ szekundum gyorsaságú terjedése, a technikai haladás kihívásai, állandó 

fejlesztést és fejlődést kívánnak a rendelkezésre álló erőforrások viszonylatában. A 

kormányzati feladatok a nemzetközi kapcsolatokkal – különös tekintettel az Európai 

Integrációra –, a határok megszüntetésével, a nemzetköziesedett piacok jelenlétével 

számottevően átértékelődtek mind nemzeti, mind nemzetközi szinten. A közjó államok közötti 

relációban fogalmazódik meg, determinálva az Unió vezető testületeinek prioritásait és 

döntéseit, ami természetszerűleg kihat a tagországi gazdaságpolitika mozgásterére, 

finanszírozási- és eszközrendszerére egyaránt. Amennyiben századunk világgazdasági 

tendenciát, nemzetközi szövetségek bővülését, a piacokon növekvő gazdasági versenyt tarjuk 

szem előtt, akkor kijelenthető, hogy napjainkra az állam történeti elemzése túlhaladt a leíró 

jellegű, a piac és a központi feladatellátás kizárólag kettős modelljét bemutató 

megközelítéseken, és elérkezett az új, főként a normatív eszközrendszert alkalmazó kritikai, 

elemző, és alternatív megoldásokat felvázoló több paraméteres és szereplős modell 

szemléletének ideje. 

 

Ami a közpénzügyek eddigiekben ismertetett elméleteiről alkotott véleményemet, valamint  e 

témával kapcsolatos nézeteimet illeti, elsőként Smith és Stiegler álláspontjával szemben 

megfogalmazott kritikámat ismertetetem. Ezt Friedmannak, az állam stabilizációs szerepének 
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megítéléséről alkotott tézisének saját meggyőződésemen alapuló elemzése követi.  Az állam, 

mint a köz érdekében fellépő gazdasági szereplő kontradiktórius. Amennyiben a központi 

feladatellátást és a „kormányzati környezetet” a verseny feltételrendszerének demokratikus 

ismérveihez hasonlítjuk, nehéz elvonatkoztatni az előbbi, államhatalmat megtestesítő 

szerepkörétől. Nem tartom teljes körűen megalapozottnak Smith különbségtételét az 

individuális érdekek és az államhatalmi érdekek eredményességére vonatkozóan. Smith 

elméletében11 szereplő, racionális önérdek által vezérelt piaci szereplőknél; és az állami 

döntéseket befolyásoló – többek között ugyancsak a piac releváns szereplőiből alakult – egyedi 

célok iránt elkötelezett csoportoknál azonos magatartást vélek felfedezni. Smith érvelése 

alapján, előbbi „hasznos tevékenységet” végez, szemben az utóbbi káros össztársadalmi 

magatartásával. Véleményem szerint első esetben a szereplők direkt magatartása nagyrészt 

azonosítható a második esetben ugyanazon szereplők aggregált igényként megfogalmazott 

indirekt érdekérvényesítő képességével, hiszen a kormányzati döntések nemhogy függetlenek 

lennének, hanem jelentősen meghatározottak a piaci, gazdasági vagy politikai erőfölényben 

lévő, megfelelő mértékben informált piaci szereplők befolyása által. Ezen – számosságukat 

tekintve kisebb csoportokat alkotó – szereplők erőteljesen motiváltak egyéni érdekeik 

megvalósítása és haszonmaximalizálása révén, figyelmen kívül hagyva, a közösségi haszon 

növelése érdekében megfogalmazott céljuk, funkcionalitásuk és szerepük fontosságát. 

Számomra a kompetitív piac és az állam gazdálkodási környezete közötti megkülönböztetés 

nem magyarázható a szereplők eltérő motivációs rendszerével, magatartásával. Sokkal inkább 

helytálló ama feltételezés, hogy a piaci és az állami szereplők magatartása általában egyedi 

érdekek által determinált.  

 

Ellenkezve a neoklasszikusok által képviselt állásponttal, miszerint a gazdaság szereplői 

teljesen informáltak és tájékozottak, osztom Stiegler azon nézetét, hogy az egyenlőtlen 

feltételek egyik sarkalatos pontja az informáltság mélységében és mennyiségében rejlik. A 

piaci döntéshozók tekintetében nem valósítható meg a szereplők tökéletes és teljes 

informáltsága elsősorban az információszerzés magas tranzakciós költségei miatt. Ellenben a 

központi/állami döntésekben résztvevők informáltsága mind horizontálisan, mind vertikálisan 

teljesebb és széleskörű. Kérdésem azonban, hogy elegendő-e a többletinformáció a 

                                                
11 Ami az állam általános értelembe vett megközelítését illeti, Stiegler kritikát fogalmazott meg a klasszikus 
elveket valló Smith-el szemben, nevezetesen Smith „nem az állam hozzáértését, hanem annak motívumait 
kérdőjelezi meg”.[George J Stiegler: Piac és állami szabályozás, 1989. KJK Budapest] 
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hatékonyabb feladatellátáshoz, illetve garantálja-e ezen „többletforrás” a racionális 

gazdálkodást, döntéshozatalt? A teoretikus válasz: igen, elegendő lehetne, ha nem szorítanák 

háttérbe a politika egyéni érdekei a közösségi haszon maximalizálására való törekvést, ha a 

prioritások meghatározása a reális igényeken alapulna, amennyiben megvalósulnának a 

kompetitív gazdálkodás feltételei, illetve ha a központi hatalom reakcióideje igazodna a piaci 

folyamatok üteméhez. Tekintve, hogy az első két indok túlmutat a gazdaságpolitika keretein, 

ezért most kizárólag a harmadik és a negyedik tényező magyarázatára szorítkozom.  

 

A gyakorlati tapasztalaton nyugvó nemleges válasz fő ismérvei a gazdálkodási környezetben, 

az érdekrendszer tartalmában és a motivációban együttesen rejlik. A piacon a verseny jelenti a 

gazdálkodási környezetet. Ez viszonylag demokratikus elvekkel, tisztán követhető és előre 

kalkulálható folyamatokkal párosul. A közösségi igények elsősorban a keresletben 

tükröződnek, amelyhez a kínálatnak, – nem kizárólag a profitszerzés, de akár már a piacon 

maradás érdekében is – alkalmazkodnia kell. Az érdekrendszer és a motiváció a piacon azonos 

tartalmat tükröz: profit realizálás,  teljesítménynövelés, elégedettség a keresleti oldalon és 

hatékonyság. Ezzel szemben az állami feladatellátás gazdálkodási környezetét az ellenőrzés és 

a fiskális fegyelem elégtelensége, a verseny alapismérveinek hiánya, a kereslet minőségi 

kielégítése iránt megnyilvánuló közöny jellemzi. Az allokátorok, szemben a piac szereplőivel 

egyrészt nem szembesülnek „finanszírozási illetve fedezeti nyomással” a hatalmi jellegen és 

kényszeren alapuló bevételi struktúra miatt; másrészt nincs olyan ellenőrzési, teljesítmény-

mutatókon alapuló számonkérés, amely a kiadási oldalt szoríthatná a hatékonyság növelése 

érdekében megfogalmazott kritériumok közé. A kontroll funkció hiánya és a következmények 

nélkül maradt eredménytelenség önmagában teremti meg az alapot a racionalitást nélkülöző 

gazdálkodáshoz. A relatív igazságosság és egyenlőség, a plurális értékek, valamint a 

hatalomszerzés motivációja, együttesen – a kompetitív piaci viszonyokhoz mérten – torz, 

hektikus és fiskális észérveket nélkülöző gazdálkodási környezetet eredményez.  

 

Ehhez kapcsolódik Friedmann érvelése is, miszerint az állam azzal, hogy túlzott mértékben 

avatkozik be a gazdasági folyamatokba, növeli a gazdaság instabilitását. Korábban 

megállapítást nyert az a tény, hogy az állami döntéshozók rendkívül jól informáltak a gazdaság 

egészé tekintve. Szakzsargonnal élve, azonban a kormányzati „túllövések”, éppen ezen 

információhalmaz megkésett strukturálásából, illetve felhasználásából adódnak. Az állam 

rendszerelemei és folyamatai rugalmatlanok a piac változásaihoz viszonyítva, amely 
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késleltetett beavatkozáshoz vezet. Ebből adódik, – mint már korábban részletesen leírtam – a 

nem adekvát állami beavatkozás, illetve ha a kiválasztott gazdaságpolitikai eszköz hatásos is az 

adott probléma megoldására, a késői reakció miatt annak mértéke válik kérdésessé.  

 

Nem könnyű határozott állást foglalni az állami és a piaci szerepvállalás vitájában akkor, 

amikor a két szereplő szimbiózisban működik egy adott gazdaságban. Véleményem szerint, 

amennyiben léteznek is objektív értelemben vett állami célok, a kormányzat rendeltetésének 

objektivitása relatív. E megfogalmazás egyszerre ellentmondásos és egyben tükrözi a valóságos 

helyzetet is, hiszen annak magyarázatára irányul, hogy a társadalom aggregált igényeihez 

igazodó állami feladatok meghatározása, valamint a gazdasági folyamatokat érintő kormányzati 

szerepvállalás mértéke és módja ugyanúgy hordoz magában tárgyilagos, mint szubjektív 

elemeket. Ezért sem tartom egyértelműen elhatárolhatónak az egyéni haszon által vezérelt 

érdekeket a közhatalmi prioritásrendszerben felállított céloktól. A piac és a verseny – 

megfelelő mértékben és mélységben szabályozott keretek között – önmagától is képes 

hatékony gazdasági folyamatok létrehozására. Ellenben, amikor a kormányzat háttérbe szorítja 

az alapvető makrogazdasági mechanizmusok relevanciáját, és az „egészséges” piaci 

versenykörnyezetet biztosító szabályozást, a „sajátos” érdekeivel és a hatalom-központú 

célrendszerével szemben, akkor a piacnak rövidtávon kizárólag a figyelmeztető szerep juthat. 

Meggyőződésem, hogy az állami szerepvállalás egyik sarokpontja a gazdasági folyamatok 

ésszerű szabályozási feltételeinek megteremtésében jelenik meg. Ezt a makrogazdasági 

stabilizáció és a redisztribúció kontrollált szintje követi. Azonban a túlzott aktivitással 

szemben, az állami szerepvállalás leggyengébb pontját abban látom, hogy az állam mindaddig, 

amíg nem adaptálja és integrálja az alapvető és ésszerű gazdálkodási rendszerelemeket – értem 

ez alatt a határozottan elkülöníthető kompetenciákat, folyamatokat, gyors és rugalmas 

alkalmazkodóképességet, teljesítménymérést, kontrollt és következményekkel járó 

számonkérést – nem lesz képes a feladatellátás minőségét és hatékonyságát tekintve felvenni a 

versenyt a piaccal. 

 

II.1. Költségvetési föderalizmus 

 

Amíg, eddig az állam és a versenyen alapuló gazdasági szereplők eltérő és sajátos 

jellemvonásai, motivációi és érdekrendszerei alapján vizsgáltam a közösségi pénzügyek alapját 
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jelentő közösségi döntéseket, addig ezen alfejezetben, a centralizáció elkülönült szintjein 

történő döntéshozatal képezi elemzésem új vetületét.  Joseph E. Stiglitz [Joseph E. Stiglitz: A 

kormányzati szektor gazdaságtana, KJK 2000. 643 o.] föderalista kormányzati struktúrájának 

három síkjával párhuzamot vonva tekintem át az Európai Unió, a tagországok és a helyi szintű 

közösségi funkciók megoszlását, a gazdaságpolitika és a költségvetési politika alá-fölérendelt 

viszonyában az egyes szereplők rendelkezésére álló eszközrendszert.   

 

Az Európai Unió közös célkitűzéseiben, korlátozó és ösztönző intézkedéseiben – amelyek adott 

esetben a „tagországi függetlenség” viszonylagos feladását követelik meg, de ugyanakkor 

célirányos és kiegészítő pénzügyi támogatások formájában a gazdaság fejlődését is 

elősegíthetik – a szövetségi szintű kormányzás alapvető funkcióinak csak egy része jelenik 

meg. Legfontosabbak a szabályozás, a fejlesztéspolitika és az allokáció. Az Unió tagországaira 

és az egységes Európára vonatkozó, szövetségi szinten megfogalmazott  hasznosság – amely 

elsősorban a közösségi cél- és prioritásrendszerhez kapcsolható – gyakorlatilag a gazdasági és 

társadalmi kohézió gyűjtő fogalmával ekvivalens. Azonban amennyiben részletesebben 

bepillantást nyerünk az Unió vezető tisztségviselői körében tartott tárgyalásokra, a napjainkban 

zajló vitát generáló álláspontokra, egyértelmű, hogy a közösségi prioritások mindenkinek mást 

jelentenek, minden egyes tagországban eltérő hasznot képviselnek.  

 

Valóban az egység felé halad az „egységes Európa”, vagy a bővítés folyamataiból adódóan, 

területi kiterjedése és növekedése adja  „látszólagos” stabilitását? Valóban az „egyenlőségre” 

törekszenek-e az uniós nagyhatalmak, a gazdaságilag fejlett országok, amelyek a bővítésben új 

piaci lehetőségeket, gazdaságuk fellendítésének mozgatórugóját látják?  

 

Azt gondolom naiv hozzáállás, ha a nemzetközi és a nemzeti színtereken egymásnak feszülő – 

és egyre inkább erősödő – konfliktusok jelentőségét alábecsüljük. A közösségi érdekek és 

prioritások meghatározásakor a gazdasági fejlettség és az ezzel szorosan összefüggő hatalmi 

pozíció jelentősen befolyásolja az érdekérvényesítő képességet a tagországok esetében12. 

Annak ellenére, hogy az Európai Unió az egyenlőség elvét hirdeti, a tagok nem azonos súllyal 

                                                
12 Ezzel összefüggésben említhető a francia és német költségvetési hiány növekedése. Minden tagállamra 
vonatkozóan, jogi normák formájában határozzák meg a költségvetési deficit elfogadható mértékét, amelynek 
megszegése esetén fiskális szigorítások és erősebb kontroll lép életbe az Unió oldaláról. Az ECOFIN (Gazdasági- 
és Pénzügyminiszterek Tanácsa - Council of Ministers for Economic and Financial Affairs) ülései hónapról-
hónapra megoldás és határozott közösségi fellépés nélkül zárultak le a pénzügyi fegyelmet megsértő két 
tagországgal szemben. 
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vesznek részt a gazdasági döntéshozatalban, nem azonos elbírálás alá esnek javaslattételi 

pozíciójukat tekintve, valamint a fiskális fegyelem és transzparencia gyengülése, vagy 

megsértése esetében is eltér a felelősségre vonás módja és mértéke. A szövetségi rendszer 

releváns gazdaság és pénzügy-politikai döntései folyamán fogalmazhatnánk úgy is, hogy a 

„központi hatalom” igyekszik a gazdaságilag fejlettebb tagok érdekeinek eleget téve, az 

„erőtlenebbek” felé is gesztusokat tenni.  

 

Az Unió gazdasági teherbíró képessége, változatlan feltételek és tendencia mellett, lassan-

lassan elérheti korlátait. Valójában mit is jelent mindez? Egyrészt, az EU átlagos gazdasági 

fejlettségi szintje a bővítéssel visszaesett.  A „húzó országok” költségvetési stabilitása gyengül, 

a gazdasági növekedés mérséklődött. Négy tagország jelezte már elégedetlenségét a jelenlegi 

befizetői pozíciójával kapcsolatosan, kompenzáció elérése érdekében. A  bővítés kezdeti 

évtizedeihez viszonyítva a legutóbbi csatlakozás feltételrendszere – összehasonlítva a korábbi 

felvételekkel – számottevően eltér az újonnan belépők esetében. Az átmeneti kedvezmények 

köre szűkült, időben lerövidült, az egy országra jutó támogatási források szerkezeti felépítése 

módosult és volumene mérséklődött. Ez azonos – nem, hogy gyorsabb – kohéziós ütem mellett 

jelentősebb anyagi áldozatokat kíván a nemzeti költségvetésektől, azoktól is akik 

egyensúlyhiánnyal, kevésbé EU-konform fejlesztési kiadáspolitikával rendelkeznek. Az 

előbbiekből következik, hogy sokkal nagyobb a nyomás az új tagországokon a tekintetben, 

hogy az előirányzott forrásokhoz szükséges pénzügyi abszorpciós szint megfelelő eléréséhez, a 

költségvetési finanszírozáson túl további pénzügyi szereplőket próbáljanak mozgósítani. Ennek 

sikeressége, vagy kudarca visszahat az Unió támogatáspolitikájának eredményességére. Nem 

kizárólag az előbbi tényből adódóan, de ennek hatására is a társadalmi-gazdasági kohézió nem 

a tervezett ütem szerint valósult meg az elmúlt évek folyamán. Mindez kételyeket ébreszt a 

fejlesztési programok hatékonyságában, a támogatási célok megfelelő definiálásában, 

esetlegesen az eszközrendszer megfelelősségében. Másrészt, az EU övezet mérsékelt 

konjunktúrájához, meggyengült „Európa-tudat” párosul. A kontinensen belül felerősödő 

politikai csatározások - folyamatukat tekintve - az egységes célok, az egységes szemlélet és a 

nemzetközi színtereken szükséges, európai fellépés ellen hatnak. Tehát az Európai Unió 

gazdaságával és költségvetésével kapcsolatban megfogalmazott problémás kérdések, területek, 

illetve folyamatok a „politikai és társadalmi” belső összhang hiányával is terheltek.  
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Az európai kohézió vártnál visszafogottabb eredményeinek hatására, a 2007-2013-as 

költségvetési kerettervhez, a bevételi struktúra igazságosabb teherviselése, és a koncentráltabb, 

eredményesebb támogatás-politika létrehozása érdekében új koncepció kidolgozása folyik. Az 

utóbbival összefüggésben az egyik legfontosabb prioritás a közösségi központi funkciók és a 

tagországi gazdaságpolitikák, stratégiai célok között fellelhető szinergiák erősítése. A 

szövetségi rendszerben az egyes országok gazdasági racionalitása ugyancsak kompetitív piaci 

alapokon nyugszik. Ebből adódóan szükséges, az integráció elkülönült szintjein definiálni a 

közösségi haszon fogalmát. Amennyiben a költségvetési föderalizmus legfelsőbb 

integrációjának viszonylatában tekintjük a szövetségi rendszer gazdasági, társadalmi 

küldetésének sikerességét, megállapítható, hogy a bővítésekkel egyre inkább stabilizálódik az 

Unió hatalmi súlya, növekszik gazdasági hatalma, erősödik befolyása. Abban már nem 

fogalmazhatunk ennyire kategorikusan, hogy az országok viszonylatában a pozitív tendencia 

rövid-, közép- és hosszútávon azonos lenne. A helyi – ebben a struktúrában főként végrehajtó – 

szintek között pedig a közösségi, centralizált funkciók ellátásából eredő következmények 

hatása differenciáltan jelentkezik, és különböző fejlődési potenciált eredményez. Ráadásul a 

magasabb szinten szerveződött célok befolyása gazdasági szektoronként eltérő, ami  - mint az a 

később tárgyalásra kerülő ország-tanulmányokból is kiderül - akár a regionális 

egyenlőtlenségeket is erősítheti. 

 

Visszatérve a szupranacionális központi feladatellátás hierarchikus tagozódásához a három 

szintű nemzetközi, valamint a kétszintű nemzeti struktúrában az alapvető állami funkciók teljes 

köre megtalálható, amely adott esetben párhuzamos feladatellátást, kevésbé átlátható működést 

és hatékonyságromlást eredményezhet. A költségvetési föderalizmus az Európai Uniót 

vertikálisan és horizontálisan is behálózza. Vertikális sík alatt az államközi, tagállami és helyi 

tagozódás értendő; horizontális, a gazdaságpolitikai eszközök mellérendelt és egymást 

kiegészítő viszonyát jelenti. A védelmi funkciók ellátása, a közös gazdálkodás és pénzügyek 

szabályozása, a nemzetközi kereskedelem kialakítása, ezek ellenőrzése és egyéb, a határokon 

átnyúló politikai és gazdasági prioritások meghatározása alapvetően szövetségi szintű 

feladatok, kereteihez a tagországi gyakorlatnak szükséges illeszkedni. Több szempontból is 

vitatható, mennyire képes a Közösség autonóm szervezetként működni, operatív irányítói 

funkciójának eleget tenni akkor, amikor keret-rendszerű stratégiája, irányelvei, kölcsönös 

relációban állnak a tagállamok nemzeti szabályrendszereivel. Az Unió, stratégiai céljainak 

megvalósításában szükségképpen rászorul a tagországokra, azok szabad és rendelkezésre álló 
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kapacitásaira, az irányelvek és döntések végrehajtása, alkalmazása, folyamatos jóváhagyást 

igényel a nemzeti parlament oldaláról, eseti jelleggel, pedig az állampolgárok többségétől.    

 

A költségvetési föderalizmus első két szintjén mind a stratégiai kérdésekben, mind a 

végrehajtás és működtetés területén erőteljes a függőség.  A nemzeti függetlenség, az általános 

közösségi szabályrendszereknek való megfelelés, a támogatáspolitika prioritásrendszeréhez, 

valamint a költségvetés hét évet felölelő tervéhez történő igazodás kapcsán csorbul. A 

gazdaságpolitika eszközrendszerét tekintve, a már EMU13 tagsággal is rendelkező államokban 

az árfolyam-politika tradicionális funkciója megszűnt, a fiskális politika mozgástere jelentősen 

korlátozott; a hiány és az adósságállomány mértéke igazodik az EU által megkövetelt 

előírásokhoz. A diszkrecionális eszközök látszólag önálló döntési jogkört jelentenek a 

tagországok számára, azonban amennyiben a maastrichti kritériumoknak, a stabilitási 

feltételeknek, valamint a támogatáspolitikának való megfelelést tartjuk szem előtt, akkor a 

gyakorlatban elsősorban „belső átcsoportosítások” révén növelhető a nemzeti döntések 

szabadságfoka.  

 

A költségvetés tervezése folyamán a makrogazdasági sarokszámok változtatása a bevételi és a 

kiadási előirányzatokat éppúgy befolyásolja, mint az egyes „költségvetési sorok” direkt 

módosítása. A nemzeti gazdaságpolitikai stratégia alapparamétereivel szemben elvárás, az 

összhang az Unió előrejelzésével és hét éves tervszámaival, valamint a kormányzati prioritások 

és programok végrehajtásának megalapozása. Tervezési szempontból két esetet kell 

megkülönböztetni, egyik amikor hazai kezdeményezéshez szükséges kiegészítő pénzügyi 

forrásról, uniós támogatásról beszélünk; szemben azzal a helyzettel, amikor szövetségi 

kezdeményezést kell a tagországnak végrehajtani. Az integrációból fakadó, szövetségi 

reguláción alapuló, illetve az adminisztrációval kapcsolatos kötelezettségek középtávon 

többnyire előre ismertek, tervezésük a nemzeti költségvetésben kötelező. Miután az Európai 

Unió részéről hét évre előre determináltak a közösségi fiskális terv keretei és alapvető 

irányvonalai, prioritásai, ezért ezen tételek esetében Magyarország éves költségvetési tervezése 

a gyakorlatban is többnyire igazítható az EU kritériumokhoz.  

 

                                                
13 Európai Monetáris Unió 
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Nehézséget és szignifikáns eltérést a tény- és tervszámok között a közösségi támogatási 

alapokból nyerhető források előrejelzése és a nemzeti költségvetésbe történő beépítése okoz. 

Az EU támogatási célelőirányzatok keretjellegűek, jórészt nem normatív, hanem pályázati 

alapon elnyerhetők, amely növeli a tagállami költségvetés bizonytalanságát. Az értekezés egyik 

releváns témája, az abszorpciós képesség  vizsgálata, tekintve, hogy a költségvetés 

végrehajthatósága szempontjából nem helyes metodika, ha az Unió előrejelzéseiben a nemzeti 

szinten maximálisan rendelkezésre álló források, a forrásfelvételi képességre vonatkozó 

elemzés nélkül épülhetnek be a hazai költségvetésbe. Mi a jelentősége a nemzeti fiskális 

tervben szereplő uniós források számszerűségének? A közösségi előrejelzés alapján hazánk 

számára rendelkezésre álló éves keretjellegű összeggel közvetlenül a bevételi oldal növekszik.  

 

A kiadási oldalon mindez két területet érint. Egyrészt a finanszírozási program függvényében a 

társfinanszírozási kötelezettség fog emelkedni, de gyakorlati tapasztalat, hogy a 

kofinanszírozás tervezése jóval rugalmasabb, mint a másrészről megjelenő „igénylői nyomás” 

állandóságából adódó költségnövekedés. A probléma elsősorban a végrehajtás fázisában 

jelentkezhet. Az elmúlt éveket tekintve az előcsatlakozási források, valamint az Alapokból 

rendelkezésünkre álló összegekből a tervezettnél jóval kevesebbet tudtunk lehívni, illetve 

felhasználni. A bevételi oldalon megjelenő „hiány” a társfinanszírozás költségeit is 

tehermentesíti, de a költségvetési egyenlegre gyakorolt végleges hatás, az említett eltérő 

rugalmassági tényezők miatt nem a ténylegesen felhasználható uniós források változásával 

egyenes arányban alakul. Azaz, a gyakorlatban is felhasználható EU források felültervezése, 

egyfelől automatikusan maga után vonja a kiadási oldalon a megengedettnél nagyobb mértékű 

növekedést, másfelől a végrehajtás fázisában a  tervtől jelentősen elmaradó, EU bevételi 

tényszámok kettős negatív hatást eredményezve, rontják az államháztartás egyenlegét. 

Összefoglalva tehát, a közösségi és tagországi költségvetési politikát a nemzeti 

szabályrendszerek és a szövetségi konstelláció által behatárolt és bizonyos fokig „determinált” 

uniós követelmények kölcsönösen és együttesen alakítják. A kormányzati feladatok 

„újszerűsége” a szövetségi rendszerekben az egymásrautaltságból, a tagországok hatalmi és 

individualista szemléletű helyzetéből, valamint eltérő érdekeiből adódó nagyfokú 

kooperációban, koordinációban, nemzeti szintű hajlandóságban és „együttes” jóváhagyásban 

rejlik.  
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A költségvetési föderalizmus horizontális vetületét az Európai Unióban és a tagországokban 

egyaránt a gazdaságpolitikai döntések, valamint azok végrehajtáshoz szükséges eszközrendszer 

– amely többnyire az államigazgatási szervezetek rutintevékenységével azonos – testesíti meg. 

Utóbbi viszonylagos stabilitást mutat, szemben az előbbi, rendkívüli összetettsége okán 

jelentkező állandó változékonyságával. Akár szövetségi, akár nemzetállami döntéseket és 

kormányzati cselekedeteket veszünk górcső alá, egyik esetben sem könnyű egyértelműen 

elhatárolni a célokat és azok megvalósítását biztosító eszközöket. Rendszerint a 

következmények mérlegelése is korlátokba ütközik, hiszen lehetetlen minden gazdaságpolitikai 

döntés esetében felmérni a rendelkezések hatását az integráció, az egyes tagállamok, a hazai 

gazdasági folyamatok és a társadalom viszonylatában. Amennyiben mégis sikerülne a 

megfelelő folyamat és rendszerszabályozási eszközöket hozzárendelni a költségvetési politika 

céljaihoz akképpen, hogy mindez a kívánatos magatartási normákat kényszerítse ki a döntés 

által érintett szereplőktől, akkor is bizonytalansági tényezőként kell számolnunk azzal, hogy a 

kitűzött célunk eléréséhez választott módszer nem minden döntési kompetenciával rendelkező 

szint számára kielégítő. Hiába fogalmazódik meg a kormányzat oldaláról a megfelelő 

prioritásrendszert, ha az alkalmazott eszközök nem elégítik ki ugyanazon célkitűzéseket, 

esetleg ellentétes folyamatokat indítanak el a gazdaság egésze szempontjából.  

 

Erre volt példaértékű 2003-ban az ország versenyképességének javítása érdekében tett, 

jegybank és a kormány által együttesen definiált monetáris intézkedés. A döntések 

folyamatából jól látszott, hogy elsődleges cél a forint árfolyamának gyengítése volt, annak 

ellenére, hogy mindezt nem kísérte világos kommunikáció sem a kormány, sem a központi 

bank oldaláról. Mind a hazai, mind a külföldi szereplők piackonform kamatcsökkentésre 

számítottak, a stratégiai – és abban az időszakban kevésbé megmagyarázható – beavatkozással 

szemben. A váratlan és gazdaságpolitikailag nehezen magyarázható lépésre a külföldi 

befektetők forintban lévő megtakarításaiknak kivonásával reagáltak, amely a forint 

árfolyamának rohamos gyengülését idézte elő. A válságot a jegybank többszöri interveniálással 

kerülte el. Mind a kormány, mind a Nemzeti Bank alábecsülte döntéseinek a nemzetközi piaci 

folyamatok révén tovagyűrűző hatását, illetve a hazai piacot érintő következményeket. A nem 

megfelelő gazdaságpolitikai eszközök alkalmazása és a nem konzekvens kommunikáció 

átmenetileg pénzügyi instabilitáshoz, valamint a kormányzatba és a jegybankba vetett bizalom 

megingásához vezetett. A belső instabilitás – időbeni lefutásától és mértékétől függően – járhat 

nemzetközi következményekkel, hiszen a nemzetközi szervezetek, ekképpen az Európai Unió 
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is, fokozott figyelemmel kíséri a csatlakozás előtt, illetve a csatlakozott és felzárkózás 

folyamatában lévő országokban zajló gazdasági és fiskális eseményeket, különös tekintettel az 

adott gazdaság stabilitásának megőrzésére.  

 

A gazdaságpolitikai célok és eszközök nemmegfelelősségén túl, a költségvetési föderalizmus 

horizontális elemzésének másik neuralgikus pontjaként, a fiskális politika „szabadságfokát” 

ugyancsak korlátozó tényező, azaz a célok rendezetlensége említendő. Legyen szó nemzeti 

szintű, vagy közösségi célrendszerről, a túlzott számú igény jelenléte lehetetlenné teszi a 

konform eszközök kiválasztását, főképpen a következmények elemzését, értékelését, valamint 

a prioritások újragondolását. Az egyébként is nehezen megoldható döntési szituációkat nemzeti 

szinten tovább bonyolítja, illetve ad táptalajt irracionális döntéseknek,  egyrészt a költségvetési 

politika függetlenségének szabályokhoz kötöttsége, illetve a múlt folyamán beépült 

automatizmusok jelenléte14; másrészt az a tény, hogy a költségvetési föderalizmus minden 

egyes szintjére igazak az előbbi állítások. Így a cél- és szervezeti struktúra vertikálisan és 

horizontálisan is túldimenzionált, nehezen összeegyeztethető, a szinergiát inkább gyengítő, 

mintsem erősítő, olykor rövidtávon sem stabil rendszerrel találkozhatunk.  

 

E vertikális szervezeti, döntési túldimenzionáltságot tovább erősítheti a decentralizáció 

alacsony mértéke. Az Európai Unió költségvetési alapelvei is tartalmaznak utalást – 

szubszidiaritás megnevezés alatt – a decentralizáció Oates15 által megfogalmazott azon tételére, 

miszerint közjószágra vonatkozó szolgáltatások Pareto-hatékony mennyiségét a helyi 

önkormányzatok – azaz a költségvetési decentralizáció legalacsonyabb szintjei – legalább 

olyan szinten tudják  ellátni, mint a központi kormányzat. Ez a közösségi szabályozásban úgy 

jelenik meg, hogy amennyiben különösebb előnnyel nem jár a magasabb szintű beavatkozás, 

úgy minden érdemi döntést, tervezési és stratégiai funkciót, de legfőképp azok végrehajtását, a 

lehető legalacsonyabb szinten kell kivitelezni. Mindez feltételezi a helyi államigazgatási 

rendszer szerves integrációját a közösségi döntéshozatali rendszerbe. A decentralizáció 

azonban a gazdaságpolitika funkcióit tekintve, eltérő eredményességgel jár. Mind a 

stabilizáció, mind az anticiklikus törekvések hatékonyságát csökkenti az önkormányzati 

                                                
14 Egyre gyakoribb, hogy a fiskális döntések nem a diszkrecionalitás által meghatározottak, hanem a korábbi 
politikai ciklusok szabályrendszerétől, vagy a múltbeli döntések és kötelezettségvállalások béklyóitól sújtottak, 
így nehezítve és korlátozva a „tagállami fiskális politika” mozgásterét. 
15 Wallace E. Oates, 1979 óta a Maryland-i Közgazdasági Egyetem professzora , 1965-ben szerzett Ph.D. 
fokozatot a Stanford-i Egyetemen. Fő kutatási területe a közösségi pénzügyek, azon belül is a fiskális 
föderalizmus elemzése. 
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közpénzügyi rendszer16. A helyi szint redisztribúciós és allokációs feladata már sokkal 

kiegyensúlyozottabb, és a területileg szegmentált jellemvonásoknak megfelelő. A 

decentralizáció szükséges mértékét azonban nem kizárólag a gazdaságpolitikai funkciók 

ellátásának, hanem a közszolgáltatások nyújtásának hatékonysága is befolyásolja.  

 

A közszolgáltatások – más néven közfeladatok – egy részét helyi szinten érdemes ellátni. 

Egyrészről, a helyi kormányzat jobban informált a fogyasztói preferenciarendezésről, 

másrészről ezen közjavak előállítása regionálisan gazdaságosabban oldható meg, hiszen a helyi 

működési költségeken felül, a központi adminisztráció általános kiadási nem jelennek meg 

pótlólagos teherként. Mindezek mellett a méretgazdaságosságon alapuló helyi feladatellátást 

befolyásolhatja a „túlcsordulási hatás” (spill over), amely szerint az önkormányzatok által 

nyújtott szolgáltatások nem tarthatók területileg elhatárolt egységen, vagy annak lakosságán 

belül, miután a környező települések, az ideiglenesen ott tartózkodók éppúgy élvezik ezek 

előnyeit vagy – racionális gazdálkodás hiánya esetén – hátrányait (pozitív vagy negatív 

externália). Éppen a gazdálkodás eredményessége és a szolgáltatások minősége által keletkező 

elégedettség, vagy elégedetlenség az, amely átvezet Tiebout17 hipotéziséhez, nevezetesen a 

„lábbal szavazás” elméletéhez. A feltételezés szerint, helyi szinten a közjavak iránti fogyasztói 

preferencia lábbal szavazással fejeződik ki, tehát amennyiben a közjavak kínálata nem 

találkozik a kereslettel, akkor a fogyasztók elköltöznek. Ez az elméleti megközelítés azonban 

bizonyos feltételek teljesülése esetén áll fenn, azaz a fogyasztók mozgása nem korlátozott, több 

önkormányzat közül lehet választani, nincsen spill over hatás, teljes körű a fogyasztók 

informáltsága a különböző helyi adórendszerekről. Tiebout érvrendszerének előnye, hogy 

mindez növelheti a versenyt a decentralizált egységek között, hátránya viszont a fejlettségbeli 

különbségek növekedése, a lemaradás és elszigetelődés gyorsulása, a rurális térségek 

„erodálódása”. Elméletéhez tartozó feltételrendszer együttes fennállása – főleg 

Magyarországon – nem valósághű,  de mint arra az ötödik fejezet részletesen kitér, a migráció 

és a helyi szintű feladatellátás színvonala közötti eltérés, hazánk több régiójára nézve jelent 

valós veszélyt.  

 

                                                
16 Az önkormányzatok eladósodottságukat hitelfelvétellel fedezik, így szűkítik a monetáris politika mozgásterét, 
kontroll nélküli kiadáspolitikájuk pedig az államháztartás pozícióját rontja. 
17 Charles M Tiebout (1924 – 1968)  
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A fiskális decentralizáció rövid áttekintésének záró gondolataként elmondható, hogy az 

államháztartás rendszerében kiemelkedően fontos szerepe van a funkcionális szerepet betöltő, 

gazdaságosan és hatékonyan, valamint ellenőrzötten működő helyi önkormányzatoknak. 

Azonban a decentralizáció mértékét a központi kormányzat feladatellátásával, a regionális 

adottságok adta lehetőségekkel, a nemzeti fejlesztési koncepcióval és a méretgazdaságosság 

feltételeivel összhangban kell meghatározni. 

 

A bevezető fejezet elmélkedő sorai által talán közelebb kerültünk az állami feladatellátás 

problematikus kérdéseinek, a központi funkcióknak a célzottan hierarchikus felépítésű 

szerkezetének megértéséhez. Remélhetőleg sikerült rámutatni arra is, miért fontos a 

„szövetségi” költségvetés cél és eszközrendszere; az Európai Unió és Magyarország pénzügyi 

struktúrái között fennálló kapcsolat; miként hatnak a gazdaságpolitikai döntések a 

nemzetgazdaság és a Közösség egészére, és mennyiben képesek ezek a döntések kielégíteni az 

általuk képviselt uniós, valamint a tagokat megtestesítő nemzeti elvárásokat. Mindezekhez 

kapcsolódva a következő fejezetben, részleteiben kerül bemutatásra az Európai Unió 

költségvetési politikája, támogatási céljainak rendszere, az integráció finanszírozásának 

szerkezete, annak előnyei és veszélypontjai, valamint a jövőt befolyásoló és meghatározó 

reformfolyamatok összessége. 
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III. 
 

Fiskális politikai szabályok, célok és eszközök az Európai Unióban 
 

 

A közpénzügyek elméleti fejezetében szereplő nézetek, szempontrendszerek alapján 

véleményem szerint négy területen, a stabilizáció, az allokáció, a piaci szabályozás, valamint a 

redisztribúció kapcsán jut kiemelten fontos szerephez az állami feladatellátás. Az Európai Unió 

költségvetése elsősorban a szabályozás és az allokáció területén hatékony. Az újraelosztás 

főként az agrárszektorra és a fejlesztési alapokra – ezáltal a felzárkózás elősegítésére – 

koncentrálódik, míg a szociális és jóléti egyenlőtlenségek kezelése érintetlenül marad 

szövetségi szinten. A stabilizáció teljes egészében a tagállamoknál jelenik meg. A négy 

központi funkción túl – annak ellenére, hogy az elméleti viták és érvelések során explicit nem 

jelenik meg – ugyancsak fontos az államnak, a gazdaságfejlesztés érdekében kifejtett 

tevékenységének hasznossága. Egyfelől az állam, mint központi hatalom rendelkezik azon 

képességgel, hogy a gazdaság eltérő szektorait összehangoltan, a „közösségi haszon” 

növekedésének elérése céljából fejlessze, másfelől a beruházásokhoz szükséges finanszírozási 

portfolió legnagyobb hányadával rendelkezik, a költségvetés révén. Az Európai Unió fiskális 

politikája az allokáció zászlaja alatt elsősorban a támogatási programok kialakítására és 

menedzselésére, valamint a nemzeti és szövetségi célrendszerek közötti összhang 

megteremtésére helyezi a hangsúlyt. Célrendszere a gazdaságfejlesztést, a beruházások 

növelését tartja a felzárkózás és a gazdasági, társadalmi kohézió alapjának. Ehhez a 

támogatáspolitika széles eszköztárát használja - különböző programok, prioritások keretében - 

lehetőleg azokra az ágazatokra fókuszálva, amelyek pozitív hatást gyakorolnak a gazdaság 

többi szektorára, valamint a nemzetgazdaság egészére. E funkcióhoz szorosan kapcsolódik a 

szövetségi rendszerben a nemzeti és nemzetközi gazdaságfejlesztési stratégiák összhangjának 

és a finanszírozási portfolió optimális összetételének megteremtése, valamint a végrehajtás 

többszintű modelljének hatékony menedzselése.  

 

A fentieket kiindulási alapnak tekintve, az alábbi fejezet célja, bemutatni hogyan áll össze az 

Európai Unió költségvetése; milyen bevételi jogcímeken járulnak hozzá a  működéséhez a 

tagországok;  hogyan épül fel a kapható támogatások rendszere; mi az alapja a 

jogosultságoknak; valamint a végső felhasználás feltételrendszerének, tekintve, hogy az Unió 
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költségvetésének és fiskális politikájának ismerete, követelményeinek való megfelelés 

valamennyi tagország számára nélkülözhetetlen, de különösen igaz ez a most csatlakozott 

országokra. Szerteágazó szempontrendszeren alapulva megvizsgálom a közös költségvetés 

forrás-struktúrájának reformváltozatait, az elmúlt évek során vitát generáló új bevételi 

forrásokat, illetve a változásból eredő jövőbeni tendenciákat. A kiadások oldaláról kiemelten 

foglalkozom az Unió támogatási rendszerével, illetve a közösségi politikáknak a csatlakozó 

országok felzárkózására gyakorolt hatásáról. Az Agenda 2000 illetve 2007 terveiben szereplő 

előirányzatok és ezek országok szerinti megoszlása, valamint a csatlakozók számára 

elkülönített összegek rendkívüli jelentőséggel bírnak, egyrészt az Európai Unió következő 

pénzügyi terve, másrészt a magyar gazdaság fejlődési lehetőségei szempontjából. E fejezet 

kapcsán kerülnek előtérbe a strukturális és kohéziós támogatásoknak a gazdasági fejlődésre 

gyakorolt hatásai, illetve a fiskális politika 2013-ig várható új irányvonalai, prioritásai. 

Figyelembe véve az Európai Unió költségvetésével összefüggő elméleti információk több ezer 

oldalt átfogó terjedelmét, értekezésem ezen fejezete elsősorban az Unió költségvetésére és 

annak jövőjére, valamint Magyarország számára a kezdeti nehézségeket segítő és a további 

időszakot támogató, lényeges, gyakorlati és szakmai részletekre koncentrál.  

 

III. 1 Az egységes Európa hatékony és transzparens finanszírozása versus tagállami 
autonómia 
 
A Közösség fiskális gazdálkodását egységbe foglaló jogalkotói munka elsősorban alapelvek 

formájában ölt testet. Ezek egy része automatikusan beépült a tagállamok pénzügyi 

szabályozásába18, másik része a gyakorlatban, jogi értelemben „kötelező erőt” nélkülözve, 

továbbra is, kizárólag útmutatóként szolgál a tervezés folyamatában. Napjainkig a nemzetközi 

integráció költségvetésének elkészítéséhez és gyakorlati végrehajtásához szükséges irányelvek 

megfelelnek az átlátható és hatékony tervezés feltételeinek, de a bővítés és a külső 

gazdálkodási keretek által fokozódó elvárások, felülvizsgálatot és szigorúbb  szabályozottságot 

sürgetnek. Bevezetésként a jelenlegi szervezeti, működési és finanszírozási elvek kerülnek 

röviden összefoglalásra, amelyet a 2007-2013 közötti időszakra szóló pénzügyi tervvel 

                                                
18„Alapelveknek” megfelelő iránymutatást a magyar költségvetés tervezése és végrehajtása során is alkalmaznak, 
az ezekre vonatkozó pontos definíciókat az 1992. évi XXXVIII. az államháztartásról szóló törvény tartalmazza. 
Azonban a közösségi költségvetés alapelvei, és a magyar gyakorlat között némely ponton lényeges, olykor 
módszertani alapokon nyugvó eltérések is felfedezhetők.  
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összhangban megfogalmazott, a költségvetési fegyelem és eljárás javítását szolgáló 

szigorítások és ajánlások elemzése követ.   

 

Az Unión belül nem egyedi eset, amikor valamely tevékenységhez kapcsolható bevételek és 

kiadások az egyik országnál előnyt, ugyanakkor a másik tagállamnál hátrányt eredményeznek. 

Az externalitás elve elsősorban a veszteséget szenvedett tagállam kompenzálásával az 

aránytalanságok kiküszöbölését, az igazságosság és egyenlő teherviselés19 eszméjét hivatott 

szolgálni. A tagállami függetlenség szempontjából közelítve az externalitást, nehéz 

elvonatkoztatni a döntéshozatali rendszerben az egyes tagországok által betöltött szerepektől, 

illetve nettó befizetői vagy nettó kedvezményezetti pozíciótól. További problémát okoz, hogy 

bizonyos helyzetekben nem lehetséges a fiskális politikai döntések következményeit általános 

síkon, teljes körűen modellezni, így elsősorban rövid- és középtávú tervezési szemlélet nyújt 

alapot a kompenzációs kalkulációnak, amely, ebből eredően kizárólag, a közvetlen és azonnal 

érzékelhető károk elhárítására nyújt fedezetet.  

 

Az integráció szervezetére és rendszerére vonatkozó „oszthatatlanság” elve, a költségvetési 

föderalizmus háromszintű modelljének ad gyakorlati keretet. Mint minden gazdaságban, így a 

Közösségnél is találkozhatunk azzal a közgazdasági kérdéssel, hogy bizonyos tevékenységeket, 

szolgáltatásokat, illetve a működtetést mikro, avagy együttesen, makroszinten célszerűbb-e 

megvalósítani. Az Unió gazdálkodásában pénzügyi, hatékonysági oldalról egyaránt 

megtalálhatók azok az elemek, amelyekre vonatkozó feladatok az egyes országok szintjén nem, 

vagy nem megfelelő eredményességgel végezhetők el. A szövetségi keretek között ellátandó, 

fent említett tevékenységekre, funkciókra használatos az „oszthatatlan” jelző. Tekintettel arra, 

hogy az első fejezetben, részletekbe menően foglalkoztam a nemzetközi és tagállami szintű 

központi feladatellátás mikéntjével, ezért itt főként arra hívnám fel a figyelmet, hogy olykor 

éppen az oszthatatlan kormányzati funkciók szűkítik a tagországi autonómiát, növelve a 

végrehajtási és adminisztrációs tevékenységek körét és azok közvetlen kiadásait. Számos 

esetben célszerűnek tűnik ugyan, a központosított, felsőbb szintű döntéshozatal, azonban 

amennyiben különösebb előnnyel nem jár a magasabb szintű „beavatkozás”, úgy minden 

                                                
19 Igazságosság és egyenlő teherviselés alatt értendő olyan uniós költségvetési rendszer, amely együttesen veszi 
figyelembe a 25 tagállam eltérő gazdasági sajátosságait. Nevezetesen az országok különböző gazdasági 
fejlettségén és ágazati szerkezetén, lakosságának méretén, egyéb makrogazdasági és államháztartási indikátorok 
alakulásán és nagyságán alapulva kerül meghatározásra az együttes költségvetéshez való hozzájárulás és az abból 
részesedő támogatások összege.  
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érdemi döntést, tervezési és stratégiai funkciót, de legfőképp azok végrehajtását, a lehető 

legalacsonyabb szinten kell kivitelezni (szubszidiaritás).  

 

A költségvetési gyakorlatot szabályozó irányelvek vizsgálatában, ki kell térni a „költségvetési 

egyensúly” és a „globális fedezet” tartalmára. Az egyes országok alkotmányos rendjéből és 

főleg gyakorlatából általában hiányzik, de az EU-ban máig megkérdőjelezhetetlen az 

„egyensúlyi költségvetés” léte. Alapszabály, hogy a költségvetésnek minden évben 

egyensúlyban kell lenni, nem lehet hiányt tervezni és annak fedezetére hitelt felvenni. A 

kiadások nem haladhatják meg a bevételeket sem a tervezés, sem a végrehajtás során, így 

lényegét tekintve az Európai Unióban „egyensúlyi” tervezés folyik. A „globális fedezet” szerint 

minden bevétel, együttesen finanszírozza a kiadások összességét. Fiskális politikai 

szakzsargonnal élve, nincsenek úgynevezett megcímkézett, "megpántlikázott" bevételek a 

költségvetésben, nem köthetők egymáshoz az adott bevételi és kiadási előirányzatok, 

megakadályozva ezáltal, hogy akár egyetlen kiadás teljesítése is függjön attól, befolyik-e egy 

meghatározott bevétel.  

 

Az előirányzatok összegszerűségével kapcsolatban fiskális bizonytalanságot az elszámolási 

egységek eltérése okozhat. A tervezés fázisában a befizetési kötelezettségeknél adott 

szabályozásnak megfelelően kalkulálható a forint-euró árfolyam. Ezzel szemben a kapott 

támogatások alapját, az éveket átölelő projectek kivitelezési üteme befolyásolja. Így a 

kivitelezés időszakára pontos árfolyambecslések ma még nem állnak rendelkezésre. Ráadásul 

ismételten említést kell tenni a monetáris politikának a fiskális politikával szorosan összefüggő, 

egymást támogató, vagy gyengítő szerepéről. Az elmúlt évek példaértékűek voltak a 

tekintetben, hogy rövid idő elegendő az évek alatt felépített piaci bizalom összeomlására, 

spekulációs támadásokra, válsághelyzet kialakítására a forinttal összefüggésben. A monetáris 

és fiskális politika egymást kiegészítő szerepe mérsékelheti az árfolyam-ingadozásból eredő 

negatív költségvetési hatásokat, kiszámíthatóvá teszi a tervezést, megalapozva az EU 

támogatási politikájával összhangban lévő középtávú nemzeti, stratégiai célok elérését. 

 

A költségvetés EU-konform tervezésében, az irányelvek mellett a költségvetési dokumentumok 

időbeliségét is hangsúlyosan kell kezelni. Hasonlóan a magyar költségvetés tervezési 
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időhorizontjához az Európai Unióban is készülnek éves pénzügyi tervek, amelyek a 

tagországok túlnyomó többségének gyakorlatát követve, a naptári évhez igazodnak. Az adott 

évre szóló költségvetés mellett meghatározó szerepe van a középtávú tervezésnek. Ennek 

paramétereit külön dokumentum, nevezetesen az EU gazdálkodásának hét éves kitekintésű 

feltételeit, prioritásait és céljait egységes szerkezetben megjelenítő AGENDA tartalmazza.20 

„Kiigazítással” ugyan, de ezt alapul véve készülnek az éves költségvetések, így a két tervezési 

fázis egymásra épül, és semmi esetre sem helyettesítheti egyik a másikat. A közösségi 

költségvetés rugalmasságát és alkalmazkodóképességét egyrészt a keretjellegű tervezés, 

másrészt a  „rugalmassági eszköz”21 jelenléte teszi lehetővé. Ezen felül befolyásoló tényezők a 

kiadási és bevételi jogcímek száma, a több évet átfogó kötelezettségvállalások (programok), 

valamint a módosítást és „átcsoportosítást” szabályozó jogi feltételrendszer. Annak ellenére, 

hogy az unió költségevetése e fenti paramétereket figyelembe véve átlátható és viszonylag 

egyszerű struktúrát követ, a Bizottság elégedetlenségének adott hangot és további, elsősorban a 

hatékonyabb forráselosztást támogató rugalmasság és transzparencia irányába ható 

változtatásokat sürget a 2007-2013-as időszakot illetően. Ennek megfelelően, a kiadási és 

kötelezettségvállalási plafonok közötti megkülönböztetés, illetve az ebből adódó mozgástér 

továbbra is megtartandó, azonban a költségvetési fegyelem erősítésére javaslatként 

fogalmazódott meg a felülvizsgálati eljárás eredeti szerepének visszaállítása, a rugalmassági 

eszköz helyett átcsoportosítási rugalmassági eszköz22 bevezetése és alkalmazása, a kiadási 

szerkezet módosítása, valamint úgynevezett Növekedési Kiigazítási Alap23 létrehozása. 

[Európai Közösségek Bizottsága, Javaslat a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás 

javításáról szóló Intézményközi Megállapodás megújítására, 2004 Brüsszel 2-5 o.]  

 

                                                
20 A 7 évre szóló gazdálkodási keretszabályzás általános elnevezése „Pénzügyi Perspektíva”. Az AGENDA 2000, 
a 2000-2006 ig tartó időszakra vonatkozik, míg a következő középtávú költségvetési megállapodás a 2007-2013-ig 
terjedő évek irányvonalait tartalmazza. 
21 A rugalmassági eszközt napjainkban – céljától eltérően - elsősorban a külső fellépések (pl. szökőár utáni 
újjáépítés, Iraki  stabilizáció, segélyek, stb.) esetében alkalmazzák, az előre tervezett összegek emelésére 
vonatkozóan, amely a költségvetési fegyelmet és a terv hitelességét kérdőjelezte meg. Szükséges az eredeti célnak 
megfelelő használat biztosítása, ezért javasolják az átcsoportosítási rugalmassági eszköz elnevezést a jövőben. 
Ezáltal egyértelműen kifejezésre juttatható, hogy átcsoportosítással és nem a kiadások növelésével oldható meg 
elsődlegesen a pótlólagosan felmerülő problémák finanszírozása. 
22 A hazai gyakorlattal megegyező átcsoportosítási lehetőséget nyit meg az egyes költségvetési előirányzatok 
között. Ezzel a keretösszegek változatlansága mellett gyorsítható és egyszerűsíthető a prioritás- és célrendszer 
változásaihoz való alkalmazkodás. E döntési jogkör a költségvetési hatóságot illetné. 
23 A Növekedési Kiigazítási Alap a növekedéssel és foglalkoztatással kapcsolatos versenyképességi célok 
támogatására szolgálna, előre meghatározott összeg erejéig.  
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A költségvetési keretterv és az eljárási szabályrendszerre vonatkozó, eddigiekben ismertetett 

módosításai a következő főbb megállapítások köré csoportosíthatók.  

 

• A felülvizsgálati eljárás hatékonyságát illetően megítélésem ambivalens. Abban az 

esetben is, ha mindhárom hatóság (Parlament, Bizottság és a Tanács) együttes 

beleegyezésével történik a módosítás, valójában milyen mértékű lehet; keretszámokat, 

előirányzatokat, vagy a célrendszert érintheti; illetve kizárólag az előre nem 

kalkulálható éves hatások kiigazítására alkalmazható-e? Az éves költségvetések 

készítése során ez utóbbi indok fedezetét a tartalékok képezik, amelyek terhére az előre 

nem jelezhető, egyszeri jellegű kiadásokra, vis major helyzetek kezelésére lehet 

kifizetéseket eszközölni. Hazánkban annak ellenére, hogy a  tartalékképzés, a kiadási 

főösszeg arányában meghatározott és kifizetése törvényben rögzített szabályokhoz 

kötött, mégsem töltötte be alapvető funkcióját. Főként diszkrecionális támogatási 

eszközként alkalmazzák, mintsem előre nem jelezhető, pótlólagos kiadások fedezetére. 

 

• Összességében nézve a Bizottság és a Tanács ajánlásaiban szereplő intézkedéseket, 

hatásukat tekintve véleményem szerint nem egyértelműen bizonyított, hogy a 2007-

2013-as pénzügyi kerettervben megfogalmazott elvek – költségvetési fegyelem 

erősítése, az átláthatóság javítása, a hatékonyabb forrásfelhasználás és rugalmasabb 

alkalmazkodás – megvalósításának irányába mutatnak. Az európai szintű 

makrogazdasági tendenciák és a csatlakozásból eredő gazdasági bizonytalanságok 

kezelése céljából, az intézkedések egy része „lazulást”, mintsem a fegyelem szigorítását 

eredményezheti. Természetesen az ajánlások szükségessége több oldalról 

alátámasztható restriktív magyarázattal. A kérdés valójában az; mi rejlik a megvitatásra 

váró és adott esetben bevezetendő tervek hátterében? A változtatások éppúgy eszközt 

jelenthetnek a bizonytalanságból eredő költségvetési nehézségek, a változékony külső 

feltételek és a csökkenő gazdasági növekedés kezelésére, mint a „tervezési, illetve 

végrehajtási rugalmasság” általános javítására. 

 

• Az Unió kiadási kategóriáinak aggregálása és a politikai prioritásokat megtestesítő 

definíciók az elhatárolhatóságot és az egyértelmű besorolást nehezítik, a célok közötti 

könnyebb átjárhatóság, pedig az átláthatóságot csökkenti. A költségvetési hatóságok 
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érvrendszerében e módosítási javaslat a rugalmasság javítását és a váratlan gazdasági 

helyzetek kezelését célozza. Mindenestre látnunk kell, hogy az Unió kiadási 

előirányzatai közötti átcsoportosítás lehetőségek bővítése megnehezítheti a tagországok 

költségvetési tervezését.  

 

• Ugyancsak a közösségi fiskális döntési mozgásteret, valamint a tagállami 

bizonytalanságot növelheti a referenciaösszegek 5%-os változtatási lehetősége, az 

átcsoportosítási rugalmassági eszköz évi 200 millió euró és a növekedési kiigazítási 

alap évi 1 milliárd euró összegű diszkrecionális jellegű előirányzata.  

 

Az eddig leírt és irányelvként megfogalmazottakat áttekintve látható, hogy az Európai Unió 

tagállamai számára nincs előírva szoros értelemben vett és kötelezően alkalmazandó, egységes 

költségvetési struktúra, költségvetési eljárási rend24. Mégis a megvalósítás és a tervezés 

gyakorlati részleteit vizsgálva fokozatosan szembesülhetünk azzal a ténnyel, hogy az 

államháztartás alrendszereiben a nemzeti szintű fiskális szabadság sok esetben csak 

látszólagos, illetve formai jellemzőkben ölt testet. A költségvetési irányelveket kiegészítik a 

pénzügyi ellenőrzési rendszer kialakítására vonatkozó előírások, a magyar költségvetés 

középtávú mozgásterét determináló maastrichti kritériumok25  és az ESA 95 (European System 

of Accounts)26 elszámolásból adódó statisztikai besorolások. Az EU költségvetési eljárásra 

vonatkozó elvek és feltételrendszerek szükségessége, valamint eredményessége vitatható. 

Mindazonáltal, összehasonlítva költségvetésünk tervezését és eljárását az uniós gyakorlattal, 

egyértelműen megállapítható hogy Magyarország, mind a szabályozottság és annak betartása, 

                                                
24 Jó példája ennek Anglia, ahol a költségvetési év nem januártól decemberig, hanem áprilistól március végéig tart. 
Az eltérő elszámolási időintervallumból elsősorban a tervezésnél, az ütemezésnél adódhatnak nehézségek, de az 
elmúlt évek tapasztalatai alátámasztották, hogy ezen eltérések megoldása nem jelent különösebb problémát az 
érintett országoknak, ezért a döntéshozók nem látják szükségét a fentieken túl, további, merev szabályozás 
bevezetésének. 
25 A maastrichti kritériumok: A fenntartható költségvetési egyensúlyt érintően 2 feltételt fogalmaztak meg, 
egyrészt az államháztartás hiánya nem érheti el a 3%-os GDP arányos referenciaértéket, másrészt az államadósság 
szintjét a GDP-hez mérten 60% alá kell szorítani. Az árfolyam stabilitás megteremtése érdekében a konvergencia 
jelentést megelőző két évben nem kerülhet sor leértékelésre és az árfolyamot meghatározott ingadozási sávon 
belül kell tartani. Az infláció mértéke maximum 1,5%-kal haladhatja meg a három legalacsonyabb inflációval 
rendelkező tagország azonos időszakra számított rátáinak számtani átlagát. Végezetül a kamatra előírt 
konvergencia kritérium alapján a hosszú távú kamatláb legfeljebb 2%-kal lehet magasabb mint a három 
legalacsonyabb inflációs tagország kamatainak számtani átlaga. Ez utóbbi két feltétel esetében a vizsgált időszak a 
konvergencia jelentést megelőző egy évre vonatkozik. 
26 ESA 95’(European System of Accounts).  Az ESA 95’ általános statisztikai eredményszemléleten alapuló 
elszámolási módszer, amely az Európai Unió minden tagországának költségvetési eredményeit és elszámolását 
azonos rendszerbe integrálja. Az ESA 95' nemzeti számla módszertani rendszerében az ügyleteket tényleges 
közgazdasági tartalmuk szerint  számolják el. 
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mind a racionális gazdálkodás és kontroll területén, valamint a hosszabb időhorizontú tervezés 

bevezetése kapcsán messze áll az EU-konform, integrált fiskális rendszer szinergikus 

hatásainak kiaknázását elősegítő gyakorlattól. 

 

III. 2 A szövetségi szervezet működését biztosító források és támogatások rendszere 
 

III.2.1 Változások a forrásszerkezetben 

 

Az EU költségvetésének minden bevétele a tagországoktól származik és  kiadásainak több mint 

80 %-a közvetlenül a tagországokhoz tér vissza. A Közösség költségvetése az 1970-es években 

3,6 milliárd ECU-t tett ki, napjainkra ez az összeg meghaladja a 100 milliárd eurót. Az Európai 

Unió bevételi struktúrája, összehasonlítva a hazai költségvetéssel, jóval egyszerűbb, átláthatóbb 

és a szövetségi célok megvalósítása mentén meghatározott képet mutat. A költségvetés 

finanszírozásában a saját források képviselik a legnagyobb arányt. Az Unió fiskális rendszerébe 

1988-tól ékelődött be az Egyesült Királyság és az EU közötti pénzügyi helyzetet kezelő 

korrekciós mechanizmusból eredő befizetési kötelezettség, más néven „uk-rebate27”, amely az 

Egyesült Királyság és az EU közötti be- és kifizetési különbözetet alapul véve, annak 

meghatározott arányával csökkenti  – az Egyesült Királyság javára – az Unió kiadásaira 

rendelkezésre álló finanszírozási forrásokat, miközben az ebből eredő, „kieső” bevételek révén 

pótlólagos terhet ró a többi tagországra. Az Európai Közösséget megalapító Római szerződést 

módosító Amszterdam-i  Szerződés28 269-es paragrafusa alapján: „A költségvetést teljes 

egészében saját forrásokból kell finanszírozni.” A táblázat adatainak segítségével nyomon 

követhető, hogyan változott az elmúlt két évtized folyamán az Unió fiskális stratégiája, 

valamint a bevételi jogcímek egymáshoz viszonyított aránya az integráció kezdete óta, az 

elsődleges célkitűzésként megfogalmazottaknak megfelelően, miszerint a saját források 

rendszerének mindenek felett az igazságosságot, az egyszerűséget és az átláthatóságot kell 

                                                
27 Council of the European Union:  Commission working documentation calculation, financing, payment and entry 
in the budget of the correction of budgetary imbalances, 2000. 
28 Az Amszterdami Szerződés az integráció mélyítését szolgálta, 1997. október 2.-án írták alá és 1999. május 1-én 
lépett életbe. A szerződés kiszélesítette a közösségi politikák körét, fontos döntéseket hoztak a közös bel- és 
igazságügyi együttműködés érdekében, továbbá a vízumpolitika és a menekültügy közösségi szinten történő 
kezelését nyilvánították ki. Mindez hatékonyabb működést eredményezett a közös kül és biztonságpolitikában. Az 
Amszterdami Szerződés keretében kellett volna megalapozni az intézményi rendszer elégtelenségéből adódó 
problémák megoldását szolgáló változtatásokat, azonban a kibővítéshez és a hatékony működéshez szükséges 
koncepció ekkor még nem született meg. 



 49

szolgálnia. A jelenlegi forrásszerkezet többszöri módosítással alakult ki, de mint később 

tárgyalásra kerül, az elégedetlen tagországok további, radikális változtatásokat dolgoztak ki a 

jövő tekintetében, hangsúlyozva az egyes tagországok teherbíró-képességére alapozott 

hozzájárulási arányok fontosságát.  

1.számú táblázat 
 

Az Európai Unió költségvetési bevételeinek megoszlása az összes bevétel arányában 
 

  megoszlás %-ban 

1980 1985 1990 1993 1995 1997 1999 2000 2002 2004 2005 2006*

Mezőgazdasági 
lefölözések

12,2 7,8 4,0 2,9 2,6 2,4 2,5 2,3 1,9 1,5 1,5 1,2

Vámok 35,9 29,6 22,1 16,8 16,7 15,2 13,5 13,0 11,7 10,0 10,1 11,5

Áfa forrás 44,2 54,2 59,1 52,5 52,2 42,5 35,8 38,1 27,9 14,2 14,4 14,1

GNP alapú 
befizetés

   -     - 0,2 25,2 18,9 33,4 43,2 42,3 57,6 73,7 73,0 72,1

egyéb 7,7 8,4 14,6 2,6 9,6 6,5 5,0 4,3 1,2 0,9 1,0 1,1

összesen: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
Forrás: The Community Budget: The fact in figures, Office for Official Publications of the EC, 2002 
             The Community Budget 2005,2004, 2003; *Draft Budget for 2006 

 
A tradicionális saját források a mezőgazdasági lefölözésekből származó agrárbevételeket, 

cukorilletéket, valamint a behozatali és kiviteli vámokat foglalják magukba. Történelmi múltja 

alapján az első, jelentőségét tekintve viszont lassan-lassan az utolsó bevételi forrást jelenti az 

Unió számára e jogcímen teljesített befizetések összege, és a bevételeken belüli aránya az 

1980-as 12%-os részesedéséhez képest napjainkban alig haladja meg az 1%-ot. Az Európai 

Unió cukorrendtartására vonatkozó szabályozás 1968 óta azonos elven alapul, reform értékű 

változás ez idáig nem következett be. A cukorilleték (cukor, izoglükóz és inulin szirup) főként 

termékilletéket jelent, amit elsődlegesen a cukorgyárak teljesítenek. A szabályozást29 1977-ben 

az izoglükózra és 1994-ben az inulinra is kiterjesztették. Az EU részesedése a cukor 

világtermeléséből meghaladja a 12%-ot, amely közel 2 millió hektáron termesztett cukorrépát, 

és az ebből nyert 100 millió tonna feletti termesztést jelenti. A cukoripar rendtartása körül 

                                                
29 E három termék fogalma közötti különbség rövid magyarázatra szorul. Cukor; cukorrépából és cukornádból 
állítható elő, azonban a fejlődő országok többségében elsősorban földrajzi adottságok által determináltan 
cukornádat termesztenek, ezzel szemben Európában cukorrépa képezi a fehér cukor alapját. Az izoglükóz, 
kukoricából esetleg egyéb gabonaféléből állítható elő és tulajdonképpen folyékony édesítőszerként alkalmazható, 
míg a 90-es évektől teret hódító inulin cikóriából készült édesítőszer.  
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heves viták alakultak ki, amelyekben – a szembe került érdekek alapján – voltak, akik a 

jelenlegi rendszer további életben tartását, voltak akik a garantált árak csökkentését és a 

kvótarendszer felülvizsgálatát sürgették. A jelenleg érvényben lévő Bizottsági határozat alapján 

– kisebb módosításokkal –, de a ma is működő rendszer marad életben 2006. június végéig, 

azzal a feltétellel, hogy a versenyfeltételek jobb érvényesülése érdekében 2003 során 

felülvizsgálták a szabályrendszert és javaslatot készítettek egy esetleges reformra. Ennek 

kereteit a GATT tárgyalásokkal összhangban megkötött Mezőgazdasági Megállapodás 

tartalmazza, így a jövőben fokozatosan ugyan, de számottevő mértékben csökkenteni kell a 

mezőgazdasági termékek exporttámogatását, elsősorban a kvótával garantált termékek (cukor) 

esetében. A rendtartás kiemelten kezeli a termesztők és a fogyasztók érdekeit azáltal, hogy 

biztosítja a termelés szintjének fennmaradását, az ágazat termelőinek megfelelő 

életkörülményeit és foglalkoztatottságát, valamint megakadályozza a fogyasztói árak 

„torzulását”. Az értékesítési- és árgarancia kizárólag a termelési kvótán belül megtermelt 

mennyiségre vonatkozik. Míg korábban az intézményes ár mértékét évente állapították meg, 

addig most négy évre előre 2005/2006-ig szabályozott a rendszer30, ami tovább erősíti a 

termelők részére a kiszámíthatóságot és a tervezhetőséget. 

 

A vámunió elveivel összhangban, vámbevételek31 (dömpingellenes és kiegyenlítő vámok) alatt, 

minden – a tagországok közreműködésével – külső határon beszedett vám értendő. A 

teherviselés ebben az esetben főként a „határországokat”, illetve a jelentősebb kikötővel 

rendelkező tagokat érinti. A WTO32 megállapodásoknak köszönhetően ennek a bevételi 

forrásnak az aránya közel 25%-kal csökkent a 80-as évek óta. Az eddigi tapasztalatok azt 

mutatják, hogy a vámbeszedéssel kapcsolatos tevékenységek költségvonzata igen magas, ezért 

                                                
30Agrárvámokat a nem tagországból származó agrártermékek importja után kell fizetni. Ebben az esetben 
úgynevezett mozgóvám van, amely a világpiaci ár, illetve a közösségi ár között megjelenő különbözetet hivatott 
kiegyenlíteni, védve ezáltal a tagországok érdekeit, azonban az ebből származó terhek jelentős eltéréseket 
mutatnak az egyes országok befizetéseire vetítve. Az agrártermékek Unión belüli értékesítési árai magasabbak a 
világpiaci áraknál, így a meghatározott kvótát meghaladó termékmennyiség exportálása nem érdeke a 
termelőknek, ezzel együtt az alkalmazott exporttámogatási rendszer profitábilissá teszi a kvótán felül termeltek 
3.ország felé történő értékesítését azáltal, hogy a világpiaci és a közösségi ár különbözetét közvetlenül 
visszatérítik az exportálóknak.  Mind az agrárlefölözések, mind a vámbevételek kapcsán a befizetési kötelezettség 
szorosan kapcsolódik a nem tagországokból importált termékek kereskedelméhez  
31 A vámbevételekre vonatkozó információk és későbbi számítások gyűjtésében és összeállításában szerepet 
játszott a néhány éves vámbevételeket érintő tervezéssel kapcsolatos tapasztalatom, valamint a 
Pénzügyminisztérium Vám és jövedéki adó főosztályától származó szakmai anyagok. 
32Kereskedelmi Világszervezet (WTO):1995. január 1-től működő szervezet, a GATT uruguayi fordulóján hozták 
létre. Részei a GATT, a GATS (Általános Egyezmény a Szolgáltatások Kereskedelméről) és a TRIPs 
(Kereskedelmi Vonatkozású Szellemi Tulajdonjogok Egyezménye). 



 51

az EU a beszedés kapcsán felmerülő költségek fedezetére a beszedő országoknál maradó 

korábban 10%-os bevételi arányt, 25%-ra emelte.  

 

 
Miután a közösségi kiadásokra nem nyújtottak elegendő fedezetet a tradicionális sajátforrások, 

ezért 1970 áprilisában bevezetésre került a harmadik bevételi tétel, hozzáadottérték-adó néven. 

A szakértők körében ÁFA-forrásként használatos jogcím aránya a kezdetektől fokozatosan 

növekedett, egészen az 1990-es fordulópontig, amikor a Közösség költségvetése kiegészült – 

az évtized folyamán legnagyobb finanszírozó tétellé vált – GNP33 alapú befizetéssel. Az ÁFA 

forrás számítási alapját bonyolult metodika34 által meghatározott tagországi hozzájárulási 

kötelezettség mértéke képezi. A számítás eredménye nem azonos az egyes tagországok által 

beszedett áfa bruttó összege után fizetett százalékos aránnyal35. A kalkulációs rendszer alapja a 

tagországokra kiszámított harmonizált áfa-alap. Ennek a harmonizált áfa-alapnak veszik az 

1%-át, azonban minden ország esetében ezt az összeget összehasonlítják a szabályozásban 

szereplő felső korláttal, azaz a tagország 1%-os GNI-jének 50%-ával. Amennyiben az 

összevetés azt eredményezi, hogy a harmonizált áfa-alap 1%-a magasabb mint az 1%-os GNI 

fele, akkor ez utóbbi lesz a fizetendő áfa alapja, és ezt szorozzák az egységes kulccsal. A 

nemzeti kimutatásokat az áfa esetében minden év július 31.-éig kell elkészíteni az előző naptári 

évre vonatkozóan. 2001-ben a tagállamok harmonizált áfa-alapjának 1%-a képezte a közösségi 

költségvetési befizetést. A hozzáadottérték-adó számítási módszere folyamatosan változik, 

maximalizálták az ÁFA alapot és csökkentették a lehívási kulcsokat. A módosítások révén 

2002-ben és 2003-ban az áfa forrás lehívásának legnagyobb mértékét 1%-ról 0,75%-ra, 

valamint 2004-től kezdődően 0,50%-ra mérsékelték, amellett hogy továbbra is fennmaradt a 

tagállamok ÁFA alapjának az 1%-os GNP 50%-ában történő korlátozása. Annak ellenére, hogy 

a közösségi bevételek arányaiban második legnagyobb jogcíme az ÁFA forrás, mégsem 

mondható el, hogy azonos rendszeren alapuló közösségi forrásról lenne szó, amely amellett, 

                                                
33 később GNI 
34 Az ÁFA befizetés alapjára vonatkozó számítási módszer ismertetésére 2001-ben az Unió szakértői által tartott 
két napos előadássorozat formájában került sor a Pénzügyminisztériumban, melyet több egyeztetés, szakmai anyag 
készítése és véleményeztetése követett az elmúlt évek folyamán is. 
35 A harmonizált áfa-alap kiszámításának menete röviden az alábbiak szerint foglalható össze: Az országba befolyt 
áfa-bevételeket meghatározott elvek, valamint a Tanács rendelete alapján korrigálni kell. Ebből kapjuk a nettó áfa 
bevételt, amely a köztes áfa alap hányadosának a számlálóját adja. Ezután a súlyozott áfa kulcsot kell 
megállapítani, amely a nevezőben szerepel, és négy tizedes pontossággal kell alkalmazni. A végső harmonizált áfa 
alap maximált, s amennyiben ez az összeg meghaladja a GNP (GNI) 50%-át akkor ez utóbbi a befizetés alapja. A 
végső harmonizált áfa alapot ezek után korrigálni kell a pozitív és negatív kompenzációkkal.  
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hogy adekvátan tükrözné az egyes tagországok gazdasági teljesítőképességének megfelelő 

teherbírását, alkalmas lenne a regionális egyenlőtlenségek kiküszöbölésére is. 

 

Az említett bevételek folyamatosan csökkenő tendenciája mögött egyrészt tudatos, a bevételi 

struktúra megváltoztatását célul kitűzött politikai döntések, másrészt, a tagállamok gazdasági 

érdeke által megfogalmazott elvárások állnak. A vámbevételek, cukorilletékek és az ÁFA- 

alapú hozzájárulás nem tükrözte hűen az egyes országok tényleges gazdasági teljesítményét, 

ami a befizetések meghatározásánál sok esetben okozott elégedetlenséget. A mezőgazdasági és 

vámbefizetési kötelezettség nagysága szinte független, az ÁFA forrásnál pedig alig 

kimutatható a korreláció a befizetések nagysága és az adott tagország gazdasági fejlettsége 

között.  

 

Igazságosabb, a gazdaság állapotának megfelelő terhelés érdekében, a bevételi struktúrában 

fokozatosan került előtérbe a GNP arányos forrás36.  E hozzájárulási jogcím, - amely az 1988-

as „új finanszírozási politika” reform sarokköve volt - egyfajta „egyenlegező” tételnek 

tekinthető, mivel a bevételek és kiadások közötti eltérést, mint befizetési kötelezettséget osztja 

fel a tagországok között, saját gazdasági teljesítményük arányában. Fontossága stabilizáló 

szerepében is megmutatkozik, hiszen középtávon a bevételek több mint 70%-át biztosítja, 

valamint segíti az egyenlőbb és arányosabb teherviselés megvalósítását. Az integrációs 

pénzügyi terv bevételi oldalának37 változásai is tükrözik, hogy a költségvetési hatóságoknak 

időről időre felül kellett és kell vizsgálni a működő pénzügyi rendszert, annak érdekében, hogy 

az Unió és a tagországok szükségleteit, elvárásait egymáshoz, illetve a nemzetgazdaságok 

teljesítményeihez lehessen igazítani.38  

 

Az Unió költségvetésének bevételei oldalát 1985-től a fenti négy befizetési jogcím mellett a 

túlzott költségvetési hozzájárulás kezelésére vonatkozó korrekciós mechanizmus egészíti ki. 
                                                
36 A GNP alapú befizetési kötelezettség kiszámításának alapját az egyes tagországok GNP-jének 1%-a adja. 
Ezeket az összegeket meg kell szorozni a harmonizált GNP rátával, amely megmutatja a befizetési 
kötelezettségeket tagállamokra lebontva.  
37Az Európai Unió egyéb bevételi tételei közé tartoznak a különféle illetékek, díjak, járandóságok, az Unió 
intézményeinek tevékenységéből származó bevételek, amelyek elsősorban a banki kamatot jelentik; a hitelezési 
tevékenységből adódó bevételek; illetve a szabálytalanságokból eredő bírságok és azok kamatbevételei. Ezeknek 
a befizetéseknek az összes bevételt tekintve elenyésző az aránya, ezért a további elemzésekben és számításokban 
tételesen nem szerepelnek. 
38 Ezek a felülvizsgálatok folyamatosak, irányvonalait tekintve több esetben kerül az ECOFIN ülésein is 
napirendre, vagy érintőlegesen hozzászólások formájában az aktuális problémák feltérképezésének és 
megoldásának kérdése. 
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Az Egyesült Királyság – mint a legjelentősebb nettó befizető tagállam – problémái a 

költségvetési túlfizetésére vonatkozóan, már közvetlenül az Európai Unióhoz való csatlakozás 

után megjelentek. Az aránytalanul magas befizetések és a többi tagállammal szemben 

mérsékeltebb összegű támogatások által eredményezett jelentős egyensúlytalanság alapvetően 

két tényezőre vezethető vissza. Az 1980-as években az Európai Unió kiadási oldalának 

legnagyobb tételét az agrártámogatások jelentették, ezzel szemben az Egyesült Királyság 

gazdaságában a mezőgazdasági szektor relatív kisebb jelentőséget képviselt, mint a 

tagországok nagy részében, emellett strukturálisan is számottevő különbségek jelentkeztek.  

      
        1.számú diagramm 
 

Az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti költségvetési transzferek alakulása 
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Forrás: AGENDA 2000, Bulletin of the EuropeanUnion, Supplement 2/98 

A ma is ismert és alkalmazott „angol korrekció” 1984. júniusában a Fontainebleau-i 

megegyezés39 keretében nyerte el végleges formáját, 1985. május 7.-étől lépett hatályba, és 

azóta is az Európai Unió költségvetésének elkülönített tételét képezi. A döntés értelmében 

átmeneti megoldásként 1985-ben az Egyesült Királyság ÁFA-alapú befizetési kötelezettségét 
                                                
39 1984 júniusában Fontainebleau-ban, a francia királyok egykori kastélyában Mitterrand elnökletével megtartott 
csúcsértekezleten sikerült elhatározásra jutni a költségvetési források bõvítésérõl: a hozzáadottérték-adó 1%-os 
plafonját 1,4%-ra emelték. További korlátozó intézkedéseket is elfogadtak a mezõgazdasági túltermelés 
csökkentésére (például a tejkvótát túllépõk nemcsak kisebb bevételre számíthattak, hanem már büntetésre is). 
Nagy-Britannia nem volt köteles annyit befizetni, mint a többiek, rendszeresen visszakapta az adóátengedés 
alapján fizetendõ hozzájárulása és a költségvetési kiadásokból való részesedése közötti különbözet kétharmadát. 
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1 milliárd euróval csökkentették, valamint a jövőt illetően rögzítésre kerültek a visszatérítés 

kalkulációira vonatkozó irányadó szabályok. Az új elv alapján az Egyesült Királyság által 

befizetett összeg és az Európai Uniótól kapott források egyenlegének 66%-át, méltánytalanul 

nagy arányú teherviselés címén, a közösségi költségvetésből visszatérítik. A visszatérítés 

alapjául szolgáló egyenleg meghatározása a tavaly csatlakozott tagországok számára is értékes 

információkat tartalmaz, miután a számítás két alappilléren az Egyesült Királyság GNP 

forrásán és az un. EU allokált kiadások40 összegén nyugszik. Az Európai Unió 

költségvetésében és ezen keresztül a UK-rebate mechanizmusában jelentős változást idézett 

elő, az 1988-as saját erőforrásokra vonatkozó döntés, amely módosította az addig fennálló 

rendszert azáltal, hogy bevezették a GNP alapú befizetést, valamint csökkentették az ÁFA 

forrás jelentőségét és a bevételeken belüli relatív súlyát. E változásból eredően az angol 

korrekció finanszírozásának meghatározása során áttértek az ÁFA alapú befizetésről az új 

forrás, azaz a GNP arányú hozzájárulás rendszerére, tehát e döntést követően a tagállamok a 

GNP forrás alapján részesednek az angol korrekció terheiből. Az Európai Tanács 1999. 

március 24.-i döntése értelmében az angol korrekció finanszírozása ismételten módosult, 

ezáltal Németország, Hollandia, Svédország és Ausztria hozzájárulását a korábban fizetett 

„normál összeg”-hez viszonyítva, annak ¼ -ével kell csökkenteni, ami automatikusan maga 

után vonja a többi tagállam befizetési terheinek növekedését.  

 

A 2007-2013 közötti időszak költségvetési kereteiről történő megállapodás, egyik 

legkényesebb vitapontja az angol korrekció és az agrártámogatások jövőbeni alakulása. 

Franciaország, több tagország egyetértésével egyetemben, az angol visszatérítési rendszer 

átalakítását és összegszerű csökkentését indítványozza.  Érvelésüket arra alapozzák, hogy a 

uk-rebate 1984-es bevezetése óta eltelt időszak alatt a tagországok gazdasági fejlettségbeli 

eltérése radikálisan változott. Az elmúlt évtizedekben az Egyesült Királyság  gazdasági 

fejlődésének üteme jelentősen meghaladta a többi tagállam GDP növekedését, amiből 

egyenesen következik, hogy a korábbi feltételrendszeren nyugvó visszatérítési rendszer 

felülvizsgálatra, nevezetesen a jelenlegi gazdasági teherbíró-képességnek megfelelő, 

csökkentett visszatérítés meghatározására érett. Az Egyesült Királyság a fő költségvetési 

problémát, nem a túlzott és aránytalan visszatérítésben látja, hanem az Európai Unió 

                                                
40 Allokált kiadások alatt azokat a költségtételeket kell érteni, amelyek közvetlenül a tagállamokhoz áramlanak 
vissza. Ennek értelmében például az EU  adminisztrációs kiadásai nem, viszont a támogatáspolitika forrásainak 
jelentős része  a UK-rebate  számítási rendszerébe tartozik. 
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agrárkiadásainak mértékében, különösképpen Franciaország vonatkozásában. A közösségi 

költségvetés 43%-át teszi ki az agrártámogatási jogcím, miközben az EU gazdaságának csupán 

5%-a kötődik a mezőgazdasághoz. Mindezek együttesen, a költségvetés kiadási oldalának 

aránytalan megoszlásához, és bizonyos tagország esetében, a nettó befizetői pozíció túlzott 

egyensúlytalanságához vezettek. Ezért, amennyiben reformlépések megtételére kerül sor az 

agrártámogatások jelenlegi rendszerében, akkor az Egyesült Királyság is hajlandóságot mutat 

az angol korrekció felülvizsgálatára.  

 

Az agrártámogatásokra és az angol korrekciós mechanizmusra vonatkozó változtatási 

javaslatok együttes mozgása, a költségvetési föderalizmus elméleti hátterével foglalkozó 

fejezet azon alapproblémáját tükrözi vissza, miszerint az uniós prioritások eltérő hasznossági 

szintet képviselnek a tagállamokban. Melyik változat eredményezhet közösségi szinten 

elégedettséget? Az agrárkiadások csökkentése? Hivatkozva arra, hogy a mezőgazdasági 

termelés hozzáadott értéke alacsony, a gazdasági növekedésre gyakorolt hatása pedig 

elenyésző.  Esetleg az angol korrekció módosítása, amely a többi tagország számára 

csökkenthetné a befizetési terheket? Előbbi esetében Franciaország, utóbbinál az Egyesült 

Királyság érdekei sérülnek számottevően. A „közösségi hasznosság” és a centralizált döntési 

kompetencia ebben az esetben nem vonatkoztatható el a szövetséget jellemző hatalmi és 

politikai viszonyoktól. Az agrártámogatások jogcímen kifizetésre kerülő összegeknek, a 

kohézió érdekében megvalósított átcsoportosítása az Unión belül eredményesebb és 

hatékonyabb felzárkózást eredményezne, azonban ez esetben a nemzeti és nemzetközi 

költségvetési politika és érdekek között feszülő ellentmondások negatív eredője a sikeres 

szövetségi szintű fiskális politikát, és az egységes európai érdekek előtérbe helyezésének 

irányába való elmozdulást veszélyezteti. 

III.2.2. Közösségi politikák és prioritások, a támogatáspolitika cél és eszközrendszere 

 

Az Európai Unió költségvetésének kiadási szerkezete – hét jelentősebb jogcímmel – lényegesen 

egyszerűbb képet mutat, mint hazánké. Tekintettel arra, hogy az integráció szempontjából a 

közösségi támogatások, azok lehívásával összefüggő célrendszerek és eljárási szabályok 

relevánsak igazán, ebben a fejezetben a strukturális és kohéziós politika és annak eszközei 

kiemelt hangsúllyal szerepelnek. Az Európai Unióban az egyik legfontosabb központi funkció a 

tagországokon belüli és a tagállamok közötti fejlődés elősegítése, biztosítása. E feladat 
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végrehajtásához szükséges eszközrendszert a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap együttesen 

tartalmazza. Az Alapokból nyerhető forrásokhoz rendelten a költségvetési föderalizmus két 

szintjének együttes döntési folyamata, feladatellátása és végrehajtása valósul meg. Ezzel 

szemben az agrártámogatásoknál szövetségi szinten centralizáltak a folyamatok. A két 

legjelentősebb kiadási jogcím közül az agrártámogatások, elsősorban az allokációt és a „piaci 

kudarcok” kezelését célozza; míg a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap – a redisztribúció 

segítségével – a tagországok és az EU egészének gazdaságfejlesztéséhez, az egyenlőtlenségek 

mérsékléséhez járulnak hozzá nagy mértékben.  

 

A 2000-2006, valamint a 2007-2013 közötti időszakra előirányzott támogatási összegek41 főként 

a mezőgazdasági kiadásokon és a strukturális, kohéziós alapokon keresztül áramlanak a 

tagállamok felé. E jogcímeken történő kifizetések volumene az évek során viszonylagos 

stabilitást mutat.  

  2.számú táblázat 

Az Unió kiadásainak megoszlása a 2000-2006-os időszakot tekintve 

 megoszlás %-ban 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mezőgazdasági kiadások 44,51 45,82 46,27 46,95 42,7 43,07 42,6
Strukturális célok 34,84 33,67 33,41 32,49 35,6 35,54 36,12
Belső politika 6,43 6,45 6,53 6,72 7,55 7,55 7,59
Külső politikák 4,93 4,87 4,86 4,92 4,4 4,29 4,27
Adminisztráció 4,93 4,91 4,84 5,15 5,17 5,18 5,28
Tartalékok 0,98 0,94 0,69 0,43 0,38 0,38 0,37
Előcsatlakozási források 3,38 3,34 3,4 3,34 2,98 2,9 2,89
Ellentételezések - - - - 1,22 1,09 0,88
Összesen: 100 100 100 100 100 100 100

Kifizetési előirányzatok      a 
GNI %-ban

1,07% 1,07% 1,09% 1,11% 1,11% 1,08% 1,08%

Előre nem látható 
kiadásokra fedezet

0,17% 0,17% 0,15% 0,13% 0,13% 0,16% 0,16%

Forrás: Az Európai Unió 2006.évi előzetes költségvetési tervezete 

 
A jövőben az agrártámogatások csökkenő tendenciája várhatóan erősödni fog, míg az alapok 

keretében rendelkezésre álló források, mérsékelten ugyan, de növekednek. További – arányait 

tekintve, jóval elhanyagolhatóbb nagyságrendű – kiadások, mint a belső politika, vagy az 

                                                
41 AGENDA 2000, AGENDA 2007 pénzügyi terveiben szereplő előirányzatok 
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adminisztráció esetében a kibővült Unió intern feladatai42 évről évre – minimális mértékkel 

ugyan – de többletköltséget jelentenek.  

 

Az Unió költségvetésében ugyan folyamatosan csökkenő arányt képviselve, de a kezdetek óta 

az agrárkiadások jelentik a legnagyobb tételt. Harminc éves visszatekintés alapján a kiadások 

közel 80%-át tette ki az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtott 

támogatások összege, ezzel szemben a 2000-2006-os pénzügyi perspektíva már ugyanezen 

célra átlagosan a kiadások csupán 46%-át tartalmazza, jelentős eltolódással a strukturális 

támogatások irányába. A Közösségi Mezőgazdasági Politika (CAP) finanszírozására a Tanács 

„a közös agrárpolitika finanszírozásáról” szóló 25. rendeletében, 1962-ben létrehozta az 

Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapot. Kezdetben a tagállamok pénzügyi 

hozzájárulásából fedezte kiadásait, amit később az 1970. április 21.-i  729/70 EGK rendelet43 

módosított, és a finanszírozás érdekében a Közösség kötelezettségeinek körét szélesítette. Az 

érvényben lévő 1258/199944 rendelet szabályozása szerint az alapból45: 

 

− piaci stabilizációt célzó intervenció; 

− export-visszatérítés, harmadik országokba történő kivitel esetén; 

− illetve, a Szerződés46 39. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott 

célkitűzések elérése érdekében elfogadott közös intézkedések finanszírozhatók. 

 

Az agrártámogatások kérdése az egyik legkényesebb politikai vitatémának számít az EU-n 

belül. A termelők jól szervezettek és mindezekkel összhangban hatékonyan lobbiznak a 

politikai és a költségvetési alku során. Korábban az EU belső piacának a védelme, önellátó 

rendszerének biztosítása és a fogyasztók számára elfogadható közösségi ár létrehozása volt a 

támogatási rendszer alapfilozófiája. Ezt elsősorban külső lefölözések, és ezen belül az 

                                                
42 Az adminisztrációs feladatok közé tartoznak a szakmai anyagok fordítási munkái, a bővítésből adódó szervezeti 
változások átvezetése és az új rendszerhez való igazodás gyakorlati teendői, az újonnan csatlakozott országok 
helyi és uniós képviseleteivel való kapcsolattartásból fakadó munkák, továbbá a tájékoztatást és az 
információáramlást biztosító feladatok. 
43 A Tanács 1970. április 21.-ei 729/70/ EGK rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról. 
44 A Tanács 1990. május 17.-ei 1258/1999 EK rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról. 
45 Az alap két elkülönült részből áll, amelyből a Garancia Részleg a mezőgazdasági piacok közös szervezésének 
kiadásait, ezen belül a harmadik országokba irányuló exportok visszatérítéseit és a mezőgazdasági piacok 
stabilizálását célzó intervenció kiadásait fedezi. Az Orientációs Részleg az 1258/1999/EK rendelet alapján 
vidékfejlesztési célokat finanszíroz, így némi átfedés tapasztalható a strukturális támogatási területek 
viszonylatában. 
46 Római Szerződés, I. Szerződés az Európai Gazdasági Közösség létrehozásáról.  
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árkiegyenlítő rendszerek alkalmazásával tudták biztosítani, azonban ezek az intézkedések 

rendkívül költségigényesek voltak, ráadásul számottevően torzította a világpiaci árakat. A CAP 

kapcsán végrehajtott változtatások közül a legnevezetesebbek az 1992-es Mac Sharry47, 

valamint az AGENDA 2000 részét képező 1999-es reformok voltak. Szétválasztásra került az 

ár, és jövedelempolitika, előtérbe került a direkt támogatási rendszer. Tekintettel a világpiaci 

árakra, bizonyos kulcsfontosságú termékek árát csökkentették. Kifejezetten a keresleti-kínálati 

egyensúly megteremtése érdekében néhány kiemelten fontos ágazatban a termelés visszafogása 

érdekében termőterületek kerültek visszavonásra.  

 

Ugyancsak a reformok során fogalmazódott meg az az igény is, hogy a CAP másik 

alappilléreként a vidékfejlesztés, mint támogatandó feladat kiemelésre kerüljön, annak 

érdekében, hogy koherens és fenntartható fejlődést biztosítson az elmaradottabb régiók 

számára, mindezt megfelelő számú munkahelyteremtéssel ötvözve. A reformok során előtérbe 

kerültek a versenypolitikai eszközök, növelve az agrártámogatások redisztributív funkcióját. A 

kiadások folyósítása a tagállamok által kijelölt, úgynevezett kifizető hatóságok48 

közreműködésével bonyolódik, melyek felelősek a támogatás engedélyezése előtt az igény 

elfogadhatóságának és a közösségi szabályok betartásának ellenőrzéséért. A támogatást nyert 

programok végrehajtása során a Bizottság előleget hagyhat jóvá, amit, a határozatot követő 

hónap kiadásának kell tekinteni. Annak ellenére, hogy a nemzeti költségvetések egyenlege 

szempontjából az agrárkiadások kiváltható tételeket jelentenek, az EU által végleges 

kifizetések a kiadások gyakorlati felmerüléséhez viszonyítva 2,5 hónapos késéssel kerülnek 

átutalásra, így az adott tagország költségvetéséből a kifizető-ügynökségeken keresztül kell ezt 

az összeget előfinanszírozni. Az Unió felé az előleg fizetési kötelezettséget a felmerült kiadás 

hónapjától számított második hónap elején kell teljesíteni. A kifizető-hatóságokkal való 

elszámolások folyamatában a Bizottság vesz részt, melynek feladata, rendezni a folyó év 

kiadásait a következő év április vége előtt. Az elszámolásokról és a pénzügyi év lezárásáról 

jelentés készül, amelyet a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek július 1-ig kell megküldeni. 

 
                                                
47Mac Sharry nevével fémjelzett reform alapvető törekvései közé tartozott a termelés fokozott piaci szabályozás 
alá helyezése, a közvetlen támogatások növelése, a termeléshez kötött területi támogatások, ártámogatások 
csökkentése, több – a környezeti csomaggal (green box) kapcsolatos – közvetlen támogatás, kevesebb 
exporttámogatás, a kvótarendszer reformja, valamint a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés összekapcsolása, és az 
integrált vidékpolitika kidolgozása.  
48 A Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló 1386/2002 EK tanács rendelet alapján a kifizető 
hatóság az Alaptól igényelt kifizetendő kiadások igazolására hatáskörrel rendelkező felelős hatóság, vagy szerv 
(Pénzügyminisztérium- Nemzeti Programengedélyező Iroda). 
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A költségvetés kiadási oldalának második legnagyobb jogcímét a strukturális alapok képezik, s 

az összköltségvetésből 2006-ban 36%-ot meghaladó mértékkel részesednek. A strukturális 

források újraelosztó funkciójuk révén, elsősorban a szociális és gazdasági kohéziót erősítik, így 

megteremtik a lehetőséget arra, hogy a gazdagabb tagországok, régiók finanszírozzák a 

szegényebbek gazdasági és társadalmi felzárkózását. Napjainkban az egy főre jutó GDP 

nagyságának különbsége a legszegényebb és a leggazdagabb EU tagország között – az EU25 

átlagát 100 %-nak – véve, közel hatszoros49. A Strukturális Alapok első átfogó reformjára 

1999-ben került sor, és a döntések következményei a 2000-2006 éveket felölelő pénzügyi 

tervbe épültek be. A tanács 1260/1999-es rendelete50, mint második szintű szabályozási eszköz 

a Strukturális Alapok tekintetében azért született meg, mert egyrészt az EIB51 és az EU 

pénzügyi forrásait az adott célok érdekében megfelelően össze kellett hangolni, másrészt 

növelni kellett a koncentrációt a pénzügyi eszközök felhasználása folyamán. Ezek az 

intézkedések együttesen, az Alapok céljainak52 csökkentését követelték meg. Az Európai Unió 

költségvetésében e jogcím alatt rendelkezésre álló kötelezettségvállalási előirányzat  

− 94%-át kiemelt célokra, 

− 5,35%-át a közösségi kezdeményezésekre,  

− 0,65%-át pedig innovációs intézkedésekre és technikai segítségnyújtásra kell fordítani. 

 

A kiemelt célok rendszerén keresztül az Unió az érintett régiók fenntartható fejlődését,              

a foglalkoztatás növelését, versenyképességük javítását, a társadalmi egyenlőtlenségek 

felszámolását és a gazdasági szektor innovatív tevékenységeit, valamint a 

környezetvédelemmel kapcsolatos prioritásokat támogatja.53 Kiemelt célokat nem kizárólag a 

                                                
49 Luxemburg 227%, Lettország pedig 43%, 2004-es Eurostat adatok alapján. 
50 A Tanács 1999. június 21.-ei 1260/1999 EK rendelete a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról. 
51 Európai Beruházási Bank 
52 Jelenleg az alábbi négy Alap tartozik e körbe: 

− az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), amely az egyes régiók közötti fejlettségi különbségek 
megszüntetését támogatja, a strukturális átalakulást és a gazdasági, társadalmi szerkezetváltást segíti; 

− az Európai Szociális Alap (ESZA) a munkahelyteremtés és a szakképzési problémák megoldására 
törekszik; 

− az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs (EMOGA) részlege a 
vidékfejlesztés és mezőgazdaság struktúraváltását finanszírozza; 

− valamint a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE), amely elsősorban a skandináv és északi 
országok számára nyújt segítséget a halászat átalakításához. 

53 A hatékonyabb felhasználást, a pénzügyi eszközök koncentráltabb felhasználhatóságát ma három cél közötti 
forrásmegosztás szolgálja. 
1. célkitűzés: Az elmaradott régiók felzárkóztatását és strukturális alkalmazkodásukat elősegítő fejlesztések 
támogatása. Ebbe a csoportba tartoznak azok a NUTS-II területek, ahol a közösségi adatok alapján az egy főre eső 
GDP nem éri el az unió átlagának 75%-át. A célok az ERFA, az ESZA, az EMOGA Orientációs Részlegéből és a 
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felhasználás célszerűsége alapján, hanem közigazgatási elhatárolásnak (NUTS rendszerben) 

megfelelően is, elkülönülten kezelik. A végleges döntéshozatal eredményét, – amely a 

tagországok javaslatát tükrözi és egyeztetett a „pályázó” országok és az Unió képviselői között 

– a Tanács rendeletbe foglalja és hivatalosan közzé teszi. 

2.számú diagramm 

        millió euróban, 1999.évi áron 
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A 2000-2006 között rendelkezésre álló strukturális források 
megoszása

 
            Forrás: European Commission, DG for Budget, European Union Public Finance 2002. 

 

Az alapokból a 2000 és a 2006 közötti időszak kötelezettségvállalásaira összességében 195 

milliárd euró állt rendelkezésre. Jogszabályi előírás alapján ennek 74,5%-a az 1. célkitűzés, 

12,3 %-a a 2. célkitűzés, 13,2%-a pedig a 3. célkitűzés beruházásait finanszírozza. Ezen felül 

évi 2%-ban határozták meg az egyes célkitűzések költségvetési kiadásainak növekedési ütemét, 

amelyet a Bizottságnak minden évben figyelembe kell venni, és át kell vezetni a pénzügyi terv 

kiigazítása során.  

 

                                                                                                                                                     
HOPE alapjaiból fedezhetők. Ami a finanszírozás megoszlását illeti, minimum 50%-ot és maximum 75%-ot érhet 
el a közösségi hozzájárulás az 1.célkitűzésbe tartozó régiók esetében. Amennyiben ehhez kohéziós alapból 
származó forrás is társul, úgy az Unió támogatásának felső határa 80%-ot, illetve ha mindez földrajzilag hátrányos 
helyzetű (nehezen megközelíthető, periférián elhelyezkedő) térségekre vonatkozik, akkor akár 85%-os részarányt 
is megközelíthet.  
2. célkitűzés: Elsősorban a strukturális nehézségekkel küzdő térségek gazdasági és társadalmi szerkezetváltását 
támogatja; az ERFA és az ESZA alapok segítségével. A kedvezményezeti pozíció feltételeként határozták meg, 
hogy a 2. célkitűzésbe tartozó térségek népessége nem haladhatja meg az Unió össznépességének 18%-át. 
Kifejezetten támogatandóak az ipari válsággal küszködő, társadalmi-gazdasági szempontból hanyatló vidéki, 
valamint a válságban lévő, főként halászattal foglalkozó területek. Mind a második, mind a harmadik 
célkitűzésben szereplő beruházások támogatásánál a közösségi finanszírozási arány  25% és 50% között 
mozoghat. 
3. célkitűzés: Az Európai Szociális Alap forrásait felhasználva, az emberi erőforrás politika eszközeinek 
fejlesztése ezen belül is kiemelten az oktatási, képzési és foglalkoztatási rendszerek modernizációjának, 
átvételének és korszerűsítésének elősegítése az elsődleges feladat.  
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A közösségi kezdeményezések a strukturális politika részét képezik, speciálisan annak 

regionális vetületét kezelik. Felülről, szövetségi, vagy alulról a helyi önkormányzati szintről 

egyaránt kezdeményezett programok az Unió egészét átölelő regionális feladatok megoldását 

tűzték ki célul. A programok54 ösztönzik: 

− a nemzetek és régiók közötti együttműködést a kiegyensúlyozott és fenntartható 

gazdasági fejlődés érdekében (Interreg); 

− a válságban lévő, gazdasági és társadalmi megújulás előtt álló városok fejlődését 

(Urban); 

− a vidékfejlesztést (Leader); 

− és a tagországok közötti együttműködést a munkaerőpiac hátrányos 

megkülönböztetésének elkerülése, illetve az egyenlőtlenségek megszüntetése céljából 

(Equal). 

Az Európai Unió Strukturális Alapjainak éves finanszírozási összegének 0,4%-áig 

támogathatók a közösségi innovációs tevékenységek. Ebbe a körbe tartoznak a kutatások, 

speciális területeken végzett tanulmányok és kísérleti projektek. Az innovációs tevékenység 

megkülönböztetett figyelemben való részesítésének alapja az, hogy ezek elősegítik az 

Alapokból nyerhető támogatások hatékonyabb felhasználását és innovatív módszerek, eljárások 

létrejöttét.  

 

A Strukturális Alapok rendszerében a tervezés, a programozás, a végrehajtás és a finanszírozás 

különböző szakaszaiban, a „partnerség” biztosítja, a közösségi intézkedések célorientált, 

nemzeti lépéseket segítő, és kiegészítő szerepét; illetve az Európai Unió és a tagországok 

közötti szoros és gyakori együttműködést, a konzultációtól kezdve a konkrét gyakorlati 

kérdések megvitatásán keresztül a végrehajtás és az ellenőrzés minden fázisára kiterjedően. 

„Programozás” címén megfogalmazódott az igény, hogy minden pályázó részéről egyrészt 

                                                
54 Az Interreg programok jelentősége a 2000-2006-os pénzügyi perspektívában számottevően növekedett. Főként 
annak köszönhető mindez, hogy a határokon átívelő, közös politikák szerepe a bővítéssel fokozatosan előtérbe 
kerül, hiszen a térségek együttműködése, kapcsolataik szorosabbá fűzése elengedhetetlen feltétele az „új” európai 
egységes piac létrehozásának, a közös támogatási, oktatási, környezetvédelmi, fejlesztési politikák hatékony 
működtetésének. Integrált fejlődés megvalósítását célozza az úgynevezett Urban közösségi kezdeményezés. Az 
elhagyatott városok és környezetük újjáéledését elősegítő programok  tartalmaznak gazdasági, társadalmi 
feladatok ellátását szolgáló projekteket, nevezetesen infrastrukturális beruházásokat, lakásállomány bővítését, 
felújítását, valamint a szociális ellátások széleskörű biztosítását. A Leader program a vidékfejlesztés széles 
eszköztárának segítségével nyújt támogatást a vidéki területek helyi kezdeményezéseinek felkarolásához és 
erősítéséhez. Végezetül az Equal hármas célrendszere a nők munkavállalási esélyegyenlőségének megteremtését, 
a csökkent munkaképességű emberek újrafoglalkoztatásának elősegítését és a 20 évnél fiatalabb munkavállalók 
szakképzett munkaerővé válásának biztosítását támogatja.  
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támogatási célonként készüljenek középtávot átfogó tervek, másrészt ne egy-egy projectet, 

beruházást, intézményt részesítsenek uniós forrásokból, hanem a közös politikai prioritásoknak 

megfelelően lebontott, alrendszerenkénti fejlődést elősegítő programcsomagok támogatása 

valósuljon meg. Az elővigyázatosság és a tényleges hatékonyság elérése érdekében az 

„addicionalitás” elve az, amely megakadályozza, hogy a nemzeti költségvetések strukturális 

kiadásait egy az egyben helyettesítsék az EU alapokból nyerhető támogatások. Praktikusan ez 

azt jelenti, hogy a tagországok az előző évi kiadások szintjét nem csökkenthetik ezeken a 

jogcímeken. Az unió által támogatott célkitűzések tagállami részről történő megfelelő szintű 

kezelését háromfázisú ellenőrzési rendszer biztosítja55. A „koncentráció”, a pénzügyi források, 

az Európai Unió-tól kapható támogatások, az EIB által nyújtott pénzügyi eszközök és a 

tagországok saját hozzájárulásainak koordinált felhasználást jelenti, szem előtt tartva, hogy a 

strukturális támogatásokból a leginkább rászorult, fejletlenebb régiók, térségek részesüljenek. 

 

A Strukturális Alapokból finanszírozott támogatások nem automatikusan elnyerhetők, mint a 

mezőgazdasági célú kiadások, hanem egyedi döntéshozatali eljárások, szigorú pályázati 

feltételrendszer kereteiben működnek. A támogatásra való alkalmasság nem normatív 

előírásoktól függ, hanem attól, hogy a pályázók mennyire „meggyőző” dokumentumokat 

készítenek arra vonatkozóan, hogy a kérdéses cél kiemelten fontos a tagország és az Európai 

Unió integrációja szempontjából, illetve igazolva látszik nemzeti szinten is, a szóban forgó 

célkitűzés prioritása, valamint a finanszírozás és a végrehajtás a gyakorlati megvalósítást 

tekintve is megalapozott. Ugyancsak fontos szempont a költségvetés tervezésének 

folyamatában, hogy az alapokból „lehívható” támogatások társfinanszírozást feltételeznek a 

tagállamok részéről. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy azt a célt, amelyre a strukturális 

alapokból elnyert támogatást fordítják,  kiemelten kell kezelni a nemzeti kiadásokon belül és a 

beruházások pénzügyi fedezetének meghatározott részét a tagállamoknak kell finanszírozni. 

Ennek aránya, 25%-85%ig terjedhet, cél és program-specifikusságuknak megfelelően.            

Az átlagos társfinanszírozási arány, az eddigi tapasztalatokon alapulva, 30-40% körül mozog56, 

de rászorultságtól függően, természetesen, ennél magasabb támogatási szint is elérhető jól 

elkészített programok segítségével. Egyértelműen látható a jelenlegi EU gyakorlatból, hogy 

nem elégséges, ha egy adott régió szegény, hiszen megfelelő szakmai szinten előkészített 

                                                
55 Első lépésben előzetesen értékelik a programozási dokumentumot, majd félidőben ismételten megvizsgálják a 
„pályázók” strukturális célokra fordított kiadásainak szintjét, amit a végső felhasználást vizsgáló „audit”  követ. 
56 Pénzügyminisztérium: A strukturális támogatások felhasználásáról készült ország-tanulmányok, jelentések. 
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programok nélkül a pályázó országok nem részesülnek az alapok pénzeszközeiből. Ezért 

figyelmet kell szentelni a programkészítés minőségi követelményeinek, biztosítani kell a 

megfelelő szakmai tudással és „eu-konform” ismeretekkel rendelkező pályázatkészítők 

munkáját, valamint a pénzügyi lebonyolítását végző intézményrendszert fel kell készíteni a 

végrehajtás minden egyes lépésére, hogy a támogatások folyósításának, ellenőrzésének 

szakaszában ne okozzon a felkészületlenség hátrányt a beruházások megvalósítására nézve. 

 

A támogatáspolitika utolsó eleme a Maastricht-i Szerződés által életre hívott Kohéziós Alap57, 

melyből azok a tagországok részesedhetnek amelyekben az egy főre jutó vásárlóerő-paritáson 

számított Bruttó Nemzeti Termék (GNP), nem éri el az uniós átlag 90 %-át. A támogatás 

elnyerésének további feltétele, a költségvetési deficitnek, az Európai Unió által a GDP 

arányában meghatározott mérték alatt tartására, és a túlzott kormányzati deficit elkerülésére 

szolgáló konvergencia-program elkészítése. A kohéziós támogatások elosztásánál az adott 

ország népességszámát, gazdasági társadalmi tényezőket, illetve a nemzeti jólétben 

bekövetkezett fejlődést is figyelembe veszik. Az alap fő finanszírozási célja az évek során 

valamelyest változott, s napjainkban kizárólag a környezetvédelem és infrastrukturális 

hálózatok fejlesztését segíti. A támogatás megoszlása alapján a rendelkezésre álló 

előirányzatok 45%-a környezetvédelmi feladatok58, 55%-a pedig közlekedési beruházások 

megvalósítására szolgál. Ezen a jogcímen 2000 és 2006 közötti időszak alatt rendelkezésre álló 

források 18 milliárd eurót tesznek ki, amelyből évente 2,6 milliárd euró használható fel. A 

támogatások kedvezményezettjei elsősorban Spanyolország, amelyet a források közel 62%-a 

illet, második helyen áll 17%-os részaránnyal Görögország és Portugália, végezetül Írország 

4% -ot tudhat magának a Kohéziós Alap kiadásaiból. Minimális projektméret 10 millió euró, 

maximális támogatási arány pedig 80-85%. 

 

A tagok és az Unió közötti együttműködés költségei a belső és külső politikákat, valamint az 

adminisztrációs kiadásokat tartalmazzák. A belső politikai jogcímek al-szekciónként jelennek 

meg a költségvetésben, részarányuk a kiadásokból stabilan 6-7% körül alakul. Egyéb 

strukturális célokat fedező támogatások a mezőgazdasággal kapcsolatos kiegészítő feladatokat, 

mint például az állatok megbetegedésével kapcsolatos tennivalókat, az olívaolaj, gyümölcs és 

                                                
57Létrehozását kezdetben az indokolta, hogy az Európai Monetáris Unióból „kimaradt” országok részére 
biztosítani kívántak bizonyos pótlólagos forrásokat a felzárkóztatás és a mielőbbi csatlakozás elősegítésére. 
58 A környezetvédelem kiemelt céljai közé tartozik az ivóvízellátás biztosítását, a vízminőség javítását, a 
hulladékkezelés megoldását és az „elhasználódott” környezet rehabilitációját elősegítő beruházások támogatása. 
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zöldségtermesztéssel összefüggő iránymutatásokat és nem utolsó sorban az erdők védelme 

érdekében tett hathatós uniós közreműködést finanszírozzák. Ugyancsak közösségi belpolitikai 

feladat a szakmai tréningek szervezése, az oktatás támogatása, az európai kultúrát megtestesítő 

és tovavivő programok biztosítása, az egészséges életmód alapjainak megteremtése, a globális 

betegségek kezelése, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű emberek életvitelének 

megkönnyítése. A belső piac kiterjesztését és fejlesztést a fogyasztóvédelemi felügyelet, 

különböző jogi intézmények és statisztikai adatbázisok támogatják. Végezetül, ugyancsak e 

kiadási előirányzat részét képezik a nukleáris biztonság és környezetvédelem kiemelt céljai, a 

tudásalapú gazdaság és társadalom megteremtése, illetve az innováció ösztönzése, amelyek 

együttesen teremtik meg a versenyképesség, a fenntartható fejlődés, a foglalkoztatottság és a 

szociális kohézió alapjait. Külső politikákra az Európai Unió kiadásainak közel 5%-át fordítja. 

Az előirányzatok alatt azokat az összegeket kell érteni, amelyek az Unió harmadik országokkal 

fennálló viszonyából erednek. A földrajzi elhelyezkedés alapján megkülönböztetik a közép-

kelet-európai térséget, az együttműködés pénzügyi kereteit a Phare programok biztosítják, 

valamint a TACIS programokat59, amely a volt Szovjetunió egyes államaival való 

együttműködést alapozzák meg. A programok egyrészt a felzárkózást és a csatlakozásra való 

felkészítést, másrészt az átmenet, struktúraváltás és a piacgazdaság kereteinek megteremtését 

segítik elő.  Prioritásai: 

− társadalom demokratizálódásának gyorsítása, 

− a pénz- és tőkepiacok és azon belüli szolgáltatások fejlesztése; 

− főként a nehéziparban és a mezőgazdaságban az állami tulajdonból való piaci átmenet 

folyamatának erősítése; 

− kis és középvállalkozások exporttámogatása; 

− foglalkoztatáspolitikai célok megvalósítása; 

− nukleáris biztonság erősítését célzó támogatások. 

 

                                                
59A TACIS Program a Szovjetunió felbomlása után alakult 13 új független állammal együttműködésével. A 
TACIS legfőbb célja társulások létrehozása és együttműködés kiépítése a haszonélvező országok szervezetei és az 
EU partnerei között. Támogatott prioritási területek: állami vállalatok átszervezése és a magánszektor fejlesztése; 
mezőgazdaság; infrastruktúra; nukleáris biztonság és környezetvédelem; közigazgatási reformok; szociális ellátás; 
oktatás. A TACIS forrásait know-how és eszközök biztosítására fordítják. A TACIS kedvezményezett országai: 
Azerbajdzsán, Belorusszia, Grúzia, Kazahsztán, Moldávia, Orosz Föderáció, Örményország, Tádzsikisztán, 
Türkménia, Ukrajna, Üzbegisztán. A program 1991 óta nyújt vissza nem térítendő pénzügyi támogatást Kelet-
Európa és Közép-Ázsia 13 országának, a társadalmi-gazdasági átalakulás segítése érdekében. Az 1991-1999 
között nyújtott összes támogatás mintegy 4,2 milliárd eurót tett ki.  
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Az egységes Európa adminisztrációs költségeinek jelentős részét az intézményi kiadások 

(bérek, működési költségek), intézmények közötti kapcsolattartás, az együttműködés pénzügyi 

terhei, a nyugdíj és egyéb szociális juttatások, az Európai Unió-s iskolák támogatásai és a 

fordítási költségek alkotják. 

 

III.3. Változások a forrásszerkezetben és a támogatáspolitikában az igazságos teherviselés 

és a dinamikusabb gazdasági-társadalmi kohézió érdekében 

 

A közösségi és a nemzeti költségvetések között fennálló kapcsolatrendszer egyik alapvető 

rendeltetése az együttműködés és a fiskális harmonizáció elősegítésével, a gazdasági és 

társadalmi kohézió megvalósítása. A bővítéssel kapcsolatos igények és a tagok között kitágult 

„gazdasági teljesítményolló” következtében, az ezen célra elkülönített források 

prioritásrendszere, valamint a felhasználás módja és mikéntje a 2007-2013-as középtávú 

pénzügyi tervezet elfogadása előtt újragondolást igényelt. Egyfelől, mint már korábban 

említettem, számottevően növekedtek a nemzetgazdaságok fejlettségbeli különbségei az új 

csatlakozókkal, másfelől, az Unió tagországainak többségét általános dekonjunktúra jellemzi. 

Ebből következően az EU költségvetési helyzetének felülvizsgálata nem csak a csatlakozással 

függ össze, hanem azzal a kérdéssel is, hogy miként alakul a jövőben a tagállamok gazdasági 

teherviselési képessége. 

 

Az elmúlt évek tendenciáit követve az EU 15 „húzó országai” közül néhányban mind a 

gazdasági növekedés ütemével, mind a költségvetési deficit mértékével összefüggésben 

aggályok merültek fel60. A   gazdaság növekedési üteme a tagországokban számottevően 

lelassult. Összehasonlítva az EU1561 és EU1062 növekedési ütemét, 2001-2004 között az 

előbbiek tekintetében évi 2,1%, utóbbiak esetében évi 4,35% volt az gazdasági fejlődés átlagos 

üteme63. Az államháztartási deficit mértéke a GDP-hez viszonyítva az EU 15-ök körében 

átlagosan -1% körül ingadozott, ezzel szemben a csatlakozó országok átlaga elérte a -4%-ot. 

Az EU10 országainak többségénél magas az államháztartási hiány, túlzott az állami 

                                                
60 Az ECOFIN 2003. november 4.-ei ülésének túlzott deficit eljárás napirendi pontja, Brüsszel 

Az ECOFIN 2004. január 20.-ai ülésének  4. napirendi pontja: Stability and Growth Pact, Brüsszel 
Az ECOFIN 2004. február 10. ülésének 4. napirendi  pontja: Stability and Growth Pact, Brüsszel 

61 Az utolsó csatlakozási kör előtti tagok összessége 
62 A 2004-ben csatlakozott országok együttesen 
63 Az 1.számú melléklet alapján. 
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szerepvállalás, jellemző a reformok hiánya, a privatizáció folyamatban van, és a felzárkózást a 

GDP szerkezete is nehezíti. Az új tagországok többsége konvergencia program előtt áll, amely 

éppen a kedvezőtlen pénzügyi és makrogazdasági tendenciák hektikus mozgásának 

megszüntetését, valamint a kiszámítható fejlődés alapjainak megteremtését célozza. A 

csatlakozással az Unió népességszáma közel 30%-al bővült, az Unió kiadási jogcímeinek 

növekedési üteme pedig meg sem közelíti a tagállamok központi költségeinek évenkénti 

változását. A kialakult helyzethez Németország és Franciaország – mint az Európai Unió két 

nagyhatalmi résztvevőjének – növekvő költségvetési egyensúlyhiánya párosul. Mindkét állam 

költségvetési deficitje 2003-ban elérte a 4% GDP arányos mértéket, amely fennmaradása 

esetén, instabilitás alakulhat ki a Közösség költségvetését és gazdálkodási elveit tekintve. Az 

ECOFIN64 ülésein állandó napirendi pontként szerepel e két tagállam költségvetési helyzetének 

rendezését célzó intézkedések mikéntje, de ezen a téren, tekintettel a belső „erőviszonyokra”, a 

szabályozottság érdekérvényesítő képessége csak korlátozottan érvényesül.  

 

Az Európai Unió költségvetése korlátos, így a jelenlegi tapasztalatok és trendek – a gazdasági 

elemzők optimista növekedési előrejelzései ellenére – az elkövetkező évekre komoly változást 

irányoznak elő. Mindenekelőtt a hatékonyság javítására kell törekedni, de nem vethető el 

kategorikusan a támogatások növelésével megvalósítandó államok közötti integráció sem. A 

Bizottságnak ki kell dolgoznia: „a saját erőforrások rendszerének működésére vonatkozó – és 

amennyiben szükséges, megfelelő javaslatokkal ellátott – általános felülvizsgálatát, az összes 

vonatkozó tényező figyelembevételével, beleértve a bővítés hatásait az Európai Unió 

költségvetésének finanszírozására, a saját erőforrások szerkezetének módosításának lehetőségét 

az új autonóm saját források létrehozásával és az Egyesült Királyság számára engedélyezett 

költségvetési egyensúlyhiányok korrekcióját, valamint a költségvetési egyensúlyhiányok 

Egyesült Királyság számára történő finanszírozása csökkentésének engedélyezését Ausztria, 

Németország, Hollandia és Svédország számára.”  

 

Az integráció pénzügyi terveiben egyre nagyobb szerephez jut a nemzeti és szövetségi fiskális 

eszközök szinergikus kölcsönhatásának erősítése, még annak ellenére is, hogy a tagok 

igyekeznek, ahol lehetőségük van, saját nemzetgazdasági prioritásaikat érvényre juttatni.65 A 

                                                
64 The Council of Economics and Finance Ministers of the European Union 
65 A tagországi költségvetések nem függetleníthetők az Unió egységes céljaitól, egyrészt a támogatáspolitikai 
feltételrendszer és annak ellenőrzése, másrészt a felmerülő társfinanszírozási kötelezettség következtében sem. A 
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2007-2013-as költségvetési keretterv körüli viták folyamán alapvető szerkezeti és szabályozási 

változásokat vetettek fel a tagországok. Az angol korrekció alapján  Nagy-Brittaniának járó évi 

4-5 milliárd eurós visszatérítést egyik tagország sem ítélte a jövőben fenntarthatónak. 

Hollandia, mint a legnagyobb egy főre jutó nettó befizető, nem kívánta a következő 

„költségvetési ciklusban” is megőrizni – befizetői oldalon – vezető pozícióját. Szerinte a 

jelenlegi rendszer igazságtalan, és nem az Unió eredeti céljait szolgálja. Nagy-Brittania nem 

támogatta a költségvetési kereteket agrár-reform nélkül, Franciaország pedig ragaszkodott 

jelenlegi részesedéséhez a közösségi agrártámogatásokat illetően. A brit EU költségvetési 

javaslat – több ország véleménye szerint – konzerválta volna a régi és új tagok között meglévő 

különbségeket. A javaslatban az EU bruttó nemzeti jövedelmének 1,03%-ára korlátozták volna 

a költségvetési kiadásokat, és ebből 130 milliárd euró strukturális támogatást kaphattak volna 

az újonnan csatlakozottak a 7 év folyamán. A tervezet nem számolt a következő költségvetési 

időszakban újabb bővítéssel, valamint a GNI 1,03%-ában limitált kötelezettségvállalási plafon 

846 milliárd eurót jelentett, szemben a már korábban minimális igényként megfogalmazott 

1,14%-kal, azaz 936 milliárd euróval.  

 

Végül a megállapodások során kialakult és egységesen elfogadott Agenda 2007 pénzügyi 

tervben Nagy-Britannia lemondott 10,5 milliárd euró visszatérítésről a fejletlenebb régiók 

javára. Az új tagállamok mintegy 5 milliárd euróval többet kapnak, mint az első ajánlat 

szerint66. Németország 100 millió euró strukturális támogatásról mondott le, Lengyelország 

javára. A tagországok megállapodása értelmében az EU következő hétéves költségvetésének 

kiadási oldala 862 milliárd 363 millió euró lesz, ami az európai összjövedelem 1,045 

                                                                                                                                                     
támogatási jogcímek konkrétan definiált célokhoz, ezáltal szektorokhoz, kormányzati szinten elkülöníthető 
funkciókhoz rendelhetők. A többletforrások azonban túlnyomó részben nem tekinthetők „tiszta” 
megtakarításoknak, sőt a fiskális autonómia szempontjából, a költségvetésbe beépülő automatikus kötelezettséget 
jelentenek. A Strukturális Alapokból nyerhető támogatások egyfelől feltételekhez kötöttek, másfelől  
kötelezettségeket rónak a tagországokra. A Unió oldaláról a 25-75% között mozogó támogatási arány mellett 
fennmaradó rész társfinanszírozást feltételez, miután a gyakorlatban az EU csak abban az esetben vállalhat 
kötelezettségeket, vásárolhat közszolgáltatásokat, finanszírozhat beruházásokat, amennyiben az érintett tagország 
a szóban forgó összeg meghatározott százalékát saját forrásából, – amely lehet állami, azaz költségvetési, de akár 
önkormányzati pénzeszköz is – vagy magán tőke bevonásával biztosítja, kifejezve ezáltal azon elkötelezettségét, 
miszerint nemzeti szinten is kiemelt célként kezeli a szóban forgó  – a gyakorlatban többnyire alapvetően állami –  
funkciót. Ezen felül a pályázati úton nyerhető uniós összegek nem vonatkoztathatóak el a kormányzat múltbeli 
tevékenységétől sem, értem ezalatt a megelőző évek gazdaságpolitikai stratégiáját. A közösségi támogatások 
feltételei között szerepel, hogy a pályázó tagország az adott célt, annak folyamatában szemlélve kezelje kiemelten, 
azaz a nemzeti költségvetésben e feladat végrehajtását szolgáló kiadási előirányzatok a bázishoz viszonyítva évről 
évre növekedést mutassanak. Az Unió támogatási célstruktúrája, a pályázati forrásokhoz kapcsolódó korlátozó 
tényezők, valamint ezek előzetes, folyamatba épített és utólagos ellenőrzése számottevően befolyásolja a nemzeti 
fiskális politikát. 
66 Magyarország a második legjobban támogatott tagállam lehet. 
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százalékának felel meg. Ez 13 milliárd 60 millió euróval több, mint a Brit elnökség javaslata. 

Az új csatlakozó tagországok „kudarcnak” élik meg, hogy nem sikerült kiiktatni azt, a 2007-

ben hatályba lépő új szabályt, amely a kohéziós alapokból megvalósuló nagyberuházások 

esetén is kötelezővé teszi a jövőben a lekötött közösségi források három (illetve 2010 után két) 

éven belüli elköltését. Az Agenda 2007 új javaslatai és változtatásai ellenére sem történt átütő 

erejű reform a fiskális politikában, ezért továbbra is fenntartom azon állításomat, miszerint az 

EU gazdálkodásának és költségvetésének jövőbeni stabil helyzetére vonatkozóan strukturális 

változások szükségesek a költségvetésben. E reformlépések meghatározásához, azonban meg 

kell vizsgálni, mennyire arányos a tagállamoknak a közösségi költségvetéshez való 

hozzájárulásának mértéke, a kiadások megoszlása, az egyes tagok gazdasági teherbíró-

képessége, valamint ezekhez hogyan aránylik a kapott támogatások összege.  

 

A célkitűzések összehangoltságának, a kedvezményezettek körének egyenjogú kezelésének, az 

eszközrendszer  és a végrehajtás adekvátságának vizsgálatakor tisztában kell lennünk a 

Közösség feladatával, amelyet a Római Szerződés 2. cikkelye az alábbiak szerint fogalmaz 

meg: „ a közös piac létrehozásával, valamint a tagállamok gazdaságpolitikájának fokozatos 

közelítésével a Közösség egész területén előmozdítsa a gazdasági tevékenységek harmonikus 

fejlődését, a folyamatos és kiegyensúlyozott gazdasági növekedést, az erőteljesebb stabilitást 

és az életszínvonal gyorsabb emelkedését, valamint a tagállamok közötti kapcsolatok 

szorosabbá tételét”. E feladatok végrehajtását biztosító kiadások szintjét a kezdetekben 

kiemelkedően magas évi 5, 10, 15%-os növekedési ráta jellemezte. 2001-től a növekedés 

megtorpant, üteme 4% alá csökkent. Kiemelkedően magas volt az előző évhez viszonyított 

összeg a 2004. évben (13%), amely a bővítés folyamatával és az új belépésekkel felmerülő 

egyszeri többletköltségekkel hozható összefüggésbe. A csatlakozás kiadási hatásainál, érdekes 

összevetni az alábbi két táblázat adatait. 

 

Az Agenda 2000 előkészítése és elfogadása során viták folytak a bővítés kérdéséről, illetve 

annak pénzügyi terheinek megalapozásáról. A csatlakozásra váró jelöltek előtt tisztázatlan volt 

a Közösségi költségvetés valós teherbírása az új belépők támogatását illetően. Az Unió 

azonban lépéskényszerben volt. Politikai értelemben nem halaszthatták tovább a döntést így a 

bővítésre szánt kereteket beépítették a 2006-ig terjedő Agenda, pénzügyi programba. 
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           3. számú táblázat 

Az EU 15 kiadásainak megoszlása a Európai Unió költségvetésében 

                                                                                                          megoszlás %-ban 

2002 2003 2004 2005 2006
Mezőgazdasági kiadások 46,72 46,95 46,62 46 45,96
Strukturális célok 32,86 32,49 32,26 32,48 32,17
Belső politika 6,55 6,72 6,94 7,11 7,28
Külső politikák 4,86 4,92 5 5,05 5,08
Adminisztráció 5 5,15 5,34 5,49 5,62
Tartalékok 0,69 0,43 0,44 0,45 0,45
Előcsatlakozási források 3,32 3,34 3,4 3,42 3,44
Összesen: 100 100 100 100 100  

 

Az AGENDA 2000 alapján a csatlakozó országok számára előirányzott források 

                                                                                                                         megoszlás %-ban 

2002 2003 2004 2005 2006
Mezőgazdasági támogatások 24,8 22,4 21,1 20,6 21,3
Strukturális Alapok 58,2 64,6 68,2 70,4 70,5
Belső politikák 11,3 8,4 6,8 5,8 5,1
Adminisztráció 5,7 4,6 3,9 3,2 3,1
összesen: 100 100 100 100 100  

Forrás: http:europa.eu.it/comm/budget/pdf 
 
 

Az első évre összesen 6,45 milliárd eurót irányoztak elő, amely 2006-ig fokozatosan emelkedik 

17 milliárd euró-ig. Az előirányzatok felhasználási szabályai alapján a betervezett összegeket 

kizárólag a csatlakozó országok használhatják fel, az esetleges megtakarítások nem képezik az 

EU 15 kiadásainak részét, azaz nem átcsoportosíthatók. Az Agenda 2000-ben szereplő 

támogatási összegek középtávra meghatározták a felosztható források nagyságát, ami 

determinálja a csatlakozó országok költségvetési pozícióját67. Ma már egyértelmű, hogy a 

bővítéssel kapcsolatban elkülönített pénzeszközök, teljes összegében nem kerültek 

felhasználásra, valamint hogy 2006-ig bezárólag a tíz ország felzárkóztatása az eredeti tervek 

szerint nem valósítható meg. Mindenesetre az adatokból levonható az a következtetés, hogy az 

Európai Unió eltérő politikai irányvonalat alkalmazott a 15 tagállam, és az újonnan csatlakozó 

országok viszonylatában. A „régi” uniós államok esetében a kiadási oldalon egyértelmű a 

                                                
67 Az Uniós pénzügyi kapcsolatrendszer egyenlegét tekintve meghatározó a kapott források nagysága. A pénzügyi 
perspektívákban körvonalazódik az egyes országok számára előirányzott támogatási keretek nagysága, amely 
tételek a nemzeti költségvetés egyenlegét – növekvő mértékükkel – kedvező irányba befolyásolják. 
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mezőgazdasági támogatások túlsúlya, míg a strukturális források részaránya alig haladja meg a 

30%-ot az összes kiadás tekintetében. A 2004-ben csatlakozott országok támogatására szánt 

összegek megoszlása számottevően eltér a korábbi EU költségvetésétől. A strukturális 

támogatások aránya 58 %-ról 2006-ig 70 %-ra nő, jelezve, hogy az Unió, a felzárkóztatás kulcs 

kérdésének a Strukturális Alapokat tekinti.  

 

További elemzéseim azt is megmutatták, hogy nincs szoros korreláció a tagországi egy főre 

jutó bruttó hazai termék növekedési üteme és az Unió strukturális támogatásainak alakulása 

között. Míg 2004-ben a strukturális alapokból a legnagyobb arány Spanyolországot (28,2) 

Németországot (13,6%), Olaszországot (13,2) és Portugáliát (10,2%) illette, addig az egy főre 

eső GDP  tekintetében e négy ország nincs az első tízben, a GDP növekedési ütemét vizsgálva 

pedig Spanyolország kivételével, 2004-ben ezek az országok az EU átlagos növekedési ütemét 

sem érték el. Emellett jelentős probléma, hogy a strukturális forráselosztás elsősorban 

regionális rendezőelv alapján működik, s olykor a gazdasági fejlettségük tekintetében közel 

azonos szintű országok eltérő módon részesülnek az Alapok forrásaiból.68  

 

A kiadási szerkezet vizsgálatából kapott eredmények alapján megállapítható, hogy az európai 

uniós költségekből Spanyolország 17,8%-kal; Franciaország 14,1%-kal; Németország 12,8%-

kal, Olaszország pedig 11,3%-kal részesült 2004-ben. Görögország esetében ez az arány éppen 

csak meghaladta a 6%-ot, míg Portugáliában nem érte el az 5%-ot. A közösségi kiadásoknak a 

GNI-hez viszonyított aránya alapján megállapított tagországi rangsornak megfelelően 

Luxemburgban ez a mérték meghaladja a 4,5%-ot, második helyen Görögország szerepel 

3,5%-kal, majd Portugália következik. A sort Franciaország, Olaszország, Ausztria és 

Németország zárja, mind a négy tagállam esetében 1% alatti értékkel. A két legnagyobb kiadási 

tételből, a strukturális költségek közel 30%-a Spanyolországba, 13,6%-a Németországba, 

13,2%-a Olaszországba, 10%, illetve 8%-a Portugáliába és Görögországba áramlik. Ezzel 

szemben az agrárkiadások több mint 20%-a Franciaországot, 14,6%-a Spanyolországot, majd 

fokozatosan csökkenő ütemben Németországot, Olaszországot és az Egyesült Királyságot 

illette.  

 

                                                
68 Ennek jó példája Olaszország és Svédország esete. Olaszországban hat régióra (a lakosság 33%-át kitevő 
területre) érvényes az egyes célkitűzés, ezzel szemben Svédországban ugyanezen cél által érintett lakosság aránya 
éppen csak eléri a 6 %-ot. 
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Tekintettel arra, hogy az EU kiadásainak országonkénti megoszlása, valamint a csatlakozó és 

korábbi tagok támogatáspolitikája között fellelhető eltérések több, önkényesen választott  

szempont-, és viszonyítási rendszeren alapulva közelítik meg a „fair” teherviselés kérdéskörét, 

ezért feltételezésem bizonyításához célszerűnek ítéltem, hasonló elemzés elvégzését aggregált, 

a gazdaság egészét és annak az uniós költségvetéssel összefüggő kapcsolatrendszerét jellemző 

mutató segítségével. Tézisem alátámasztására általánosan használható, elméleti körökben 

ismert, korábban már előrejelzés készítésére alkalmazott metodika alapján vizsgáltam meg 

hogyan alakult a 25 tagra bővült Európa támogatási és hozzájárulási rendszere a csatlakozás 

évében.  

 

Az országok gazdasági fejlettségét relatíve megfelelő mértékben, az egy főre eső GDP 

nagysága tükrözi. Az örök vitatémaként jelen lévő „igazságos teherviselés” megítélésében a 

fenti mutatón túl, az egy főre jutó nettó69 uniós források adtak támpontot. Az egy főre jutó nettó 

EU támogatások értékét az Unió 2004. évére vonatkozó „zárszámadásában” szereplő befizetési 

kötelezettségek és a kapott támogatások egyenlege jelentette. Miután 2004. volt az első 

költségvetési év a 25 tagországra bővült Európa életében, ezért ennek tényadatait vettem 

számításom alapjául. Az ábrán szereplő országokat prezentáló pontok az adott ország egy főre 

jutó GDP-jének a szintjét, valamint az ugyancsak egy főre eső nettó EU kifizetések összegét 

jelölik. Előbbinél az EU25 átlaga jelentette a bázist, azaz 100-at. A negatív meredekségű vonal 

az arányos és fair támogatási szintet mutatja. A vonal közelében, illetve azon elhelyezkedő 

országoknál igazságos a kapott támogatások és a befizetett hozzájárulások aránya. Ezzel 

szemben a vonal alatti pontoknál kevés a kapott forrás, vagy a szükségesnél több a befizetés. A 

vonal felett lévő országok gazdasági fejlettségük és lakosságszámuk arányában a kelleténél 

több transzferben részesülnek. Az arányok és az egyenes pontosabb ábrázolása érdekében a 

diagramm nagyított másolata az 5.számú mellékletben megtalálható. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
69 A kapott transzferek-hozzájárulások nagysága euró-ban. 
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3.számú diagramm 

Az EU 25-öt érintő transzferek és hozzájárulások igazságossága  

-500,00

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

0 50 100 150 200 250

egy főre eső GDP

egy főre eső nettó 

támogatás

EUR

 

Ausztria Belgium Ciprus

Cseh Köztársaság Dánia Egyesült Királyság

Észtország Finnország Franciaország

Görögország Hollandia Írország

Lengyelország Lettország Litvánia

Luxemburg Magyarország Málta

Németország Olaszország Portugália

Spanyolország Svédország Szlovákia

Szlovénia
 

 

1/1.Tézis: Nem helytálló az Unió költségvetésébe a legmagasabb befizetést teljesítő országok 

teherviselésükkel kapcsolatos elégedetlensége. 

 

1/2.Tézis: Az egyes tagországok befizetéseinek, a nettó támogatásokhoz viszonyított aránya 

alapján megállapítható, hogy a csatlakozás első évében  Luxemburg és Írország volt a 

legnagyobb nettó kedvezményezett, míg az újonnan csatlakozók közül hat tagállam - a 

gazdasági teljesítőképesség alapján meghatározott „fair” teherviselés viszonylatában - nettó 

befizető volt. 
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− Bizonyítást nyert, hogy az Európai Unió és a tagországok közötti költségvetési 

pozícióval kapcsolatosan az Unió legnagyobb befizető tagországainak elégedetlensége 

megalapozatlan és nem helytálló.  

 

− Megalapozatlan, miután minden tagállam más – magára nézve előnyösebb - 

szempontrendszer alapján méri az Unió és a nemzeti költségvetés közötti 

pénzmozgások mérlegét. Van aki a kapott támogatások összegét veszi alapul, van aki a 

nettó egyenleget, vagy az egy főre jutó támogatást. Mindezek viszonyítási alapja lehet az 

uniós átlag, a  GDP, illetve a lakosságszám. Természetesen az említettek alapján 

kalkulációk és eredmények sokasága jeleníthető meg, és minden tagállam a legkedvezőbbet 

emeli ki a sorból. Ráadásul, – mint azt az V. fejezetben láthatjuk majd – a nettó befizetői és 

kedvezményezetti pozíció megítélésekor sem elegendő kizárólag a kapott transzferek és a 

hozzájárulások éves mérlegéből kiindulni. 

 

− Nem helytálló, mivel a diagrammról megállapítható, hogy 2004-ben Luxemburg volt a 

legnagyobb nettó kedvezményezett. Az egy főre jutó támogatás elérte a 2397 euró per főt, 

ezzel szemben a 25 ország átlagához viszonyított gazdasági fejlettsége alapján 1000 euró 

befizetést kellett volna teljesíteni a tagországnak. Másik kiemelkedő haszonélvező Írország, 

ahol az egy főre jutó támogatás 2004-ben 388 euró volt, miközben a GDP-je alapján kb. 

510 euró befizetési kötelezettség terhelte volna. 

 

− Magyarország, Szlovákia, Lengyelország, Lettország, Litvánia és Észtország a 2004-es 

évben egy főre eső vásárlóerőparitáson számított GDP-jük arányában kevesebb nettó 

forráshoz jutottak, mint gazdasági fejlettségük indokolná, így ezen megközelítés 

alapján „nettó befizetők” voltak. Továbbá kijelenthető, hogy Belgiumnak, az Egyesült 

Királyságnak és Olaszországnak a befizetési terheikkel kapcsolatos elégedetlensége 

megalapozatlan és téves, hiszen 2004-ben az egy főre jutó GDP-jük (PPS) arányában 

meghatározott mértéknél kevesebbet fizettek be a közös költségvetésbe. 

 

− Elemzésem ezen részében arra az állítására hívom fel a figyelmet, hogy amennyiben 

következetesen, általánosságban helytálló és alkalmazható metodika alapján 

vizsgáljuk a tagok gazdasági teherbíró-képességét és az Unió költségvetéséből való 
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támogatottságukat, akkor a kohézió felgyorsítása érdekében, a jelenlegi kiadási 

plafont változatlannak feltételezve, további arányeltolódásra van szükség az újonnan 

csatlakozók javára, szemben az EU 15 országaival. 

 

III.3.1 A dinamikusabb gazdasági-társadalmi kohézió feltételei 

 

A lisszaboni stratégiában, az Európai Unió jövője, a gazdasági növekedés megteremtéseként, 

az egységes piac létrehozásaként és az egyenlőtlenségek csökkentéseként fogalmazódott meg. 

Amennyiben a mai helyzetet próbáljuk tendenciaszerűen kiterjeszteni a 2010-es prioritások 

elérése érdekében, akkor valószínűsíthető, hogy a jelenlegi költségvetési rendszer nem képes 

minden területen a középtávú céloknak keretet biztosítani. A szerteágazó érdekrendszerből 

adódóan, többváltozós egyenletrendszert kell közösségi és „helyi” szinten megoldani. Az első 

lehetséges – hat tagállam által támogatott – felvetés szerint a kiadások általános mértékét 

kellene csökkenteni 1% körüli szintre. Ceteris paribus kiadáscsökkenés által – a jelenlegi uniós 

tagszám mellett – mérséklődne a nettó befizetőkre eső teher. Azonban a közösségi politikákra 

és támogatásokra rendelkezésre álló keretek mérséklésével, a kohézió és az új csatlakozók 

felzárkózása lassulna le. Ez tovagyűrűzhet az Unió egészére, lassítaná az egységes piac 

kialakulását, és negatívan befolyásolná az Európai Integráció prioritásait. Továbbá a „fejlődő” 

országok államháztartási egyensúlyhiánya idővel, ismételten „keresleti nyomást” gyakorolna 

az Unió támogatáspolitikájára. A bevételek jelentős növelése mind a nettó befizetőkre, mind a 

kedvezményezettekre – a jelenlegi uniós támogatások „hasznosítási” eredményei mellett – 

olyan terheket róhat, amelyet a nemzeti költségvetések képtelenek lennének a gazdaság egészét 

érintő negatív hatások nélkül kezelni. A nemzeti költségvetések egyensúlytalanságának 

fokozódása révén pedig, idővel az Unió költségvetésének stabilitása is  veszélybe kerülhetne. 

A fennálló problémát egymagában, egyik javaslat sem oldja meg,  ezért szükséges az egyes 

elemek olyan kombinációját, modifikációját kidolgozni, amely a Közösség összes tagállama 

számára – ha nem is előnyös – de mindenesetre elfogadható kompromisszumot jelent, 

fenntartva az egységes Európát megalapozó tagországi fejlődések ütemét. 

 

A következő hét évre vonatkozó pénzügyi és költségvetési reformoknak a gazdasági 

teljesítmény növekedését, a munkanélküliség csökkentését kell elősegíteni, valamint erősíteni 

kell a tagországok és az Unió közötti szinergiát. Mind közösségi, mind tagállami szinten a 
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gazdasági növekedés gyorsítása megköveteli, hogy konszenzus és kölcsönös előnyök erősítése 

céljából történjen az együttműködés, illetve a koordináció. Ehhez koncentráltabb és 

átgondoltabb támogatáspolitika szükséges az EU oldaláról, illetve a közösségi 

prioritásrendszerhez illeszkedő forrásfelhasználás a tagok részéről.  Ennek hiányában – 

összehasonlítva a nemzeti támogatásokkal – nem valósítható meg az EU kiadások 

többletértékének növelése, magasabb hozzáadott-értéke. Az átláthatóbb és egyszerűbb – 

számszerűen redukált – eszközök és célok, a források hatékonyabb felhasználását tehetik 

lehetővé.  Az új javaslat alapján 2007-2013 között a kohéziós politika 3 Alap – Európai 

Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap – köré koncentrálódna, 

336,1 milliárd euró előirányzott összeg rendelkezésre bocsátásával. Az új struktúrában 264 

milliárd euró szolgálná a konvergencia felgyorsítását, a fejletlenebb régiók felzárkóztatását, a 

tudás alapú társadalom megteremtését és az innovációt. A pályázók köre azonban leszűkül 

azon országokra, ahol az előző három év átlagában az egy főre jutó GDP nem haladta meg az 

Unió átlagának 75%-át. A „konvergencia” program  rendelkezésre álló támogatásainak 67%-a 

tehát a fenti kritériumot teljesítő országokat illetné, 8,4%-ára a szabályozásból adódó 

statisztikai hatás miatt hátrányos helyzetbe került tagok, míg 28%-ára a kohéziós országok70, 

0,8%-ára pedig  külső régiók pályázhatnak a jövőben. Második célként a „versenyképesség és 

foglalkoztatottság” jelenik meg (57,9 milliárd euró), amelyre az előbbi csoportba nem tartozó, 

illetve átmeneti „phasing-in”71 támogatásban részesedő országok jogosultak. Végül utolsó 

kiemelt célkitűzés az „Európai területi együttműködés” erősítése, a határokon átnyúló,  

transznacionális együttműködések segítése. A Kohéziós Alap alapvető küldetése megmaradna, 

kizárólag az első – konvergencia – célkitűzéshez tartozna, viszont bevezetésre kerülne a 

strukturális alapokra vonatkozó szabályrendszer és a több éves programozás.  

 

A közösségi költségvetés egyszerűsítésének folyamatában, 4 kiemelt célterületre 

koncentrálódna a figyelem. A „fenntartható növekedés” címszó a versenyképesség és a 

befektetett tőke növelését valósítaná meg, de ide tartozik az innováció, az oktatás és a kutatás 

kiemelt szerepe is. Nagy előrelépést jelenthet, hogy a tervek szerint a források jelentős része 

decentralizált lesz, így a nemzeti ügynökségek döntenek és folyósítanak a 

kedvezményezetteknek. Természeti erőforrásaink megőrzése és védelme ugyancsak elsődleges 

                                                
70 A Kohéziós Alap támogatásaiból részesülő országok: Görögország, Spanyolország, Portugália és Írország.  
71 Bizonyos országok, amelyek a gazdasági fejlődésük, fejlettségük miatt, már nem részesülhetnek adott 
kedvezményekben, azonban a felzárkózás fenntarthatósága érdekében, évről-évre kisebb mértékben ugyan, de 
átmeneti támogatást kapnak. 
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szempont az egységes Európa megteremtésekor, ezért támogatandó a  versenyképességet 

fokozó szerkezetátalakítás, a környezet minőségi javítása helyreállító és megelőző 

intézkedésekkel, valamint a gazdasági tevékenységek diverzifikálása. Harmadik célként az 

állampolgárság szabadságának, biztonságának és az alapvető jogok érvényesülésének 

biztosítása fogalmazódott meg, amit az „Európa, mint globális partner” költségvetési 

fejezetcím követ, a rövid, közép és hosszú távú stratégia kapcsolódási pontok 

feltérképezésével, a költségvetési tételek és eljárások egyszerűsítésével és a teljesítményalapú 

erőforrás-elosztással.  

 

A strukturális és kohéziós támogatásokra vonatkozó kutatásaim tükrében, a következő 

időszakra tervezett kohéziós politikát részleges bírálat alá kell vetnem. Amennyiben a 3 

célkitűzést vizsgáljuk meg, látható, hogy a konvergencia és a versenyképesség céljai között 

számottevő tartalmi differencia nincsen. Ráadásul a versenyképesség javítása, a gazdasági 

növekedés megalapozása, valamint a konvergencia erősítésének mozgatórugói nem igényelnek 

merőben eltérő gazdaságpolitikát. A várt eredmények elmaradását nem kizárólag a célok 

sokrétűsége okozta, hanem a felhasznált források „elszigeteltsége”, azaz az áttételi hatás 

hiánya. Arra kell megtalálni a magyarázatot, mitől lesz pozitív áttételi hatása, hozzáadott értéke 

egy egységnyi uniós kiadásnak. A strukturális kiadások hatékonyságának, az előrejelzésekhez 

viszonyított elmaradása több okra vezethető vissza. A források, programok alapján és 

földrajzilag is szétdaraboltak. A pályázati rendszer centralizáltsága miatt nem érvényesül a 

szinergia a szövetségi és nemzeti szint között, amelyek a széles spektrumot lefedő célok 

rendszerével együttesen, számottevően csökkentik az uniós források áttételi hatását, hozzáadott 

értékét. Mélyebb elemzési sík annak vizsgálata, hogy a közösségi kiadások közvetlenül 

termelésben vagy gazdaságfejlesztésben kerülnek felhasználásra, és ezen belül is a befektetés 

rövid, közép vagy hosszú távú célokat támogat-e. Az 1.célkitűzésből - amelyek a strukturális 

kiadások 70%-át teszik ki – az új technológiák és innovációk bevezetését támogató kutatás-

fejlesztések; az információs társadalom fejlesztése; a környezet védelme és rehabilitációja; a 

nemek közti esélyegyenlőség megteremtése; és a humánerőforrás fejlesztés egyöntetűen hosszú 

távú befektetések, és hatásuk illetve a gazdaság más szektoraira tovagyűrűző eredményességük 

olykor évtizedek alatt jelentkezik.  
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Ezzel szemben a Kohéziós Alap két területre: infrastruktúra fejlesztésre és környezetvédelemre 

koncentrál. A célok és a programok átláthatóbbak, érthetőbbek, célirányosak és koncentráltak, 

valamint jelentős részük nemzetközi szinten is koordinált. Emellett a gazdaságilag fejletlenebb 

országokban az infrastruktúra, ezen belül is a közlekedéshálózat fejlesztése azonnali 

felzárkózást és konvergenciát indít el a régiók között, tekintve, hogy elősegíti a munkaerő-

mobilitását, növeli külföldi működő-tőke beáramlását,  csökkenti a területi és gazdasági 

elszigeteltséget. Kutatásom során fokozatosan erősödött azon megítélésem, miszerint a 

kohéziós támogatások sikerét nem kizárólag a célok minimális száma, hanem a konvergencia 

program „kényszere” is befolyásolta. Annak ellenére, hogy a harmadik fejezet  ország-

tanulmányaiban erre a kérdésre részletesen kitérek, itt is meg kell említenem, hogy a felzárkózó 

országok  „puha” fiskális politikájának, tervezési és stratégiai rövidlátásának, politikai 

konszenzus hiányosságának felszámolása, konvergencia program nélkül nem lett volna 

megoldható és sikeres.  

2/1.Tézis: Az Európai Unióban a gazdasági és társadalmi kohézió erősödéséhez, a 

fenntartható fejlődés megteremtéséhez és a közösségi politikák célkitűzéseinek 

megvalósításához a költségvetési kiadások struktúraváltására van szükség.  

 

2/2.Tézis: A gazdasági és társadalmi kohézió felgyorsítását a Kohéziós Alap szabályainak és 

feltételrendszerének megfelelő támogatáspolitika alkalmazása segítené a leghatékonyabban. 

 

Az Európai Unió költségvetésében találhatók olyan irányelvek, tényezők; amelyek léte kevésbé 

alapul gazdasági racionalitáson, ráadásul jelentős mértékben korlátozzák a közösségi fiskális 

politika mozgásterét. Ide tartozik a kiadási plafon rugalmatlansága, valamint az 

agrártámogatások túlzott aránya a kiadási struktúrán belül. A kiadási struktúra jövőjét illetően, 

meghatározó, az újonnan csatlakozók és a régi tagok közötti érdekharc és megosztottság. Az 

agrártámogatások, azon belül is a direkt támogatási rendszer fenntartása, elemi érdeke az új 

tagoknak. Annak ellenére, hogy az Agenda 2007 radikális költségvetési módosítást nem 

tartalmaz, nem azt jelenti, hogy a hétéves cikluson belül nem szükséges reformértékű 

kiadáspolitikai változtatásokkal élni72. Az Unió költségvetésében aránytalanul nagy kiadási 

tételt jelentenek a mezőgazdasági támogatások, összehasonlítva ezek gazdaságélénkítő, 

                                                
72 Mindenesetre 2006-ban ismét a politikai egyensúlyt előtérbe helyező megközelítés diadalmaskodott a  gazdasági 

érvek fölött. 
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fejlődést és növekedést elősegítő szerepét más, támogatási jogcímekkel. Ezért továbbra is van 

létjogosultsága Christian Weise73 2000-ben napvilágot látott tudományos munkájában74 

szereplő  javaslatnak, miszerint vagy a direkt támogatásoknál – hasonlóan a strukturális 

forrásokhoz – kell a nemzeti szerepvállalást, azaz a társfinanszírozást erősíteni, vagy 

fokozatosan le kell bontani a közvetlen termelői támogatásokat.  

 

A 25-ök Európájának szintén megoldásra váró feladata a strukturális források célrendszerének 

és működtetésének felülvizsgálata. Ebben a kérdésben már az Agenda 2007-ben is történtek 

előremutató lépések, ami az egyes célkitűzések esetében a nagyobb koncentráció elvének 

hangsúlyosabb megvalósítását illeti.  

 

− Kutatásom eredményeit alapul véve, megállapítható, hogy az új támogatáspolitikai 

irányelvek nem elegendőek a kohézió számottevő gyorsítására. Az elemzéseimből 

levonható következtetések alapján hatásos eszköz, a strukturális támogatásoknak, a  

Kohéziós Alap szabályrendszeréhez való igazodása lenne. Ennek alapvető oka, hogy a 

Strukturális Alapok esetében a pályázati rendszer centralizáltsága miatt nem érvényesül a 

szinergia a szövetségi és nemzeti szint között, amely a széles spektrumot lefedő célok 

rendszerével együttesen, számottevően csökkenti az uniós források áttételi hatását, 

hozzáadott értékét. Ezen felül a strukturális kiadások 70%-át teszik ki az új technológiák és 

innovációk bevezetését támogató kutatás-fejlesztések; az információs társadalom 

fejlesztése; a környezet védelme és rehabilitációja; a nemek közti esélyegyenlőség 

megteremtése; és a humánerőforrás fejlesztés egyöntetűen hosszú távú befektetések. Ezek 

hatása, illetve a gazdaság más szektoraira tovagyűrűző eredményessége olykor évtizedek 

alatt jelentkezik.  

 

A gyakorlat azt mutatja, hogy a politika ciklikussága miatt, a kormánynak nagyobb a 

hajlandósága az azonnali „fogyasztásra”, míg túlzott óvatosság és döntésképtelenség 

jellemzi a középtávú beruházási célok tekintetében. Előbbi eredményei az adott cikluson 

belül „kézzel foghatóak”, utóbbi átgondolt középtávú stratégiai szemléletet, gazdasági 

                                                
73 Christian Weise az Uniós költségvetéssel foglalkozó közgazdász, a Német Gazdaságkutató Intézet (DIW) 

munkatársa, Berlin 
74Christian Weise: How to Finance Eastern Enlargement of the EU, German Institute for Economic Research, 

Discussion Paper 287/2002 Berlin  
 



 79

szektorok összehangolt fejlesztését igényli, általában évek multán megjelenő eredménnyel. 

Tehát a Strukturális Alapokból nyerhető támogatások gazdasági potenciálja rövid 

távon nem a reális mértéknek megfelelően jeleníthető meg.  

 

− Ezzel szemben a Kohéziós Alap két területre: infrastruktúra fejlesztésre és 

környezetvédelemre koncentrál. A célok és a programok átláthatóbbak, érthetőbbek, 

célirányosak és koncentráltak, valamint jelentős részük nemzetközi szinten is 

koordinált. Emellett a gazdaságilag fejletlenebb országokban az infrastruktúra, ezen 

belül is a közlekedéshálózat fejlesztése azonnali felzárkózást és konvergenciát indít el 

a régiók között, tekintve, hogy elősegíti a munkaerő-mobilitását, növeli a külföldi 

működő-tőke beáramlását,  csökkenti a területi és gazdasági elszigeteltséget. 

 

III.3.2  Javaslat a forrásszerkezet átalakítására 

 
Az Unió gazdasági növekedéséhez és a fejlődéséhez elsőként a stabilitást kell megteremteni. 

Ehhez a forrásszerkezet olyan átalakítására van szükség, amely a kohézió erősítéséhez, a 

gazdasági teljesítőképesség megfelelő teherviseléséhez és igazságos hozzájáruláshoz vezet. A 

közösségi kiadások fedezetének75 biztosítására irányuló hipotézisem bizonyításakor, az általam 

relevánsnak ítélt sajátforrás jogcímeket, a transzparens és hatékony adópolitika kiemelt 

alapelvei; a teherviselés igazságossága, és a beszedés hatékonysága76 által alkotott hármas 

feltételrendszer érintésével elemzem. Az elmúlt évek során, mint lehetséges ötödik sajátforrás; 

az energia-adó, a módosított áfa, a társasági adó, a jövedéki adó, a kamatjövedelem 

adója/forrásadó, illetve az Európai Központi Bank-i seigniorage került napirendre.  

 

Az energia-adó időszerűsége a belső piac védelmét, az energiaigényes iparágak kedvezményeit 

és az unió energiapolitikai prioritásait tartalmazó, a Bizottság, a Tanács és a Parlament együttes 

közreműködésével kidolgozott, 1996-os javaslattal kapcsolható össze, amely az egyre 

                                                
75 Az Európai Bizottság az elmúlt évek során több anyagot készített a költségvetés bevételi jogcímeinek esetleges 
módosítására. Ezek többsége az unió belső szakmai anyagai, amelyek különféle fórumokon kerültek megvitatásra. 
Ezekről készült jelentések, valamint a szakmai dokumentumok kivonatai is segítették a forrásbővítés terveinek 
összefoglaló munkáját. 
76 A beszedés hatékonysága ekvivalens fogalom az átláthatósággal. E tekintetben egy adórendszer akkor 
megfelelő, ha egyértelműen meghatározható a beszedési alap, a beszedésre kerülő összeg nagysága, illetve az 
adófizetésre kötelezettek köre könnyen – a  „kivételezettek” minimálisra való csökkentésére törekedve – 
definiálható. Az adórendszer igazságosságáról akkor beszélhetünk, ha az adóterhek az adóalanyok között 
méltányosan oszlanak meg.  



 80

fokozódó széndioxid kibocsátás káros hatásainak visszaszorítását célozta. A széndioxid 

kibocsátás szerte a világon negatív externáliákat77 okoz. Ezek, – a költségekkel közvetlenül 

nem kifejezhető külső gazdasági hatások – amelyek nemzeti határokon ívelnek át –,  komoly 

volumenű károkat okoznak az Unió egészének. A negatív externáliát kibocsátó – ez esetben az 

energiatermeléssel és különösen a környezetszennyező erőforrások feldolgozásával foglalkozó 

ágazatokban tevékenykedő – adóalanyok megadóztatásával az okozott káros gazdasági hatások 

„belsővé” válnak. A különösen nagy energiaigényű iparágak különféle kedvezményekre 

jogosultak (cégek, termelők, szektorok), így a szennyeződés közvetlen kibocsátói az energia-

adó emelésével nem, vagy csak nehezen vonhatók vissza az adókötelezettek körébe. A mai 

elven alapuló, megemelt adót tartalmazó rendszer tovább gyengítené az igazságosság és 

méltányosság kritériumának érvényre jutását. Erre megoldást a környezetszennyezés 

mértékével összefüggő adó kivetése nyújthatna, ekkor azonban a szennyeződés nagyságának 

mérhetősége okoz nehézséget. Amennyiben az érintett szektorban a termelés közbenső és 

végtermékeit egyaránt adózás alá vonnák, akkor az adóbevételeknél, a kedvezményezettek 

körének mérséklésével, valamint a pozitív elbánásban való részesítés kritériumainak 

felülvizsgálatával lehetne összegszerű növekedést elérni. Ettől függetlenül az okozott, 

környezetet érintő szennyeződések nagysága továbbra sem mérhető egzakt módon, így a 

becsült adatok miatt, a rendszer hatékonysága gyengülne. Emellett az energia adó emelése 

közvetlenül továbbhárításra kerülhet, ami egyrészt a termelőkkel szemben a fogyasztóknak 

okoz többletterhet, másrészt a gazdaság egyéb területein tovagyűrűzve magasabb inflációt 

gerjeszthet, ebből adódóan fennáll a veszélye annak, hogy mértéke a gazdaságpolitikára 

gyakorolt összhatása által determinált.  

 
A ma is használatos áfa forrás módosított változata, valójában két lépcsős rendszert jelentene, 

elkülönült áfa kulcs az Unió egészére, és a tagországok nemzeti adópolitikájára nézve. Az új 

alapok megteremtenék az átláthatóbb, kezelhetőbb, igazságosabb 3. forrás rendszerét, ahol 

figyelembe vennék az országonként eltérő áfa kulcsokat, a gazdaságok teljesítőképességét  és 

egyéb sajátosságokat, s mindezeken keresztül csökkenthető lenne a demokratikus deficit is, 

azáltal, hogy egyértelművé válna mind az Unió, mind a tagállamok polgárai számára, mit és 

hogyan finanszíroznak adójukból. További előnyt jelenthet a végrehajtással és ellenőrzéssel 

kapcsolatban felmerülő költségek minimális szintje, összehasonlítva a teljesen új adó 

                                                
77 Negatív externália: olyan káros külső gazdasági hatás, amely a gazdasági tevékenység végzése által a gazdasági 
tevékenységen kívül esőkre terhel költséget. 
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bevezetésével, hiszen jelenleg is minden tagállam adórendszerének részét képezi az általános 

forgalmi adó. A módosításokat követő eljárási változtatások költségigénye mérsékeltebb, 

amennyiben az új rendszer és esetleg a hozzá kapcsolódó intézmények kiépítésének és 

működtetésének akár nemzeti, akár nemzetközi kiadásait vesszük viszonyítási alapul. Minden 

előnyös tulajdonságával szemben továbbra is fennmarad azonban az ÁFA alapvető hátránya, 

regresszivitása. Megoldást valamiképpen az egy főre jutó GDP kiegyenlítő mechanizmus 

korrekciós tényezője jelentene, oly módon, hogy a transzparencia, a könnyű kezelhetőség és 

egyszerűség elve ne sérüljön.  

 

A jövedéki termékekre78 kivetett adók elsősorban az érintett termékek termelésén, illetve azok 

fogyasztásának mértékén alapulnak. Az Európai Unió jövedéki termékként a dohányárút, a 

szeszesitalt és a kőolajat tartja nyilván. A jövedéki adó alkalmazásának egyik előnye, hogy 

átlátható rendszerben vethető ki, és jelentős bevételeket eredményez. További szempont, az 

adott termékek jövedelem-rugalmatlansága, „élvezeti cikkekről” lévén szó. Az ezekből 

beszedhető adóbevételek viszonylagos állandóságot biztosítanak a költségvetés számára. 

Jelenleg szinte minden EU tagországban megtalálható a jövedéki adó, de az alkalmazott 

kulcsok tekintetében rendkívül nagy eltérések tapasztalhatók. Gyakorlatban az EU által 

meghatározott egységes kulcsok alkalmazását, a cigaretta és a szeszesitalok esetében lehet a 

legkönnyebben bevezetni. A jövedéki-adó kiterjesztésének további előnye, hogy rugalmasan 

változtatható, a kulcsok rendszere inflációt követően határozható meg. Alkalmazásának gyenge 

pontja, hogy a fogyasztási adóalap lényeges eltérést mutat a GNP arányában a tagországok 

között. Amennyiben a befizetés alapját az Európai Unió egységesen alkalmazott kulcsa 

képezné, akkor a hozzájárulások egymáshoz viszonyított aránytalansága tovább növekedne, 

sértve ezáltal a méltányosság alapelvét, mind a tagországokra, mind a fogyasztókra nézve. 

Emellett számolni kell a beszedési költségek és az ellenőrzési rendszer hatékonyságának 

megteremtésével járó kiadásokkal, valamint a termékek „jogellenes” értékesítési csatornáinak 

elterjedéséből fakadó bizonytalanságokkal.  

 

Amennyiben új adóbevételi jogcím bevezetésének kérdése merül fel, előtérbe kerülhet a 

társasági adó vizsgálata, egyrészt, mert minden ország költségvetésében jelentős arányt 

                                                
78 2003. CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 3§.(2) 

alapján jövedéki terméknek számít az ásványolaj, az alkoholtermék, a sör, bor, a pezsgő, a köztes alkoholtermék 
és a dohánytermék. 
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képviselnek az ebből eredő befizetések, másrészt viszonylag könnyen létrehozható és 

működtethető a  rendszer, illetve könnyen definiálható a fizetésre kötelezettek köre. Az adóalap 

harmonizációja ezen a téren is az elsődleges feladat, mert az eltérő társasági adórendszerek 

(adóalanyok, adókulcsok, kedvezmények) harmonizációja költséges, alkalmazása és 

ellenőrzése adminisztrációs nehézségeket jelent s ezáltal összességében gyengül a 

hatékonysága. 

           4.számú táblázat 

Néhány Európai Unió tagországaiban használt társasági adókulcsok 

a társasági adókulcs nagysága                            

Nagy Brittania 30%
Németország 25%
Belgium 39%
Görögország 35%
Magyarország 16%
Írország 16%
Spanyolország 35%
Svédország 28%
Franciország 33,30%

Forrás: Ernst and Young: Worldwide corporate tax guide 2002. 

 

További kérdéseket vethet fel, hogy a társasági adóbevételek általában nem minden hónapban 

teljesülnek arányosan, hanem ciklikus jellegük, és a szabályozás miatt, néhány hónapban 

kiugróan magas bevétel realizálódik, amelynek kezelése a közösségi költségvetés egészét 

tekintve nem jelent stabil és kiszámítható finanszírozási hátteret. Amíg a cégvezetőknek, a 

társaságok bejegyzett tulajdonosainak könnyebben értelmezhető és relatív világos a társasági 

adó rendszere, addig az állampolgárok számára kevésbé átlátható. Ráadásul nem feltétlenül a 

jogszabályi hézagok miatt, mint inkább a határokon, gyakran kontinenseken átnyúló cégóriások 

léte okozhat gyakori adóelkerülést, esetlegesen növelheti a kedvezőbb feltételek igénybevétele 

érdekében a nemzeti adószabályozások közötti mozgásra való hajlandóságot. 

 

A Bizottság, a Tanács felkérésére megpróbált kidolgozni egy, a megtakarításokat adóztató 

szabályozást, a javaslat azonban – mely szerint 20%-os minimál-kulcsos adót fizessen az 

érintett tagállam egy másik tag kedvezményezettjének – nem illeszthető a jelenlegi sajátforrás 

struktúra kereteibe. Valójában, ez a rendelkezés előre mozdítaná a pénz és tőkepiac 
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liberalizációs folyamatát, azonban komoly zavart is okozhat. A tagországok gyakorlata eltérő a 

tekintetben, hogy mi az adó alapja. Van, ahol a kamatokat és az osztalékot egyaránt teher 

sújtja, azonban vannak olyan országok, ahol a kormányzati politika prioritásainak, valamint az 

ország gazdasági érdekeinek szem előtt tartása megkívánja, hogy ezen jövedelmeket ne vonják 

az adózás körébe. Nem egyértelmű, hogy milyen adatokra támaszkodva állapítható meg – az 

igazságosság elvét is kielégítően – a kamatjövedelem és a forrásadó. A leleményes pénzpiaci 

szereplők a tőkepiaci mozgások, a kamatszintek kiszámíthatatlan és gyors változása miatt akár 

spekulatív célokra is használhatnák az új pénzpiaci struktúra létrehozatalát. Ráadásul, ezen 

adónem esetében a Közösség, adott költségvetési évére vonatkozó bevételének pontos 

meghatározására nincs lehetőség. 

 
A monopol helyzetben lévő jegybankok egyik fő bevételét képezi a fizetetlen passzívák által 

alkotott monetáris alap után kapott piaci kamatozású hozam. Szigorúan szabályozott monetáris 

politika mellett, annak ellenére, hogy a gyakorlatban a seigniorage a központi bankban 

halmozódik fel, egy része átutalásra kerül az államkasszába. Az Európai Központi Bank mint 

az Unió központi intézménye látja el feladatait, s közös monetáris politikájának fontos eleme a 

seigniorage. Az Európai Központi Banknál képződött seigniorage az alapító tagállami tőke 

hozzájárulások arányában, közvetett úton a tagállamokhoz kerül. Előnye, hogy az adó alapja 

harmonizált, és egyértelműen meghatározott a központi bankok profitján keresztül; 

adminisztratív költségigénye minimális, az „adó kijátszása” pedig szinte lehetetlen. Számítások 

alapján, stabil gazdaságot feltételezve, ahol az infláció 0-2% körüli szinten van és a 

pénzkészletek a GNP 10%-át teszik ki, a seigniorage-ből származó közösségi bevételek a GNP 

0,2%-a között mozoghatnak. A seigniorage negatív hatása, hogy az adófizető állampolgárok 

szempontjából átláthatatlan és nehezen értelmezhető, valamint nem alkalmas monetáris 

politika szempontjából az unió egészét egységes rendszerként kezelni, miután a Monetáris 

Unióban résztvevő tagállamok eltérő intézkedéseket igényelnek. Azon országoknak amelyek 

EU tagsággal rendelkeznek, de még nem csatlakoztak az EMU-hoz79 különböző szabályozási 

elvek alapján kapcsolódnak az Európai Központi Bankhoz és a közös monetáris politikához. 

Ezért az új rendszer kidolgozása valójában két változatot jelentene, amely nemcsak komoly 

kiadásokat igényel, de kezelhetetlenné és bonyolultabbá tenné az adózás feltételeit.  

 

                                                
79 Az Európai Monetáris Unió tagjai: Belgium, Ausztria, Hollandia, Németország, Görögország, Spanyolország, 
Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Portugália, Finnország  
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Az eddigiekben, az általános adópolitikai ismérvek alapján – mint az EU költségvetésének 

további lehetséges forrásai – 6 bevételi jogcím került áttekintésre. Ahhoz, azonban hogy 

valójában a legalkalmasabb és a jelenlegi problémák megoldását segítő javaslatot lehessen 

megfogalmazni, szükséges a 2007-2013-as pénzügyi tervvel szemben megfogalmazott 

kritériumokat figyelembe vevő szempontokat is megvizsgálni. Ezen feltételeknek való 

megfelelősség eredményeként a korábbi hat bevételi jogcímről, három kizárható, így a 

számszaki, statisztikai elemzés – a gyakorlatban is reálisan alkalmazható – forrásokra szűkül. 

Ebből adódóan a befizetési jogcímen teljesített összegek és a gazdaság teherbíró-képessége, 

illetve a gazdaság növekedése közötti korreláció szorosságának, illetve létének vizsgálata: 

 

− a széndioxid kibocsátással összefüggésben az energia-adó bevezetése,  

− a módosított, nemzeti ÁFÁ-n alapuló befizetési rendszer létrehozása,  

− illetve, a jövedéki adó alkalmazása kapcsán merül fel releváns szempontként.  

 

Mindhárom adó esetében statisztikai mutatószámokkal elemeztem az 1995-2004 között eltelt 

időszakot Németországban, Ausztriában, Hollandiában, Dániában, Görögországban és az 

Egyesült Királyságban. A GDP és az adófajták között végezett korreláció-analízis, a jövedéki 

adó és az energia-adó esetében mutatott szignifikáns, pozitív irányú összefüggést. A 

korrelációs együttható értéke a társasági adónál Németországban a + nullához, Ausztria 

példájában a – nullához konvergált. Az áfa alapú befizetések, az elemzésbe bevont országok 

átlagában gyenge (0,2-0,3), pozitív összefüggést mutatott a GDP alakulásával. Következő 

lépésként megvizsgáltam az EU tagországok egy főre jutó bruttó nemzeti össztermékének és az 

unió felé teljesítendő adóterhek alakulását. Az Európai Unió egyes bevételei, valamint az 

összes befizetés tekintetében megállapítható, hogy 1997-ben és 2003-ban is az első négy 

legnagyobb befizető tagország Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság és 

Olaszország volt. Ezzel szemben az egy főre jutó GNP 1997-ben Luxemburgban volt a 

legmagasabb, ezt követte Dánia és Ausztria, míg Németország a 4. helyet foglalta el. A 

rangsorban Franciaország a 7., Hollandia a 8., és Olaszország a 11. helyen szerepelt. 2003-ban 

és 2004-ben is a vezető pozíciók Luxemburgot, Dániát, Svédországot és Írországot illeték, 

Németország és Franciaország pozíciója tovább romlott. Az adatsorokból továbbá az is 

kimutatható volt, hogy az elmúlt hat évben az említett négy legnagyobb befizető tagország 

GDP növekedési üteme az Unió „középmezőnyében” helyezkedett el. Amíg a négy év 

folyamán az EU15 átlagos GDP növekedési üteme 2,1%-ot ért el, addig ez az érték 
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Németországban és Olaszországban 1% alatt maradt, Franciaországban 1,6% volt, és kizárólag 

az Egyesült Királyság esetében (2,4%) haladta meg a 2,1%-ot. 

 

2/3.Tézis: Az stabilitást és az arányos teherviselést elősegítő költségvetési struktúraváltás 

bevételeket érintő reformlépéseit a jelenlegi áfa-forrás módosítása, új adónemként pedig a 

jövedéki adó bevezetése jelentené. 

 

− Kutatásom következő eredményeként az a hipotézisem nyert bizonyítást, hogy a bevételi 

forrásszerkezet átalakítását illetően, két új elemet tartalmazó reformváltozat lehet 

hosszútávon és funkcionalitását tekintve sikeres. Az egyik, a gyorsan és kisebb 

konfliktusok árán alkalmazható módosított ÁFA, miután nem ismeretlen „területről” 

lévén szó, a kezdeti adminisztrációs és járulékos költségek jóval alacsonyabbak, a 

beszedés gyakorlati elemei széles körben ismertek, ami hatékonyabbá teszi a 

tagországok adaptációs és implementációs folyamatát. Az új alapok megteremtenék 

az átláthatóbb, kezelhetőbb, igazságosabb 3. forrás rendszerét, amely figyelembe 

venné az országonként eltérő áfa kulcsokat, a gazdaságok teljesítőképességét  és egyéb 

– tagállami – sajátosságokat, s mindezeken keresztül csökkenthető lenne a 

demokratikus deficit is, azáltal, hogy egyértelművé válna mind az Unió, mind a 

tagállamok polgárai számára, mit és hogyan finanszíroznak adójukból. Az Áfa- 

kulcsok jelentős szóródást mutatnak80. Az Unió felé teljesítendő áfa befizetés alapját 

mindenképpen az átlaghoz közelítő kulcsnak kell képezni. E kulcs mértéke 18%, illetve 

19% lehetne. A végső befizetés az előbbiekben meghatározott kulccsal képzett 

hozzájárulás, továbbá a fogyasztási szerkezet, a lakosságszám, valamint az egy főre 

eső GDP-t figyelembe vevő korrekciós tényezőnek a szorzata adná ki.  

 

− Másik eleme a források reformjának, a szeszesital és a dohányárúk jövedéki adójának 

bevezetése. A jövedéki adó alkalmazásának előnye, hogy átlátható rendszerben 

vethető ki, jövedelem-rugalmatlan és jelentős állandó bevételeket biztosít a 

költségvetés számára. A jelenlegi egyenlőtlenségek mérséklése érdekében két 

megoldás tartható kivitelezhetőnek. Az első változat szerint a fogyasztási adóalap 

országokra bontott korrekciója szükséges, majd közösségi szinten egységes adókulcs 

                                                
80 A 16%-tól a 25%-ig, az EU25 átlag 19,3% 
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bevezetése. Az egyszerűbb és átláthatóbb, második megoldást az Unió előző éves 

átlagos fogyasztásán és középtávon előre definiált átlagos jövedéki adókulcsán 

alapuló, egyösszegű hozzájárulás nyújthatja, amelyet korrigálni szükséges a tagállami 

fogyasztási adatokkal.  

 

A fentiek kiegészítéseként azonban meg kell jegyeznem, hogy az Unió költségvetése időről-

időre a változás elemeit követi, hiszen az egész világgazdaságra, így Európára is jellemző a 

ciklikus ingadozás. Elméleti alapon a magasabb jövedelmet termelő országoknak, illetve a 

gazdaságilag prosperáló tagoknak kellene növelni a befizetési kötelezettségeit a konjunkturális 

szakaszban, tehermentesítve a dekonjunktúrával küzdő tagokat. Természetesen a ciklikusság és 

ebből adódóan a folyamatos változás iránti igény fennmarad, hiszen adott időpontban a 

tartalékokkal rendelkező országok befizetéseinek növelésével az „előny elhalványul”, míg a 

„stagnálók” új erőre kapnak, így a kiegyenlítő mechanizmus folyamata újrakezdődik. A 

befizetések oldalán radikális növekedés nem érhető el. Sokkal inkább az országok közötti 

megoszlás és a nettó pozíciók közötti arányeltolódásra kell helyezni a hangsúlyt, figyelembe 

véve az „egyéni” gazdasági fejlődés adta lehetőségeket. A bevételek újragondolásával 

párhuzamosan mindenképpen a közösségi és állami közkiadások egymást erősítő és kiegészítő 

funkciójára kell összpontosítani, mind a célkitűzések, mind a végrehajtás kapcsán. Meg kell 

szüntetni a célok túldimenzionáltságát, erőteljesebb szerepet kell biztosítani a tagállami 

végrehajtásnak. Olyan szabályozási rendszert kell társítani a strukturális forrásokhoz, amely 

politikai konszenzust,  együttműködést és koordinációt feltételez a tagállamokon belül és 

szövetségi szinten egyaránt, valamint megköveteli a dinamikus, tudás és innováció alapú, 

minimálisan 5-7 évre vonatkozó, a gazdasági szektorok között is összehangolt, nemzeti 

gazdaságpolitikai koncepciót. Azonban amíg az EMU tagság és a maastrichti kritériumoknak 

való megfelelősség relációjában lehetőség van viszonylagos rugalmasságra, addig rendkívül 

alacsony szintű a motiváció és a kényszer a felzárkózásra, illetve a restriktív fiskális politika 

alkalmazására. 
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IV. 
Sikeres felzárkózás Görögország és Spanyolország példáján 

keresztül 
 
 
Spanyolország és Görögország példáját alapul véve e fejezet célja a Strukturális Alapok és a 

Kohéziós Alap összehasonlítása révén a bevezetőben megfogalmazott hipotéziseim 

bizonyítása, valamint az EU tagországok közötti kohézió eredményeit összegző feltételezésem 

alátámasztása. Az elemzés a csatlakozástól kíséri figyelemmel, hogyan változott a költségvetési 

föderalizmus szintjei közötti szinergia, hogyan valósult meg a nemzeti központi funkcióknak, 

gazdaságpolitikai stratégiáknak az Unió közösségi célrendszeréhez való alkalmazkodása, 

valamint azt, hogy mely területeken volt szükség struktúraváltásra a rendelkezésre álló 

többletforrások lehívhatóságának és felhasználhatóságának növelése érdekében. Miként az a 

következő oldalakon leírtakból is egyértelművé válik, Görögországban és Spanyolországban 

komoly reformlépések és szigorú elvek mentén véghezvitt gazdasági és pénzügyi döntések 

támogatták a csatlakozás folyamatának sikerességét. 

 

IV.1. Stratégiai alapokra helyezett gazdaságpolitika és  fiskális szigor  
 

Görögországban az 1950-es 60-as években a GDP növekedési üteme 8% körüli értéket ért el, a 

70 évek elejéig jellemző növekedési ütem pedig meghaladta a közösségi átlagot. Azonban a 

külsőleg prosperáló gazdaságban az egy főre jutó GDP a kilenc tagország átlagos szintjének 

50%-a alatt maradt. A görög gazdaság szerkezetét tekintve meg kell jegyezni, hogy az egyes 

területek fejlettsége nagy egyenlőtlenségeket mutat, a gazdaság közel 80% összpontosul az 

Észak-dél tengely mentén, illetve a lakosság fele három nagyvárosba koncentrálódik81. Az 

1979-es csatlakozási szerződés aláírását mind politikai, mind gazdasági szempontból 

változékony, és könnyűnek nem mondható periódus előzte meg. A termelés szerkezete lassan 

modernizálódott, és csak a 70-es évek közepén kezdődött meg az agrárszféra visszaszorulása a 

feldolgozóipar javára. A mezőgazdasági reform is váratott magára, megmaradt a régi 

szerkezetet reprezentáló, főként növénytermesztéssel foglalkozó vidéki lakosság jelentősége. 

Az export számottevő része a gyümölcsök és gabonafélék kiviteléből származott. A 

beruházások GDP-hez viszonyított volumene évről évre ingadozott, állandóságot csak az 1980-

                                                
81 dr. Babanászisz Sztergiosz Professzor előadása: A görög államháztartási reform jellemző vonásai és hatásai 
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as évektől mutatott. A külkereskedelmi mérleg negatív, a 70-es 80-as évek fordulópontján az 

infláció kimagaslóan magas volt, amelyben szerepet játszott a drachma 1975-ös leértékelődése 

is. Emellett az államháztartás deficitje közel 10%-os GDP arányt ért el, a GDP növekedési 

ütemének fokozatos mérséklődése mellett. 

           5. számú táblázat 

Görögország makrogazdasági mutatói  

1961-2002 

éves átlagos változások,% 

1961-73 1974-85 1986-90 1991-95 1995-99 2000 2001 2002
GDP növekedés % 8,5 1,7 1,2 1,2 2,6 4,4 4 3,9
áru- és szolgáltatás 
export

11,5 5,5 3,6 4,3 11,7 14,1 -1,1 -7,7

áru- és 
szolgáltatásimport

12,8 3 8,4 3,5 11,3 8,9 -3,4 -4,7

folyó fizetési mérleg a 
GDP%-ában

-1,8 0,3 -1,4 -0,5 -3,4 -6,3 -6,1 -5,2

aktivitási ráta 60,1 57,3 58,7 58,3 61,4 62 61,1 60,9

munkanélküliségi ráta % 4,4 3,8 6,6 8,3 10,2 11 10,4 10

reálbér változása 6,4 2,7 -0,7 -1,5 3 2,4 1,9 5
államháztartás nettó 
egyenlege

0,4 -5 -12 -11,2 -5,5 -2 -1,4 -1,4

államadósság 17,5 53,6 79,6 108,7 107,7 106 107 105
Forrás: European Economy: Statistical Annex (www.europa.eu.int/comm) 

 

Az olajárrobbanás nehezítette gazdaság alapvető mozgatórugóját, a külföldi működő tőke 

beáramlása jelentette, annak ellenére, hogy a hagyományos iparágak (cipő, élelmiszeripar) még 

számottevő részarányt képviseltek a termelésből. A társulás utáni fellendülés elsősorban a 

külföldi beruházások hatására, mintsem a szerkezetváltás eredményeképpen indult meg. A 

csatlakozás gondolata görög oldalról kettős céllal fogalmazódott meg. Egyrészt a közös 

mezőgazdasági és fejlesztési támogatásokból számottevő pénzügyi forráshoz való hozzájutás, 

másrészt az EU országokkal való kereskedelmi kapcsolatok túlsúlyából adódó 

kiszolgáltatottság csökkentése vezetett a felvételt kérvényező döntéshez. A csatlakozás előtti 

időszakot és a tárgyalási sorozatot is kettősség jellemezte.  

 

Az Unió oldaláról a bővítés lehetősége olykor vonzó növekedéssel kecsegtetett a gazdaság, a 

közös piac és a versenyképesség területein, olykor viszont felerősítette a tagországok 
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aggodalmát a közös költségvetés egyensúlya tekintetében. Valójában a „push-pull játszma” a 

nagyhatalmak érdekvédelmének eszköze volt, miután tisztázódott, hogy a pénzügyi 

lehetőségek adta kereteken belül – az Unió egészét érintő reformok véghezvitele nélkül – 

elmozdulni csak egymás hátrányára lehetséges. Franciaország és Olaszország minden erejével 

próbálta védeni agrártámogatási összegük nagyságát, ezért céljuk a görög mezőgazdasági 

dotációnak az átmeneti időszak elnyújtásával megvalósítható halogatása volt, ezzel szemben a 

Német Szövetségi Köztársaság a munkaerőpiac liberalizációjának késleltetése mellett tört 

lándzsát. Ráadásul a tárgyalások idején már Spanyolország és Portugália is benyújtotta 

csatlakozási igényét, ezért a görög megállapodást precedens értékűnek tartották a Közösség 

tagjai, ami különös körültekintésre és óvatosságra ösztökélte őket.  

 

A csatlakozási szerződés értelmében Görögország 1981 január 1-től vált az Európai Unió 

tizedik tagjává. A végső siker néhány véletlen momentumnak is köszönhető, mint például az 

EU belső hatalmi pozícióharcainak hullámzó intenzitásának, illetve az uniós pénzügyi stabilitás 

átmeneti megingásának. A görögök a kért derogációkat a csatlakozási szerződésben széles 

körben érvényre tudták juttatni, annak ellenére, hogy a kezdetekben az új belépővel szemben 

teljes piacnyitást és a támogatási források néhány éves átmeneti időszakot felölelő felfutatását 

tervezték. Pénzügyi oldalról előnyös pozíciót sikerült kiharcolniuk, a hozzájárulások (azaz 

Görögországot terhelő befizetések) összegének fokozatos növelése révén, így már a csatlakozás 

első évében nettó kedvezményezeti pozíciót tudhattak magukénak. Ez számszerűleg 

Görögország és az Unió közötti pénzmozgások tekintetében a görögök javára GDP arányos 

közel 0,5%-os szufficitet jelentett. A vámuniót több lépcsőben kellett megvalósítani82. Az 

importilletékek megszüntetésére 3 év haladékot kaptak, azonban a mennyiségi korlátokat, 

néhány termék kivételével, a belépés határidejével el kellett törölni. A tőke szabad áramlásának 

biztosítására kapott 5 év türelmi időszak, illetve a VAT- hozzájárulás bevezetését előkészítő 3 

év, további könnyebbséget jelentett a görög költségvetésre nézve. A vámbefizetések teljes 

összege 1986. január 1-jétől kezdve vált esedékessé, de az 5 éves átmeneti időszak alatt is a 

szóban forgó hozzájárulás egy részét a Közösség visszatérítette83. Mint látható a nemzeti 

                                                
82

A behozatali vámok fokozatos eltörlését a csatlakozási szerződés a következő kedvezményekkel tette 
kötelezővé:  

− „1981. január 1-jén minden vámtételt az alapvám 90%-ára kell csökkenteni,  
− 1982. január 1-jén minden vámtételt az alapvám 80%-ára kell csökkenteni,  
− a további négy, egyenként 20%-os csökkentés 1983 és 1986 közötti időszakban. 

83 Az alábbi ütemezés szerint: 70%-ot 1981-ben, 50%-ot 1982-ben, 30%-ot 1983-ban, 20%-ot 1984-ben, és 10%-
ot 1985-ben. 
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költségvetési egyenleg szempontjából az Unió felé teljesítendő fizetési kötelezettségek időben 

elnyújtva jelentkeztek, így a hozzájárulási arányok csak 1986-tól, a csatlakozást követő 6. évtől 

kezdődően terhelték teljes értéken a kiadási oldalt.  

          6.számú táblázat 

Görögország befizetési kötelezettségének alakulása 

                                                                                                                                                         megoszlás %-ban 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

tradícionális bevételek 1,3 1,4 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2

ÁFA forrás 1,2 1,6 1,6 1,5 1,5 1,6 1,7 1,5
GNP hozzájárulás 1 1,3 1,5 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4

UK-korrekció 1,6 1,5 1,7 1,8 1,8 1,9 2,1 2

összesen 5,1 5,8 5,9 6 6 6,1 6,5 6,1
Forrás: europa.eu.int/comm/budget 

 

A csatlakozást követő években a görög gazdaságot nagymértékű instabilitás jellemezte. 1985-től az 

1990-es évek elejéig a tagság ellenére lelassult a GDP növekedése, romlott a folyófizetési mérleg, 

amihez gyenge versenyképesség, magas infláció, államháztartási deficit és jelentős mértékű 

államadósság társult. A fiskális politika mozgásterét az állandósult strukturális deficit korlátozta, 

amely elsősorban a felduzzasztott államapparátus működési költségeinek, a görög-török viszonyból 

eredő katonai jellegű többletkiadásoknak, valamint az állami szerepvállalás túlzott mértékű 

jelenlétének volt köszönhető84. A csatlakozást követő évek negatív makrogazdasági folyamatai a 

kilencvenes évek közepétől pozitív fordulatot vettek. Ebben kiemelt szerepe volt, a Közösség 

támogatáspolitikájának 1993-as, a Kohéziós Alap forrásaival való bővítésének, a kohéziós 

támogatások által megvalósításra került fejlesztéseknek és beruházásoknak, valamint az Alap által 

megkövetelt feltételek – konvergencia program – teljesítésének. A nemzeti gazdaságpolitikában 

átfogó és jelentős változást az 1994-es év hozott, köszönhetően a görögök azon törekvéseinek, 

mely szerint fordulatot sürgettek az Európai uniós támogatásként kapható kohéziós források 

növelése céljából. 

 

 

 

 

 

                                                
84 dr. Babanászisz Sztergiosz Prifesszor előadása: A görög államháztartási reform jellemző vonásai és hatásai 
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              4. számú diagramm 

Görögország részesedése a Strukturális és Kohéziós alapok 
támogatásaiból 

    %-ban 
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       Forrás: www.europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm 

 

Az 1994-1999-es uniós támogatások növekedésével párhuzamosan, elkerülhetetlenné vált a 

gazdasági és költségvetési reformlépések bevezetése. Ehhez azonban egyrészt a maastrichti 

kritériumok közelítésére kidolgozott konvergencia program létére, másrészt annak 

következetes megvalósítására volt szükség. A reformfolyamat több alappillérre építkezett. A 

fiskális politika megkövetelte a költségvetési hiány és a magas adósságállomány lefaragását. A 

bevételek növelésére szűk keretek kínálkoztak. A mozgástér egyedül a beszedési hatékonyság 

javítására és a személyi jövedelemadó rendszer változtatására redukálódott, miután a másik 

nagy bevételi forrást, a társasági adót nem volt célszerű emelni, akkor amikor elsődleges 

szempont a gazdaság növekedésének beindítása, valamint a külföldi tőkebeáramlás ösztönzése. 

Kiadási oldalon legkézenfekvőbb stratégia az intézményi költségek csökkentése volt. Ehhez 

párosult az államigazgatás helyi szintjének reformja, a bevételi szerkezet módosításával, és az 

önkormányzati jogkörök és kompetenciák növelésével. Az államháztartást érintő átfogó és 

strukturális reformok közül a legjelentősebb az állami szerepvállalás visszaszorítása volt a 

dereguláció, a piaci liberalizáció és a privatizáció eszközrendszerével, de emellett számos, a 

szociális ellátási rendszert, a helyi szintű közigazgatást érintő, a feketegazdaság részarányát 

visszaszorítandó döntések is születtek. A kormányzati kiadások stukturaváltását, a privatizáció 

felgyorsítása, a magántőke bevonása, illetve mindezeknek a gazdaság egyéb területeire 

tovagyűrűző pozitív hatása (munkahelyteremtés, infrastruktúra fejlesztése, regionális 

felzárkózás elősegítése) kísérte. A vizsgált időszakban átlagosan a görög költségvetési 
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kiadások 40%-át a közlekedéssel kapcsolatos, 22%-át regionális, 11%-át pedig humánerőforrás 

fejlesztésekre, beruházásokra fordították. Az infrastrukturális fejlesztések és beruházások 

irányába történt, arányaiban jelentős, költségvetési kiadások segítették a pénzügyi abszorpciós 

képesség növelését a Kohéziós Alap forrásai tekintetében. Az 1993-1999 évek alatt, a kohéziós 

országok közül, az Alap támogatásainak összege Görögországban érte el a legnagyobb arányt.  

Ezen időszakban – figyelembe véve, hogy a strukturális források esetében az abszorpciós 

képesség Görögországban  a kohéziós országok között a legalacsonyabb volt, és éppen az EU 

15 átlagát érte el – az összehangolt három szereplős (költségvetési, EU források és magántőke) 

társfinanszírozási szerkezetnek, valamint a Kohéziós Alap célrendszeréhez igazodó állami 

támogatáspolitikának is köszönhetően, sikerült a gazdaság fejlődési ütemét megkétszerezni, a 

bruttó tőkeképződést pedig közel 25%-kal növelni. A magánszektor részvétele úgynevezett 

PPP (Public Private Partnership) programok85 keretében is erősödött, amelyek közül 

jelentőségét tekintve az athéni repülőtér (Athens International Airport 1976-2001), valamint az 

athéni körgyűrű (Athens Ring Road 1992-2000) megépítése volt kiemelkedő. PPP 

konstrukcióban 2397 millió euró összegű beruházás valósult meg 4 projekt keretében. 

 

A gazdasági növekedés 2000-re meghaladta a 4%-ot, az államháztartási hiány tíz év alatt több 

mint 10%-kal, az infláció 17%-al csökkent, és az államadósság kiemelkedően magas szintje is 

mérséklődött. A külföldi és magánberuházások nemzetgazdaságra gyakorolt pozitív hatásait 

erősítették az Európai Unió által támogatott programok, amelyek szerint kiemelt fontosságú 

célként fogalmazódott meg az infrastruktúra fejlesztése, a versenyképesség javítása, a 

foglalkoztatottság növelése, és nem utolsó sorban a regionális különbségek mérséklése. Becsült 

adatok alapján 1996 és 2001 folyamán 18,5%- ot ért el a kumulált GDP növekedés 

Görögországban, amelyhez további, várhatóan 6% adódik a 2000-2006-os időszak végéig. A 

görög kormányzat tudatosan az EU prioritásokkal konzisztens gazdaságpolitikai stratégiát 

követett. Az infrastrukturális beruházásoknak fedezetet nyújtó közösségi támogatások 

segítségével 1999-ig 681 km észak-dél és kelet-nyugat irányú autópálya épült, amelyhez 2003-

ig további 170km csatlakozott. Az főváros földalatti infrastruktúrája 24 metróállomással, illetve 

új vonalas közlekedési rendszerrel bővült. Az energiaszektorban 1300 km gázvezetéket 

fektettek le, 20 elosztó központtal. A tudásalapú társadalom megteremtése érdekében új 

                                                
85 Görögországban hiányos volt az említett PPP projektek megvalósításának kontrollja, a végrehajtás fázisát 
pénzügyi botrányok kísérték, valamint a PPP konstrukción belül a görög államháztartás csak alárendelt szerephez 
jutott. 
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fejlődési lehetőségek nyíltak a tanárok és a diákok számára is, egyrészt a nemzetközi 

standardokon alapuló tréningek, tanfolyamok formájában, másrészt a felsőoktatás és a kutatás 

kibővítésével, elősegítve ezáltal az „életen át” tartó tanulással összefüggő célok megvalósítását. 

Mindezeket a lépéseket összehangolt nemzeti fiskális politika támogatta. Új intézményi 

rendszer alakult ki, elsősorban az uniós támogatások felhasználására és lehívására 

koncentrálva, amely modern management szemléleten alapulva irányítja, koordinálja és 

ellenőrzi a nemzeti folyamatokat. Az eddig említettek összességében megteremtették a hosszú 

távú, az EU és a tagállam közötti szinergiát előtérbe helyező költségvetési tervezést, ami 

egyfelől pozitív hatást gyakorolt a külföldi tőkebeáramlásra, másfelől növelte az ország 

pénzügyi, intézményi és „általános gazdasági” abszorpciós képességét. 

 

Azonban a javuló makrogazdasági eredmények ellenére, regionális szinten továbbra is 

nehézséget jelentett az elmaradott görög régiók egymáshoz viszonyított felzárkózása. A 

következő adatsor az 1988 és 1998 közötti időszak folyamán bekövetkezett változásokat 

mutatja a régiók tekintetében.  

   7. számú táblázat 

Az egy főre jutó GDP alakulása a strukturális támogatások első célkitűzésébe tartozó 

görög régiók esetében 

EU15 átlag=100 

1988 1993 1998

Anatoliki Makedonia, Thraki 52 56 55

Kentriki Makedónia 58 63 68

Dytiki Makedonia 63 58 60

Thessalia 54 57 57

Ipeiros 43 42 42

Ionia Nisia 55 58 56

Dytiki Ellada 48 53 53

Sterea Ellada 72 64 84

Peloponnisos 58 56 53

Attiki 61 70 74

Voreio Aigaio 44 47 61

Notio Aigaio 68 71 77

Kriti 57 67 67
Forrás: Second Report on Economic and Social Cohesion – Statistical Annex (Eurostat) 
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A fejlődés ütemére és a kohézió erősödésére a régiók egy főre jutó bruttó hazai termék 

szintjének változásából vonható le következtetés. Az EU 15 tagországának átlagos egy főre 

jutó GDP-jét 100 egységnek véve86, látható, hogy a görög tartományok mind 1988-ban, mind 

1998-ban jelentősen ezen átlag alatt maradtak. Az egy főre jutó GDP szintje az 1993 és 1998 

közötti periódusban a régiók 46 %-ában növekedett. Az Európai Unióhoz való felzárkózás és 

fejlődés leginkább Kentriki Makedóniában, Dytiki Elladaban, Attikiben és Kritiben jelentkezett 

erőteljesen. Attiki és Sterea Ellada tartományok 1998-ra valamelyest felzárkóztak az uniós 

átlaghoz, azonban más görög területekhez viszonyítva fejlettségi különbségük tovább 

növekedett.  

 

A következő két ábrából az 1988-ra vonatkozó mátrix segítségével nyomon követhető az egyes 

régiók egymáshoz viszonyított fejlettségi szintje. Ugyancsak ezen értékek  eltérését mutatja a 

második táblázat, azonban mindezt az 1994-es évre vonatkoztatva. A rózsaszínű kockák azokat 

a régiókat jelölik, amelyek egymással szembeni relációjában csökkent a gazdaság 

fejlettségének eltérése. A kék színek esetében az érintett régióknál tovább nőtt a dezintegráció, 

és a sárga kockák a változatlan helyzetet jelölik. A mátrixok adataiból megállapítható, hogy a 

nemzeti kohézió 61,5%-ban gyengült87, és mindösszesen 32,1%-ban javult a szóban forgó 

területi egységek között. 1993 után Sterea Ellada, Voreio Aigaio tartományok fejlődése kiugró. 

Peloponnisos és Kentriki Makedonia esetében nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt 

növekedett a lemaradás.  

 

Attikiben a görög lakosság 33%-a él. 1996 és 2001 között a foglalkoztatottak száma 6%-kal 

növekedett, a munkaerő 17%-a egyetemi diplomával rendelkezik, 40% pedig felsőfokú vagy, 

szakirányú középiskolai végzettségű. A munkanélküliségi ráta tekintetében, Attiki az 5., amely 

egyrészt az itt élő lakosság magas számának, valamint a gyorsütemű és dinamikus 

iparosításnak tudható be. Az agrárszektor folyamatosan visszaszorult  az ipari területekkel 

szemben, a közlekedés és kommunikációs ágazatok teszik ki a regionális GDP 33%-át. A 

doktori végzettséggel rendelkezők és a továbbtanulók száma (24%) ebben a régióban a 

legmagasabb.  

                                                
86 European Commission: Second Report on Economic and Social Cohesion – Statistical Annex 2001. 
87 A mátrix sorai az eltéréseket mutatják az 1988-as és 1998-as évek tekintetében. A kék színnel jelölt adatok 

dezintegrációt, a rózsaszínű kockák felzárkózást, míg a sárga számok változatlan helyzetet jelölnek 1988-hoz 
viszonyítva. 
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                                                                                                                                                                                                                                                                    8. számú táblázat 

1988 
Anatoliki 

Makedonia, 
Thraki 

Kentriki 
Makedónia 

Dytiki 
Makedonia Thessalia Iperios Ionia 

Nisia 
Dytiki 
Ellada 

Sterea 
Ellada Peloponnisos Attiki Voreio 

Aigaio 
Notio 
Aigaio Kriti 

Anatoliki Makedonia,  
Thraki X -6 -11 -2 9 -3 4 -20 -6 -9 8 -16 -5 
Kentriki Makedónia 6 X -5 4 15 3 10 -14 0 -3 14 -10 1 
Dytiki Makedonia 11 5 X 9 20 8 15 -9 5 2 19 -5 6 
Thessalia 2 -4 -9 X 11 -1 6 -18 -4 -7 10 14 -3 
Ipeiros -9 -15 -20 -11 X -12 -5 -29 -15 -18 -1 -25 -14 
Ionia Nisia 3 -3 -8 1 12 X 7 -17 -3 -6 11 -13 -2 
Dytiki Ellada -4 -10 -15 -6 5 -7 X -24 -10 -13 4 -20 -9 
Sterea Ellada 20 14 9 18 29 17 24 X 14 11 28 4 15 
Peloponnisos 6 0 -5 4 15 3 10 -14 X -3 14 -10 1 
Attiki 9 3 -2 7 18 6 13 -11 3 X 17 -7 4 
Voreio Aigaio -8 -14 -18 -10 1 -11 -4 -28 -14 -17 X -24 -13 
Notio Aigaio 16 10 5 -14 25 13 20 -4 10 7 24 X 11 
Kriti 5 -1 -6 3 14 2 9 -15 -1 -4 13 -11 X 
              

1998 
Anatoliki 

Makedonia, 
Thraki 

Kentriki 
Makedónia 

Dytiki 
Makedonia Thessalia Iperios Ionia 

Nisia 
Dytiki 
Ellada 

Sterea 
Ellada Peloponnisos Attiki Voreio 

Aigaio 
Notio 
Aigaio Kriti 

Anatoliki Makedonia,  
Thraki X -13 -5 -2 13 -1 2 -29 2 -19 -6 -22 -12 
Kentriki Makedónia 13 X 8 11 26 12 15 16 15 -6 7 -9 1 
Dytiki Makedonia 5 -8 X 3 18 4 7 -24 7 -14 -1 -17 -7 
Thessalia 2 -11 -3 X 15 1 4 -27 4 -17 -4 -20 -10 
Ipeiros -13 -16 -18 -15 X -14 -11 -42 -11 -32 -19 -35 -25 
Ionia Nisia 1 -12 -4 -1 14 X 3 -28 3 -18 -5 -21 -11 
Dytiki Ellada -2 -15 -7 -4 11 -3 X -31 0 -21 -8 -24 -14 
Sterea Ellada 29 -16 24 27 42 28 31 X 31 10 23 7 17 
Peloponnisos -2 -15 -7 -4 11 -3 0 -31 X -21 -8 -24 -14 
Attiki 19 6 14 17 32 18 21 -10 21 X 13 -3 7 
Voreio Aigaio 6 -7 1 4 19 5 8 -23 -8 -13 X -16 -6 
Notio Aigaio 22 9 17 20 35 21 24 -7 24 3 16 X 10 
Kriti 12 -1 7 10 25 11 14 -17 14 -7 6 -10 X 
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Dytiki Ellada régióban az 1990-es évtized végére a jobb életkörülmények, munkahelyi 

lehetőségek következtében 6%-kal nőtt a lakosság száma, megszűnt az elvándorlás. Az 

agrárszektor túlsúlya miatt jelentkező magas munkanélküliség ellenére emelkedett a 

foglalkoztatottság. Kiemelt figyelmet kapott és folyamatosan növekedett a K+F 

tevékenységekre fordítható kiadások szintje, az oktatás területén pedig 20,7% -os arányt 

képvisel azok száma, akik az elemi oktatás kezdetétől napjainkra felsőfokú intézmény tanulóivá 

váltak.  

 

Görögországban a régiók jelentős része képes volt az Unióhoz történő integrálódás folyamatába 

bekapcsolódni, de mindez nemzeti szinten nem valósult meg.  Spanyolországban hasonló 

helyzet alakult ki a kohézió tekintetében, azonban a dezintegráció Görögországban jelentősebb 

mértéket öltött. A pozitív irányú gazdaságpolitikai reformok és összességében, az átlagosnál 

sikeresebb felzárkózás ellenére, Görögország továbbra is hátrányban van bizonyos fejlettségi 

mutatók tekintetében. A kormányzati kiadási struktúrában további előrelépést a kutatás, oktatás, 

innovációs tevékenységek nagyobb mértékű támogatása, valamint a még mindig kiterjedtnek 

ítélt államigazgatási rendszer racionalizálása jelentene. 

 

IV.2. Összehangolt nemzeti és közösségi stratégia Spanyolországban 

 

Az ország földrajzi adottságainak eltéréséből adódóan a gazdaság és a termelés szerkezete, 

fejlettsége különbözik a déli régiókban és az északi területeken. Jellemző volt a déli térségre a 

magas munkanélküliség, a mezőgazdasági termelés túlsúlya – ezen belül is főként a mediterrán 

gyümölcsök – valamint a káros természeti folyamatokból (szárazság, talajerózió) eredő 

nehézségekkel szembeni küzdelem. A mezőgazdasági termelés elavult volt, sem a 

modernizáció, sem a struktúraváltás nem történt meg ezen a vidéken. Ezzel szemben a fejlett 

észak, ipari régiónak tekinthető, kontinentális termékek termesztésével és apró mezőgazdasági 

birtokokkal. A spanyol nemzeti termék jelentős része itt termelődik. Madrid és környéke 

kiemelkedő fejlettséggel rendelkezik az országon belül, magas a szolgáltatói szektor aránya, s 

az ipar számottevő része is ide koncentrálódik88. A magyarországi államigazgatási rendszerhez 

hasonlóan Spanyolországban sem volt megfelelő súlya a helyi szintnek. Ez megmutatkozott a 

forrásszerkezetben, a feladatmegosztásban és a felelősségvállalásban egyaránt. Néhány kisebb 

adónem beszedése ugyan az önkormányzatokhoz tartozott, azonban elsősorban a központi 

                                                
88 Demendy Nóra, Éltető Andrea: Spanyolország és Portugália az EU strukturális támogatási rendszerében, MTA 

VKI, 2002 



 97 

költségvetésből származó transzferek finanszírozták a helyi feladatok ellátását. A helyi szint 

saját bevételeinek összege díjakból, bírságokból adódott, amelyek csekély mértéke nem tette 

lehetővé az Európai Uniótól származó támogatások iránti pályázást. 

9. számú táblázat 

Spanyolország makrogazdasági mutatói  
(1961-2002) 

 
1961-73 1974-85 1986-90 1991-95 1995-99 2000 2001 2002

GDP növekedés % 7,2 1,8 4,5 1,5 3,7 4,2 2,8 2

áru- és szolgáltatás export 11,9 6 3,1 9,9 10,4 10 3,6 0

áru- és szolgáltatásimport 17,3 2,5 17 6,7 11,7 10,6 4 1,8

folyó fizetési mérleg a GDP%-
ában

-0,7 -1,5 -1,5 -2 -0,6 -3,3 -3,1 -2,7

aktivitási ráta 62,6 58,5 59,2 61,6 63,4 64,9 65,3 66,5

munkanélküliségi ráta % 0,8 8,2 15,4 17,1 15,8 11,3 10,6 11,3

reálbér változása 7,6 2,4 1,6 1,5 0,4 0,5 0,5 0,4

államháztartás nettó egyenlege -2,4 -4,1 -5,7 -4,9 -5,5 -0,9 -0,4 0

államadósság 42,3 43,6 63,9 68,1 65,6 61,2 57,7 54,6

Forrás: European Economy:Statistical Annex (www.europa.eu.int/comm)  

        

A spanyol gazdaság a csatlakozáskor a modernizáció útján indult el, azonban az átmeneti 

időszak romló egyensúlyi helyzetében a Közösség nehéz pénzügyi és strukturális problémái is 

közrehatottak. A csatlakozást követő években elengedhetetlen fontosságú volt az Unió 

mezőgazdasági politikájának reformja, ami akkoriban a kiadások 75%-át tette ki, ráadásul 

aránytalan támogatási szerkezetet teremtett a tagországok viszonylatában. További feladatokat 

sürgettek a „nagyhatalmak89”, így kidolgozásra várt néhány egyéb területen is a Közösség által 

alkalmazandó egységes politika, illetve a fiskális stabilizáció érdekében a bevételek 

felülvizsgálata, amely elsősorban az ÁFA-forrás tekintetében vált szükségessé. Ehhez párosult 

a közösségi költségvetési kapcsolatokból származó spanyol befizetési kötelezettségek magas 

szintje. A későbbi tagországok tekintetében a legnagyobb megterhelés Spanyolországot érte. 

Görögországhoz viszonyítva a taggá válás költségvetési egyensúlyra gyakorolt hatását tovább 

rontotta, hogy Spanyolország kevesebb mint a felét kapta a görög támogatásoknak a bruttó 

nemzeti termék arányában. Pozitívumként értékelendő a csatlakozási szerződés értelmében 

kapott 7 év az iparban alkalmazott vámok lépcsőzetes lebontására, és az agrárszektorban 

igénybe vett 10 éves átmenet. Annak ellenére, hogy Spanyolország a belépés pillanatától nettó 

                                                
89 Nagyhatalmak alatt értendők az Unió azon tagállamai amelyek gazdasági, politikai erejüknél fogva meghatározó 

szerepet töltenek be a döntéshozatal folyamataiban, például: Franciaország, Németország, Egyesült Királyság. 
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haszonélvezői pozícióban volt, a várt gazdaságélénkítő hatások elmaradtak,  és a bíztató 

folyamatok csak jóval később – a Kohéziós Alap támogatásainak megjelenését követve- 

jelentkeztek.  

 

Az átmeneti időben a közalkalmazotti szféra és az állami hivatalnokok száma rohamosan nőtt, 

amit a bérek „elszaladása” követett. Túlduzzasztott közhivatalnoki rendszer az állami 

költségvetés terheit olyannyira megnövelte, hogy fiskális megszorításokra volt szükség. Az 

észak-déli széttagoltság továbbra is megmaradt, ráadásul a mezőgazdasági termelés 

szerkezetváltása itt sem következett be. Egyetlen pozitív jel a GDP növekedési ütemének az 

Európai Unió átlagát meghaladó mértéke volt. A valóságos gazdaságélénkítő folyamatok léte, 

az 1993-as mélypontot követő, a Monetáris Unióhoz történő felzárkózás által megkövetelt 

konvergencia programnak és annak szigorú végrehajtásának köszönhető, hasonlóan a görög 

példához. A gazdaságpolitikai eszközöket tekintve a változást ebben az esetben is főként a 

külföldi működő tőke bővülő jelenléte és gazdaságélénkítő hatása eredményezte, de a 

beruházásoknak, a foglalkoztatás és a vásárlőerő növekedésének egymást erősítő folyamata is a 

töretlen fejlődést szolgálta, amelyekhez világos célok mentén megfogalmazott, a költségvetési 

egyensúly leszorítását célul kitűző gazdaságpolitikai koncepció társult, „Stabilitási Törvény” 

néven.90 A költségvetési bevételek radikális növelésére nem került sor, bár az adóalap 

szélesítésével bővült a rendelkezésre álló központi források összege. Számottevő megtakarítást 

a közösségi fogyasztás visszaszorításával értek el.  

 

A fellendülés mozgatórugója együttes lépések sorozatának köszönhető. Egyrészt a Strukturális 

Alapokból elnyert, növekvő volumenű pályázati források két területre koncentrálódtak. A 

megvalósult beruházások az infrastruktúra fejlesztését tették lehetővé, méghozzá gyorsan és 

hatékonyan. A strukturális és kohéziós támogatások közel 70%-át infrastrukturális 

beruházásokra fordították az első pénzügyi időszakban, de mind a három pénzügyi program 

alatt kiemelt prioritást élvezett az úthálózat bővítése mellett a telekommunikáció fejlesztése. 

Mindezek jelentős mértékben járultak hozzá ahhoz, hogy az első pénzügyi perspektíva alatt az 

egy főre jutó GDP az 1. célrégióiban 5%-kal növekedett. Több száz kilométer gyorsforgalmi és 

autóút épült, így az elszigetelt régiók bekapcsolódhattak a gazdaság körforgásába; az 

infrastruktúra fejlettsége pedig elősegítette a külföldi beruházások növekedését, amelyek az 

általuk létrehozott munkahelyek lévén csökkentették a munkanélküliséget az elmaradottabb 

területeken, mérsékelve ezáltal az elvándorlás magas rátáját. A közlekedési és 

                                                
90 Dr.Zádor Márta: Egy sikeres eurózóna-csatlakozás. Pénzügyi szemle 2004/6 
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telekommunikációs szektorokon felül a közösségi forrásbevonás során a vidékfejlesztés és a 

humán erőforrás fejlesztése is megkülönböztetett figyelmet kapott.  

 

5. számú diagramm 

Spanyolország részesedése a Strukturális és Kohéziós Alapok 

támogatásaiból 
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 Forrás: www.europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm 

 

Másodsorban Spanyolország abszorpciós képessége  az átlagosnál jóval magasabb volt. 1994-

1999 között a tervezett előirányzatok számottevő részét (84%-át) tudták lehívni, és ezen 

összegek végleg kifizetésre is kerültek az egyes projektek finanszírozása kapcsán, amíg  a „nem 

kohéziós” országok abszorpciós képességének  átlagos szintje  78% alatt maradt. A sikeres 

pályázatokhoz nagy mértékben járultak hozzá a minőségileg kifogásolhatatlan spanyol 

pályázati tervek, amelyekre a fejlesztési célok  korrekt megjelölése és számszerűsítése, a 

többszereplős finanszírozási rendszer feltüntetése, a magántőke forrásbevonásához szükséges 

eszközrendszer kidolgozása, a feltételként szabott tenderelemek megjelenítése, az alkalmazott 

statisztikai mutatók és adatok megbízhatósága és teljes körűsége, illetve a környezeti hatások 

értékelése volt jellemző91. 

 

 

 

 

 

                                                
91 Dr.Zádor Márta: Egy sikeres eurózóna-csatlakozás. Pénzügyi szemle 2004/6 
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10. számú táblázat 

Átlagos finanszírozási arány az 1. célba tartozó projektek esetében 

        megoszlás %-ban 

EU 
támogatás

nemzeti 
cofinanszírozás

állami 
vállalatok 

forrásaránya

EU 
támogatás

nemzeti 
cofinanszírozás

állami 
vállalatok 

forrásaránya

infrastruktúra 33,6 21,3 45,1 36,5 20,2 43,3
humán 
erőforrások

74 25,6 0,4 73,8 25,7 0,5

termelő ágazatok 64 27 9 63,3 26,7 10

(1994-1999) (2000-2006)

Forrás: Pénzügyminisztérium 2003 

 

Harmadik fontos szempont, hogy a spanyol kormány erőfeszítései eredményeképpen mind a 

központi költségvetés, mind az állami vállalati szféra, - valamint a magántőke is - jelentős 

mértékben járult hozzá a programok és beruházások pénzügyi megalapozásához. Mindez 

megkövetelte a költségvetés kiadási szerkezetének jelentős változtatását, és a költekezés 

visszaszorítását egyéb, nem priorizált területeken. A szigorításoknak, az időben és szakmailag 

megfelelően előkészített döntéseknek Spanyolországban is a konvergenciaprogram adott 

keretet, amelynek következetes betartásával 2000-re a gazdasági növekedés ismét felgyorsult, a 

munkanélküliségi ráta közel 6%-kal csökkent, a GDP arányos adósságállomány megközelítette 

a maastrichti kritériumban szerepelt 60%-os szintet, a költségvetés pedig erősen konvergált az 

egyensúly felé.  

 

Az eddig említett tényezők együttesen a magánberuházások fellendülését, az életminőség 

javulását, a régiók teljes elszigeteltségének mérséklődését eredményezték. Nemzetközi szinten 

a felzárkózás sikeres volt, ugyanakkor Spanyolországban éppúgy elmaradt az országon belüli, 

régiók közötti gazdasági kohézió, mint Görögországban. A 17-es táblázat az EU15 tagállam 

átlagos, egy főre jutó GDP-jét 100 egységként alapul véve, mutatja a spanyol tartományok 

1988-ban, valamint 1994-ben, ezen átlaghoz viszonyított értékeit. Asturias, La Rioja és Navarre 

tartományok kivételével minden régió esetében az egy főre jutó GDP közelített az unió 

átlagához. Catalonia,  Madrid Community és Valencian Community felzárkózása volt a 

legjelentősebb, ezzel szemben  La Rioja és Murcia fejlődésében számottevő változás nem 

jelentkezett. 
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     11. számú táblázat 

Az egy főre jutó GDP alakulása a strukturális támogatások első célkitűzésébe tartozó 

spanyol régiók esetében 

           EU 15 átlag=100 

1988 1994

Andalusia 53 57
Aragon 81 85
Asturias 81 72
Cantabria 53 57
Castile La Mancha 59 64
Castile Leon 66 71
Catalonia 86 93
Galicia 56 59
La Rioja 88 87
Madrid Community 88 95
Murcia 66 68
Navarre 93 91
Valencian Community 61 73
Centa and Melilla 64 68

Forrás: Eurostat 1997, Brief Statistic  

 
A következő két ábrából az 1988-ra vonatkozó mátrix segítségével nyomon követhető az egyes 

régiók egymáshoz viszonyított fejlettségi szintje. Ugyancsak ezen értékek  eltérését mutatja a 

második táblázat, azonban mindezt az 1994-es évre vonatkoztatva. A rózsaszínű kockák azokat 

a régiókat jelölik, amelyek egymással szembeni relációjában csökkent a gazdaság 

fejlettségének eltérése. A kék színek esetében az érintett régióknál tovább nőtt a dezintegráció, 

s a sárga kockák a változatlan helyzetet jelölik. E mátrixok alapján Spanyolországban az 1988 - 

1994 közötti éveket felölelő időszak során a régiók 47,3%-át érintően mérséklődött a gazdasági 

elmaradottság, míg 42,9%-ban ugyanez a mutató romlott s a tartományok 9,8%-ában azonos 

szinten maradtak a fejlettségbeli különbségek. Kiemelten jelentkezett az eltávolodás Catalonia, 

és Madrid Community tartományoknál, ezek az átlagnál gyorsabban fejlődtek a vizsgált 

időszakban, tehát a központi területek és a többi régió között fennálló fejlettségi szakadék 

tovább bővült. Mint a fenti tények is bizonyítják, a csatlakozással járó forrásnövekedés 

szükséges, de nem elégséges feltétele a tagállamok közötti és nemzeti szintű regionális kohézió 

biztosításának. Mindezek mellett, lehet ugyan, hogy a vizsgált tagok esetében a régiók 

gazdasági felzárkóztatása nem közvetlenül  a csatlakozás után, és nem az elvárt mértékben 

valósult meg, azonban mind Spanyolország, mind Görögország jóval magasabb gazdasági 

növekedést ért el és tart fenn jelenleg is, az Európai Unió átlagához mérten.  
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      12. számú táblázat

1988 Andalusia Aragon Asturias Cantabria 
Castile 

La 
Mancha 

Castile 
Leon 

Catalonia Galicia La Rioja 
Madrid 

Community 
Murcia Navarre 

Valencian 
Community 

Centa and 
Melilla 

Andalusia x -28 -28 0 -6 -13 -33 -3 -35 -35 -13 -40 -8 -11 
Aragon 28 x 0 28 22 15 -5 25 -7 -7 15 -12 20 17 
Asturias 28 0 x 28 22 15 -5 25 -7 -7 15 -12 20 17 
Cantabria 0 -28 -28 x -6 -13 -33 -3 -35 -35 -13 -40 -8 -11 
Castile La Mancha 6 -22 -22 6 x -7 -27 3 -29 -29 -7 -34 -2 -5 
Castile Leon 13 -22 -22 6 7 x -20 10 -22 -22 0 -27 5 2 
Catalonia 33 5 5 33 27 20 x 30 -2 -2 20 -7 25 22 
Galicia 3 -25 -25 3 -3 10 30 x -32 -32 -10 -37 -5 -8 
La Rioja 35 7 7 35 29 22 2 32 x 0 22 -5 27 24 
Madrid Community 35 7 7 35 29 22 2 32 0 x 22 -5 27 24 
Murcia 13 -15 -15 13 7 0 -20 10 -22 -22 x -27 5 2 
Navarre 40 12 12 40 34 27 7 37 5 5 27 x 32 29 
Valencian Community 8 -20 -20 8 2 5 -25 5 -27 -27 -5 -32 x -3 
Centa and Melilla 11 -17 -17 11 5 -2 -22 8 -24 -24 -2 -29 3 x 
               

1994 Andalusia Aragon Asturias Cantabria 
Castile 

La 
Mancha 

Castile 
Leon 

Catalonia Galicia La Rioja 
Madrid 

Community 
Murcia Navarre 

Valencian 
Community 

Centa and 
Melilla 

Andalusia x -28 -15 0 -7 -14 -36 -2 -30 -38 -11 -34 -16 -11 
Aragon 28 x 13 28 21 14 -8 26 -2 -10 17 -6 12 17 
Asturias 15 -13 x 15 8 1 -21 13 -15 -23 4 -19 -1 4 
Cantabria 0 -28 -15 x -7 -14 -36 -2 -30 -38 -11 -34 -16 -11 
Castile La Mancha 7 -21 -8 7 x -7 -29 5 -23 -31 -4 -27 -9 -4 
Castile Leon 14 -14 -1 14 7 x -22 12 -16 -24 3 -20 -2 3 
Catalonia 36 8 21 36 29 22 x 34 6 -2 25 2 20 25 
Galicia 2 -26 -13 2 -5 -12 -34 x -28 -36 -9 -32 -14 -9 
La Rioja 30 2 15 30 23 16 -6 28 x -8 19 -4 14 19 
Madrid Community 38 10 23 38 31 24 2 36 8 x 27 4 22 27 
Murcia 11 -17 -4 11 4 -3 -25 9 -19 27 x -23 -5 0 
Navarre 34 6 19 34 27 20 -2 32 4 -4 23 x 18 23 
Valencian Community 16 -12 1 16 9 2 -20 14 -14 -22 5 -18 x 5 
Centa and Melilla 11 -17 -4 -11 4 -3 -25 9 -19 -27 0 -23 -5 x 
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IV.3 Kohéziós vagy strukturális támogatások;  „uniós ikerdeficit” vagy  konvergencia 
  

Görögországban és Spanyolországban az elmúlt másfél évtizedet átfogó gazdasági folyamatok 

elemzése, választ adott azon kérdésre: „Miben rejlik az Unióhoz való csatlakozás sikeressége”, 

illetve „Milyen tényezők befolyásolják a támogatások gazdaságélénkítő és felzárkóztató 

hatását?” A két országtanulmány eredményein alapulva téziseim és azok bizonyításai az 

alábbiak. 

 
3/1.Tézis: Spanyolország és Görögország esetében a kohézió nem az uniós támogatások 

megjelenésének, hanem a pénzügyi abszorpciós képesség javításának, valamint szigorú 

fiskális politikának és költségvetési struktúraváltásnak az eredménye. 

 

3/2.Tézis: A Strukturális Alapokból származó forrásokkal szemben a Kohéziós Alap 

támogatásai esetében a  pénzügyi abszorpciós képesség magasabb. 

 

− Spanyolországban és Görögországban a makrogazdasági mutatók és fundamentumok 

egyértelműen tükrözik, hogy a felzárkózás és a gazdasági fellendülés nem történt meg 

közvetlenül a csatlakozást követő években, ezzel szemben instabilitás, romló mutatók 

és recesszió jellemezte a csatlakozásukat követő időszakot, azaz a rendelkezésre álló és 

felhasznált források növekvő volumene, önmagában, nem elegendő feltétele a 

konvergenciának. 

 
− A felzárkózás két sarkalatos pontja a pénzügyi abszorpciós képesség növelése és a 

költségvetés kiadáspolitikájának „asszimilációs folyamatára” vonatkozó kormányzati 

hajlandóság, amely hiányában fennáll az „uniós ikerdeficit” kialakulásának veszélye. 

Utóbbi esetével kezdve, optimális esetben és racionális fiskális politikát feltételezve a 

kapott támogatásokat nem az általános értelemben vett közösségi fogyasztás (praktikusan a 

költségvetés operatív kiadási jogcímeinek) növelésére, hanem fejlesztésekre, beruházásokra 

fordítják. A tervezett EU támogatások lehívásához azonban rendelkezésre kell bocsátani a  

nemzeti társfinanszírozási hányadot. Amennyiben ez, jórészt költségvetési forrást jelent, 

akkor a tagállamok előtt két lehetséges megoldás áll. Első opció alapján, a kormányzat 

ragaszkodik az államháztartás egyensúlyának fenntartásához, és felismerést nyer, hogy 

gyökeresen meg kell változtatni a költségvetés kiadási szerkezetét. Amennyiben ez sikeres, 

akkor automatikusan érvényesül az Unió és a tagállami célkitűzések harmonizációja, illetve 
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növekszik a szinergikus összhatás a nemzeti és a szövetségi források között. Másik 

lehetőség – amely potenciális veszélyként jelenik meg Magyarország számára is –, hogy a 

költségvetési politika nem követi a forrásnövekedést, a kiadások célrendszere nem kerül 

átalakításra, így az előirányzatok abszolút értékben növekednek, és mindez az 

államháztartási egyenleg folyamatos romlásához vezet. Abban az esetben, ha az imént 

említettekhez alacsony abszorpciós képesség is párosul, akkor könnyen kialakulhat az 

„uniós ikerdeficit”, azaz, nem csak a nemzeti költségvetési pozíció romlik, hanem az EU és 

a tagállam között fennálló költségvetési mérleg is. A gazdaságpolitikai célok szerteágazó 

rendszerében az egyik legnehezebb kihívást, a koncentrált forrásfelhasználás nemzeti 

költségvetési rendszerbe való integrációja jelenti. Minél szélesebb a kormányzati és a 

közösségi támogatáspolitika prioritásainak közös metszete, annál gyorsabb lehet a 

felzárkózás és a fejlődés. Amennyiben a „közös” célrendszeren kívül eső területeken 

nem történnek restriktív intézkedések, azaz nem valósul meg az EU támogatások 

hozzáadott értékének hasznosítása érdekében  költségvetési átcsoportosítás, akkor a 

deficit növekedése elkerülhetetlen. Az átcsoportosítást a költségvetés két dimenziója, 

egyfelől a kiadási jogcímek; másfelől a működési és beruházási ráfordítások között kell 

elvégezni. Ez utóbbi hiánya, a pénzügyi abszorpciós képesség alacsony szintjéhez, illetve a 

magántőkének a társfinanszírozásban megjelenő szerepvállalása kapcsán jelentkező túlzott 

optimizmushoz vezethet.  

 
− Elemzéseim és a kutatás során szerzett tapasztalatok  együttesen arra az eredményre 

vezettek, hogy az abszorpciós képesség vizsgálatánál elkülönülten kell kezelni a gazdaság 

és a társadalom szerkezetéből, az ország földrajzi adottságaiból eredő „forrás-felszívó” 

képességet, illetve a pénzügyi, fiskális abszorpció feltételeit.92 A pénzügyi abszorpciós 

képesség elemzéséből két fontos következtetés említendő. Egyrészt az EU támogatások 

társfinanszírozásának tervezésekor a tagországok, több mint 40%-kal becsülik túl a 

magántőke részarányát, másrészt a társfinanszírozásban szereplő magánszektor 

forrásainak összege 276%-kal volt magasabb a négy kohéziós országban93, mint a 

strukturális támogatásokban részesülő tagállamokban. Ezen nagyarányú eltérésben 

főként a közlekedéshálózattal összefüggő beruházásoknak a jelentős magántőkét vonzó 

képessége tükröződik.  

 
                                                
92 Az abszorpciós képesség harmadik eleme az intézményi rendszer megfelelőssége.  
93 Kohéziós országok: A Kohéziós Alap támogatottjai, nevezetesen Spanyolország, Görögország, Írország és 
Portugália. 
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− Az ország tanulmányok során feltárt adatok és folyamatok rámutattak arra is, hogy, a 

Strukturális Alapok 1. célkitűzéséhez94 rendelt prioritásokat összehasonlítva, a 

Kohéziós Alap forrásaiból megvalósított beruházások eredményességével, utóbbi - 

koncentrált célrendszerének köszönhetően - erőteljesebb gazdasági fellendülést 

generál. Ez elsősorban az infrastrukturális, azon belül is a gyorsforgalmi úthálózat, a 

jelentősebb „gócpontok” városi közlekedésének beruházásai, valamint a vasúthálózat 

fejlesztésének köszönhető. Annak ellenére, hogy a csatlakozással az országon belüli 

gazdasági kohézió nem alakult ki az elvárt mértékben, az infrastruktúra területét érintő 

projektek, ezen a téren is „jótékony” hatást fejtettek ki, elsősorban a  foglalkoztatottság és 

az általános életkörülmények szintjének javítását illetően. A Strukturális és Kohéziós 

Alapokból nyerhető támogatásoknak a gazdasági növekedés alakulására ható tényezőinek 

vizsgálata, annak összetettségéből adódóan, túlmutat ezen értekezés keretein, ezért – ha 

nem is teljes körűen – de leegyszerűsített gazdasági modell segítségével próbálom 

bemutatni, a Strukturális és Kohéziós forrásoknak a gazdasági fejlődésre gyakorolt eltérő 

mértékű hatásait.  

 

A GDP növekedés ütemét befolyásoló tényezők közül az egyik legfontosabb a beruházások 

alakulása. Tekintve, hogy mind a Strukturális Alapok, mind a Kohéziós források ezek 

ösztönzésére szolgálnak, tehát leegyszerűsített modellemben feltételezem, hogy a gazdasági 

prosperitást 70%-ban magyarázza a beruházások növekedése. Eszerint, amennyiben a 

Strukturális és Kohéziós Alapoknak a GDP százalékában mérhető pozitív gazdasági hatását 

vizsgáljuk, akkor ez az érték Görögországban az 1989-1993 2.4%-os szintről 1994-1999 

közötti periódusban 3%-ra, míg Spanyolországban ugyanezen  mutató 0,7%-ról 1,5%-ra 

emelkedett. A második esetben realizált 214%-os növekedésből szűrjük ki a strukturális 

támogatások periódusok közötti általános mértékű bővüléséből származó egyszeri hatást, 

valamint a Kohéziós Alapból Spanyolországot illető 55%-os részarányt. 

 

 

                                                
94 Az 1. célkitűzés az elmaradott régiók felzárkóztatását és strukturális alkalmazkodásukat elősegítő fejlesztéseket 
támogat. Ebbe a csoportba tartoznak azok a NUTS-II területek, ahol a közösségi adatok alapján az egy főre eső 
GDP nem éri el az unió átlagának 75%-át. A célok az ERFA, az ESZA, az EMOGA Orientációs Részlegéből és a 
HOPE alapjaiból fedezhetők. Ami a finanszírozás megoszlását illeti, minimum 50%-ot és maximum 75%-ot érhet 
el a közösségi hozzájárulás az 1.célkitűzésbe tartozó régiók esetében. Amennyiben ehhez kohéziós alapból 
származó forrás is társul, úgy az Unió támogatásának felső határa 80%-ot, illetve ha mindez földrajzilag hátrányos 
helyzetű (nehezen megközelíthető, periférián elhelyezkedő) térségekre vonatkozik, akkor akár 85%-os részarányt 
is megközelíthet.  
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13. számú táblázat 

A strukturális és kohéziós források alakulása 

 

Strukturális Alapok   
forrásai            2000-

2006 között  
(megoszlás)

GDP növekedés  
átlagos üteme                    

2002-2003                
(%-ban)

GDP növekedés 
átlagos üteme     

2003-2004             
(%-ban)

Kohéziós Alapok 
forrásai               

2000-2006 között  
(megoszlás)

Spanyolország 23,50% 2,9 3,1 62%
Olaszország 15,50% 0,3 1,2 0
Németország 15,36% 0 1,6 0
Görögország 11,41% 4,7 4,2 17%
Portugália 10,36% -1,1 1 17%
Franciaország 7,96% 0,8 2,3 0  

Forrás: European Commission press release IP/99/442; OECD in Figures – 2005 edition-ISBN 9264013059 

 

Ez utóbbi 8,25md eurót, előbbi pedig az 1989-es időszakban 14,3 milliárd; az 1994-99-es 

időszakban pedig 26,24 milliárd  eurót  tett ki. A strukturális támogatásoknak a két periódus 

közötti változása alapján 8,25 milliárd euró strukturális forrás 0,40%-os; ezzel szemben a 

Kohéziós Alap ugyancsak 8,25 milliárd eurós támogatása 0,45%-os pozitív hatást gyakorol 

a GDP-re. Tehát, leegyszerűsített modellünkben, az 1994 és 1999-es periódus folyamán, a 

Kohéziós alapból nyerhető forrásoknak a beruházásokon keresztül a gazdasági növekedésre 

gyakorolt áttételi pozitív hatása 8,75%-al haladná meg a Strukturális Alapokét. A 70%-ban 

beruházások által vezérelt gazdasági növekedés leegyszerűsített modelljében természetesen, 

sajátos feltételrendszerben került értékelésre a két támogatási jogcímcsoport. 

 

4.Tézis: Az uniós tagság a nemzetek közötti kohéziót erősíti; a gazdaság regionális, helyi 

szintű fejlettségbeli különbségei a vizsgált régiók több mint 50%-ánál  növekedtek. 

 
− Kutatásom további következtetéseként fogalmazható meg, hogy az Európai Unióba 

való belépéssel a gazdasági kohézió a nemzetek között valósul meg, míg a 

tagállamokon belüli egyenlőtlenségek növekednek. Az elemzés során megvizsgáltam, 

hogyan alakult a régiók egy főre jutó GDP-je 1988-ban, illetve tíz évvel később, 1998-ban. 

Az EU 15 átlagát 100-nak véve az értekezés 87 és 95. oldalán találhatók meg az egyes 

régiókra vonatkozó egy főre jutó GDP adatok. Az összes régiót egymással összehasonlítva 

megkaptam azt a mátrixot, amely megmutatja a fejlettségbeli eltéréseket. Az első mátrix az 

1988-as értékeket, míg a második az 1998-as szinteket jelöli. A változás érzékeltetése 
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céljából, eltérő színnel különböztettem meg a mátrix kockáit aszerint, hogy nőtt, csökkent, 

vagy változatlanul maradt a különbség két régió között.  

 
− E rendszerből adódó eredmények alapján Görögországban a nemzeti kohézió 61,5%-

ban gyengült, és mindösszesen 32,1%-ban javult a területi egységek között. 1993 után 

Sterea Ellada, Voreio Aigaio tartományok fejlődése kiugró, míg  Peloponnisos és Kentriki 

Makedonia esetében nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt növekedett a lemaradás. 

Spanyolországban 1988 - 1994 közötti éveket felölelő időszakban a régiók 47,3%-át 

érintően mérséklődött a gazdasági elmaradottság, míg 42,9%-ban ugyanez a mutató 

romlott s a tartományok 9,8%-ában maradtak azonos szinten a fejlettségbeli 

különbségek. Kiemelten jelentkezett az eltávolodás Catalonia, és Madrid Community 

tartományoknál, ezek az átlagnál gyorsabban fejlődtek a vizsgált időszakban. A központi, 

gazdaságilag fejlett területek és a többi régió között fennálló fejlettségi szakadék 

tovább bővült.  

 

− Ugyan a nemzetközi integráció nemzeti szintű előnye, hogy az egységes fejlődés 

megindulásával az elmaradott térségek is „felébrednek álmukból” így a periférikus, 

hátrányos helyzetű régiókra jellemző erős migráció mérséklődhet, esetleg megszűnhet; 

azonban tendenciaszerűen jelentkezett a fejlett és leginkább elmaradott régió között 

fennálló „gap” szélesedése. E folyamat mérséklésében és megállításában van 

kiemelkedően fontos szerepe a Kohéziós Alap támogatásainak.  
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V. 
Az Európai Unió és a hazai költségvetés, gazdaságpolitika 

szinergiájának; valamint a magyar gazdaság stabilitásának és 
fenntartható fejlődésének alapjai a jövőben  

 
 

V.1.1  Az államháztartás nettó pozíciója - koppenhágai pénzügyi csomag, éves költségvetések  
 

A közösségi pénzügyek elméleti bemutatásának egyik célja az volt, hogy kiemeljem azokat a 

területeket, releváns pontokat, amelyek elősegítik egy szupranacionális szervezetben a 

költségvetési föderalizmus hatékony működési feltételeinek kialakítását. Ebből kiindulva, az 

utolsó fejezetben egyrészt e feltételek megvalósulását, megvalósíthatóságát vizsgálom; 

másrészt a kapott eredményekből levonható tapasztalatok alapján értékelem a jelenlegi 

helyzetet annak fenntarthatósága, vagy szükséges módosítása tükrében. Az EU tagságnak 

Magyarországot érintő költségvetési hatásait két elhatárolt időszakra vonatkozóan kell 

elemezni. 2004-2006 között, a hazai fiskális politikára a csatlakozás pénzügyi alapjait 

tartalmazó koppenhágai döntések gyakoroltak befolyást, ezzel szemben a 2007-től 2013-ig 

terjedő években az Unió és hazánk közötti költségvetési pénzmozgások keretét, az Agenda 

2007 középtávú pénzügyi terv fogja megalapozni. Hipotéziseim bizonyítása érdekében elsőként 

az Unió és a magyar költségvetés-, gazdaságpolitikai prioritásrendszerek közötti összhangot, a 

kerettervek, illetve a 2004-es tényadatok és a tagság költségvetési egyenlegének alakulását 

vizsgálom. Ezt a 2004-2006-ra vonatkozó Nemzeti Fejlesztési Terv értékelése, és az eddigi 

uniós forrásfelhasználás bemutatása követi. A fenti elemzések és értékelések révén közelebb 

kerülünk hazánk abszorpciós képességét minősítő következtetések megfogalmazásához, 

valamint a jövő tekintetében – a hatékonyabb forrásfelszívás érdekében – követendő stratégia 

felvázolásához.   

 

Az új csatlakozókkal szembeni közösségi hozzáállásról általánosságban elmondható, hogy a 

korábbi bővítésekkel összehasonlítva, 2004-ben a 10 országnak korlátozottabb mozgásteret 

biztosítottak a tárgyalások folyamán. A Közösség oldaláról nem fordítottak elegendő figyelmet 

az egyes országok társadalmi, gazdasági, földrajzi adottságaikból adódó eltérésekre, és a 

pénzügyi megállapodások „egységes csomagban”  születtek. A tárgyalások menetéből, 

hangvételéből és eredményességéből egyértelműen érezhető volt, az új tagok hátrányos 

alkupozíciója és gyenge befolyásolási képességük a folyamatokat illetően. Finanszírozási 
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oldalról a legnagyobb nehézséget a befizetések azonnali esedékességével szemben a közvetlen 

kifizetések 2013-ig tartó folyamatos felfuttatásának folyamata okoz. Ugyan a tárgyalás végső 

szakaszában egyértelművé váltak az aránytalanságok az Európai Unió végső döntéshozói 

számára is – egyszeri kompenzáció formájában támogatást  ítéltek oda a csatlakozóknak –, 

azonban kérdés, hogy elegendő volt-e ez az összeg a kezdeti nehézségek kezelésére.  Az EU 

2002. december 13.-án megtartott miniszterelnöki szintű konferenciáján, a 10 új tagállamra 

vonatkozó befizetési jogcímekről és a számukra folyósítandó támogatásokról született döntés. 

Ezek számszerű kiadási és bevételi előirányzatait a 3-as számú melléklet tartalmazza95.  

 

A költségvetési keretszámokon túl, hazánk fiskális mozgásterét érintő egyéb döntések közül a 

legjelentősebbek közé tartozik, hogy sor került a kiadások között szereplő, úgynevezett 

átmeneti kompenzáció összegének emelésére. Ennek az egyszeri, pénzforgalmi „biztos” 

forrásnak a célja, azon országok támogatása, amelyeknél az előirányzott kifizetések mértéke, a 

2004-2006 időszakra vetítve, az Unió és a tagállam közötti költségvetési elszámolást negatívan 

érintené. Az átmeneti költségvetési kompenzáció („Lump sum”)  összegét a Koppenhágai csúcs 

300 millió euróval növelte, így a végleges döntés értelmében, Magyarország 2004-ben 155 

millió euró, 2005-ben és 2006-ban pedig egyaránt 28 millió euró átmeneti, egyösszegű 

visszatérítésben részesül. További könnyebbséget jelent költségvetési szempontból az EIB 

alaptőkéjéhez való hozzájárulásunk részarányának 7 millió euróval történt csökkentése az első 

három év folyamán. A támogatási alapokból 2004-2006 között Magyarország számára 

összességében 2,8 milliárd euró lett előirányozva, amelyek 62,22%-a a strukturális források 1. 

célkitűzéséből96; 3,10%-a az Interreg és Equal programokból, illetve 34,68%-a a Kohéziós 

Alapból származik. Az Uniótól kapott források 18,6%-a áramlik a mezőgazdaságba; 10,47% 

vidékfejlesztéssel összefüggő feladatokat finanszíroz; 36,3%-a a Strukturális Alapok, míg 

19,5% a Kohéziós Alap programjaiban jelenik meg97. A kötelezettségvállalási előirányzatok 

azonban keretjellegűek a valós pénzmozgások tekintetében. A strukturális és kohéziós 

támogatások „pályázatos” rendszeréből adódóan a kifizetés aránya nem egyezik meg 

automatikusan a kötelezettségvállalási szinttel. A koppenhágai tervben a 

kötelezettségvállalások időbeli lefutásához rendelt valós kifizetések alapján a hazai programok 

esetében a tényleges kifizetés a 3 év alatt a strukturális támogatásoknál csak a 

                                                
95 A tárgyalássorozat szakértők részvételével zajlott, az elhangzottakról hivatalos jegyzőkönyv készült mind a   

Pénzügyminisztérium vezetői, mind a Kormány tagjai számára. 
96 Magyarországot alkotó, 7 tervezés-statisztikai régió közül mindegyik a Strukturális Alap 1. célkitűzésébe 
tartozik. 
97 A hiányzó 15,13% tartalmazza az egyszeri kompenzáció mértékét és a belső politikákhoz kapcsolódó 
összegeket. 
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kötelezettségvállalások 51%-át éri el, a Kohéziós Alapnál pedig nem haladja meg a 23%-ot. 

Magyarország költségvetési pozíciójának meghatározása nem könnyű feladat, tekintve, hogy 

mind a bevételi, mind a kiadási oldalon szerepelnek bizonytalansági tényezőket tartalmazó 

adatok. Első lépésként a 2004. évi pénzmozgásokat vizsgálom, valamint a koppenhágai 

tervekben szereplő és a 2004-ben az EU részéről ténylegesen kiutalásra került előirányzatokat 

hasonlítom össze.  

14. számú táblázat 

Az Európai Unió és Magyarország közötti pénzmozgások 2004-ben 

 

Kapott források mio EUR KPCS* GNI %-a Befizetések mio EUR GNI %-a

agrártámogatások 60,7 124,6 0,08 Saját források 54,3 0,07

közvetlen termelői támogatás 0,2 63,6
mezőgazdasági 
vámok 0,0

vidékfejlesztés 60,2 61,0 Vámok 51,5 0,07

egyéb 0,3 0,0 cukorilletékek 2,8

Strukturális Alapok 203,0 202,4 0,27
Nemzeti 
hozzájárulások 482,7 0,63

Európai Mezőgazdasági és 
Orientációs Alap 31,3 Áfa alapú befizetés 76,6 0,10

Halászati Orientációs Pénzügyi 
Eszköz 0,4 GNI-hozzájárulás 356,7 0,47

Európai Regionális Fejlesztési 
Alap 124,4 UK-korrekció 49,4 0,06

Európai Szociális Alap 43,9

Közösségi kezdeményezés 3,0
Kohéziós Alap 0,0 6,8 0,00

Belső politikák 92,2 100,3 0,12

Előcsatlakozási stratégia 
(Phare,Ispa,Sapard) 172,2 - 0,23

Kompenzáció 172,0 155,3 0,23

összesen: 700,1 589,4 0,93 összesen: 537,0 0,70  
 

    *A koppenhágai Pénzügyi Csomagban szereplő kifizetési előirányzatok 
    Forrás:European Commission-Allocation of 2004 expenditure by Member States,2005 szeptember 
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A táblázat az Unió és hazánk közötti pénzmozgásokat millió euróban, illetve a GNI%-ában 

tartalmazza. Miután pénzforgalmi98 szempontból, a kifizetések, és nem a 

kötelezettségvállalások a mérvadóak, ezért a KPCS oszlopban a Koppenhágai Pénzügyi 

Csomag kifizetési előirányzatai szerepelnek99. A kapott források első számoszlopában, és a 

befizetéseknél szereplő számok a 2004. évi uniós zárszámadásból származnak. 

 
A közvetlen termelői agrártámogatások 2004. évi 63,6 millió euró előirányzatával szemben 

kifizetés nem történt. A 2004. évi támogatásokat a magyar költségvetés előfinanszírozta, 

amelyet az Unió 2005-ben térített meg. Ebből adódik, hogy ezen a soron több mint 15,9 

milliárd forintos kötelezettség jelent meg, amely az államháztartás kiadási oldalát terheli, s ez 

kihat a nemzeti költségvetési egyenleg alakulására. Ezt az összeget a koppenhágai döntés 

értelmében 30%-al növelheti a tagállam többek között hazai forrásból. A közvetlen 

mezőgazdasági kifizetések felfutása az új tagországokra a következők szerint alakul: 2004-

25%, 2005-30%, 2006-35%, 2007-40%, ezt követően évi 10% növekedéssel lehet számolni. 

Összességében, a mezőgazdasági kifizetések a nemzeti forrás-kiegészítéssel 2004-ben 55%-ot, 

2006-ban pedig 65%-ot érhetnek el. A vidékfejlesztési támogatási források 20%-os 

társfinanszírozást igényelnek, ezért ezt az arányt a nemzeti költségvetésből kell fedezni. A 

kifizetésre került 60,2 millió euró 20%-a tehát 3 milliárd forint.  

 

A Strukturális Alapokból nyerhető támogatások közvetlenül nem hatnak az egyenlegre, miután 

a költségvetésben bevételként és kiadásként egyaránt megjelennek. Ezeken a jogcímeken az 

egyik fő szempont a nemzeti forrásarány biztosítása, azaz a hazai társfinanszírozás alapjainak 

megteremtése. A finanszírozási kötelezettség a Strukturális Alapoknál 25%, a kohéziós alapnál 

15%. 2004-ben reális kifizetési alapot a 20%-körüli előleg jelentett. Az alapok felhasználása – a 

több évet átfogó programok miatt – lassú, így évek telhetnek el az előirányzat és a tényleges 

megvalósítás között. Az egyes célterületeken a kiadások reálértéken tartásának igazolása 

szükséges, tehát nem volt lehetőség a jelenlegi tételek kiváltására. A Kohéziós Alap 6,8 millió 

eurós előirányzatából 2004-ben nem történt kifizetés. 

 

                                                
98 Minden költségvetési bevételt és kiadást abban a költségvetési időszakban kell elszámolni amikor az befolyt, 

illetve felmerült. 
99 Miután a 2004.évi zárszámadási törvényben a központi költségvetés kiadási oldalán „befizetés az EU-ba” 
címszó alatt csak a nemzeti hozzájárulások szerepelnek 482 millió euró összeggel, a mellékletekben az operatív 
programok EU forrásánál és a Kohéziós Alap rendelkezésre álló összegeinél pedig kötelezettségvállalási és nem 
kifizetési előirányzatok szerepelnek; ezért a tényleges pénzforgalmi adatokra vonatkozóan a hazai 
dokumentumokból nem kapható reális eredmény.  
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Az egyszeri pénzforgalmi kompenzáció, a kapható támogatások olyan tétele, amelynek 

kifizetése nem kötődik feltételhez, így „biztos” forrásnak tekinthető. Mértéke 2005-től 

jelentősen lecsökkent, de ezen a soron megjelenő összegek egy az egyben javították az 

egyenleget. Az előcsatlakozási programok forrását 2004-től sem az AGENDA 2000, sem a 

koppenhágai terv nem tartalmaz. Ennek ellenére a 2004-ben ezen a jogcímen még 172,2 millió 

euró került kifizetésre. A Phare programoknál 30%-os, az Ispa és a Sapard esetében 25%-os 

társfinanszírozást kell biztosítani, amely 2004-re vonatkozóan kb. 43 millió euró többlet-

kötelezettséget jelentett. 

 

A tradicionális sajátforrásokat kitevő befizetési összegeken túlmenően, kiegészítést igényelnek, 

a hazai költségvetést érintő egyéb hatások. A csatlakozással vámbevételeink 75%-kal 

csökkentek. A bevételek 25%-át ugyan visszakapja a beszedést végző tagország, azonban ez 

sem szabadon felhasználható, hanem az EU szabályozásnak eleget tevő beszedési rendszer 

működtetését szolgálja. 2004-ben az első négy hónap folyamán realizálódott bevétel nagysága 

arányaiban megfelelt a tagság nélküli évek átlagának. Azonban mint a táblázatból is látható, az 

ötödik hónaptól elhanyagolható mértékűek a havonta befolyt összegek. Amennyiben az előző 

évek átlagos vámbevételeinek alakulását vesszük alapul, akkor reálisan a csatlakozás nélküli 

előirányzat 2004-re 110 milliárd forint lett volna. Ezzel szemben a tényadatok 39,3 milliárd 

forintot mutatnak. Ehhez hozzá kell adnunk az Uniótól átengedett beszedési tevékenység 4,5 

milliárd forintos összegét, tehát a 2004-es vámbevétel kiesés mértéke 66,2 milliárd forint volt.  

                                                                                                                

                                                                                                                 15. számú táblázat 

A 2004.-évi vámbevétel-kiesés számítása 

             millió HUF  

             

2004 vámbevételek
I-IV havi 31 624
I-V havi 35 901
I-VI havi 35 637
I-VII havi 35 900
I-VIII havi 36 139
I-IX havi 36 728
I-X havi 37 415
I-XI havi 38 524
I-XII havi 39 324                

vámbevételek
2002. évi tény 120 000
2003. évi tény 131 311
2004. évi tény 39 324

csatlakozás nélkül*: 110 000
I-IV havi beszedett 39 324
EU kapott 4 525*
összesen: 43 849
évi bevételkiesés 66 151  

* a vámbevételek folyamatos csökkenésével kell számolni, ezért reálisabb a 110 milliárd forint. 
Forrás: Pénzügyminisztérium, 2002,2003,2004 zárszámadás; havi jelentések az államháztartás helyzetéről 2004. 
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A nemzetközi intézmények, szervezetek működéséhez való hozzájárulás mértéke évente közel 

7,4 milliárd forintot tesz ki. Ez az összeg hiányt növelő tétel. Ide tartoznak a különféle tagdíjak, 

az EIB alaptőkéjéhez való hozzájárulás, illetve az Európai Fejlesztési Alapba befizetett 

fejlesztési kvóta is. A csatlakozásból eredő intézményrendszer működtetése megközelítőleg évi 

11,2 milliárd forintot igényel, de ez további feladatok ellátását feltételezi, mint például a 

párhuzamos folyamatok kiszűrését, a hatékonyság növelését, valamint az egyszerűség és 

átláthatóság megteremtését.  Mindezek mellett, felmerülnek még az adó és jogharmonizáció 

költségei, de ezek számszerű kiadásait jelen kalkuláció nem tartalmazza.  

 

A fenti adatokat összefoglalva – az EU költségvetésből eredő források és befizetéseink 

egyenlegén túl – az államháztartás nettó pozícióját befolyásoló tényezők: 

 

− a vámbeszedés költségeinek finanszírozása, amelyre 18,1 millió euró visszatérítést 

kapott Magyarország;  

− adminisztrációs költségek  címén 12,1 millió euró folyt be a nemzeti költségvetésbe; 

− a források fogadására, a közösségi politikák végrehajtására és a tagsággal felmerülő 

nemzeti feladatok ellátására felállított intézményrendszer működtetési költsége (évi 45 

millió euró); 

− és az egyéb szervezeteknek történő befizetések, amelyek évenként 29,6 millió eurót 

jelentenek. 

 

Ebből következően, ha az Európai Unió relációjában, a 2004. évi kiadásoknak és bevételeknek 

a magyar költségvetésre gyakorolt hatását vizsgáljuk, és a viszonyítási alap a csatlakozás 

nélküli eset, akkor -115,84100millió euró, azaz közel 29 milliárd forintos deficitet kapunk. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
100 A kalkulációban nem szerepel a közvetlen termelői agrártámogatások 63,6 millió eurós összege, amelyet a 
hazai költségvetésnek kellett megelőlegezni, és az Unió 2005 folyamán térített meg; valamint a vidékfejlesztési 
előirányzatnál 12 millió, a strukturális és előcsatlakozási forrásoknál pedig 93 millió euró nemzeti 
társfinanszírozási kötelezettség. 
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      16. számú táblázat 

            millió EUR 

Bevételek 712,2

EU-tól bevételek(+) 700,1

adminisztrációra(+) 12,1

Kiadások 611,6

EU-ba történő befizetések(-) 537

intézmények működtetése(-) 45

tagdíjak(-) 29,6

egyenleg 100,6

vámbevétel kiesés(-) 264,6

vidékfejlesztés felszabadult forrás(+) 48,16

Sum: -115,84  

 

Az Unió 2006-os költségvetésében a 25 tagra vonatkozó kifizetési előirányzatok, az előző 

évhez viszonyítva 5,9%-kal növekednek, így összességében a GNI 1,01%-át teszik ki. A 

kötelezettségvállalások szintje, valamelyest mérsékeltebb, 4,5%-os bővülést mutat. A Közösség 

2006-os pénzügyi tervében kiemelt területként jelentkezik az oktatás, a Kutatás és fejlesztés, a 

közlekedési szektort érintő beruházások és a kis-, középvállalkozások támogatása. Az egyes 

kötelezettségvállalási előirányzatokat vizsgálva, a legnagyobb, pozitív irányú elmozdulás a 

Kohéziós Politikát (17,5%), a kutatást, az oktatás, és a kultúrát (7%) jellemzi. Ezzel szemben a 

Strukturális Alapokra szánt források tekintetében a növekedés mérsékeltebb, csupán 3,5%.   

 

Magyarország, a közösségi költségvetés 2006-os előirányzataiból optimális esetben – a 

kifizetési előirányzatok alapján – 1363 millió euró forráshoz juthat. Emellett a mezőgazdasági 

direkt támogatások is kifizetésre kerülnek az Unió oldaláról, amellyel további nemzeti 

költségvetési források szabadulnak fel. Az összehasonlíthatóság és a változások nyomon 

követése érdekében a következő táblázatban a korábbi egyenlegszámítás metodikáját 

felhasználva végeztem számítást a magyar államháztartás 2006.-os várható uniós költségvetési 

pozíciójára. 
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17. számú táblázat 

Magyarország befizetési kötelezettségei 2006-ban 

          EUR 

tradicionális 
saját források

Áfa-forrás
GNI arányos 
hozzájárulás

UK rebate összesen

 Magyarország 
hozzájárulása 
2006-ban

138 900 000 125 093 071 659 620 913 80 099 874 1 003 713 858

 
Forrás:European Commission 2006: Budgetary Annex, General statement of revenue and expenditure  
by section, www.eu.int/comm/budget 
 
 
Az Európai Unió költségvetéséhez való hozzájárulási kötelezettségünk101 összege 2006-ban  

egy milliárd euró. A kiadások közül, az intézményi működtetési költségek az inflációt 

követik102, ezért a 2004-es adatokat a 2 év kumulált árszint-emelkedésével korrigáltam. A 

nemzetközi tagdíjak számításának alapját a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről 

szóló 2005. évi CLIII. számú törvény adta. A kieső vámok esetében, továbbra sem realizálódik 

nemzeti bevétel ezen a költségvetési soron, tehát a „hiány” megegyezik a csatlakozás előtti 

éveknek a vámbevételi előirányzatból adódó összegével, azaz 110 milliárd forinttal.  

 

Mindezen tételeket a 2004-re már összeállított táblázatba rendezve látható, hogy 2006-ban 125 

milliárd forintos pozitív egyenleggel zárhatjuk az Unió és hazánk közötti fiskális mérleget. 

Természetesen, ez a számítás feltételezi a mezőgazdasággal kapcsolatos támogatások és a 

Strukturális Alapok kifizetéseinek teljes felhasználását, és – szemben a 2004-es eredményekkel 

–, a Kohéziós Alapból előirányzott összeg lehívását. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                
101 European Commission 2006: Budgetary Annex, General statement of revenue and expenditure by section, 
www.eu.int/comm/budget, 
102 Az infláció várható mértéke a „Magyarország aktualizált konvergencia programja” című dokumentum alapján 
2005-ben 3,6%; 2006-ban pedig 2%. 
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     18. számú táblázat 

 

Az Európai Unió és Magyarország közötti 

pénzmozgások 2006-ban 

            millió EUR 

Bevételek 1363
EU-tól bevételek(+) 1363
adminisztrációra(+) 0
Kiadások 1082,5
EU-ba történő befizetések(-) 1003,7
intézmények működtetése(-) 47,6
tagdíjak(-) 31,3

egyenleg 280,5

vámbevétel kiesés(-) 440,0

vidékfejlesztés, agrártámogatás 
felszabadult forrása(+)

653,3

Sum: 493,8  
 
 

5/1.Tézis: Magyarország nettó befizetői / kedvezményezetti pozíciója három egymástól eltérő 

eredményre vezető számítási módszer alapján definiálható. 

 

5/2.Tézis:  Hazánk és az Unió közötti, 2004-ben hivatalosan publikált költségvetési egyenleg 

nem vette figyelembe a kieső vámbevételeket, a csatlakozás által megkövetelt 

intézményrendszer éves működési költségeit, valamint a tagdíjaknak a költségvetésre 

gyakorolt hatását.  

 
− A csatlakozás költségvetési folyamatainak elemzése ahhoz a következtetéshez vezetett, 

hogy a magyar államháztartásnak pozíciója, nevezetesen az Európai Unió és hazánk 

közötti éves pénzmozgások egyenlege, nem mérhető kizárólag a befizetések és a kapott 

források előirányzataival. Az államháztartás fiskális helyzetét, a csatlakozás előtti 

állapothoz viszonyítva kell elemeznünk, azonban ebből a szempontból megközelítve, a 

költségvetésre a direkt előirányzatokon túl, indirekt tételek is hatnak. Szűkebb körben ide 

sorolhatók a kieső bevételek, az EU-konfom intézményrendszer működési, személyi és 
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tőkeköltségei, valamint a nemzetközi integrációhoz kapcsolódó szervezetek tagdíjai103. 

Tágabb értelmezésben, figyelembe kellene vennünk a direkt mezgazdasági, vagy pályázati 

úton elnyerhető strukturális és kohéziós támogatások fiskális hatásait. E harmadik szintű 

módszertan alkalmazásánál részletes számításokkal kellene meghatározni, hogy a kapott 

források társfinanszírozási igénye, kiválthatósága és ebből adódó megtakarítások milyen 

struktúraváltást eredményeznek az államháztartás egészében.  

 

− A fenti érvelésből következik azon megállapításom, miszerint a tagságból származó 

nettó költségvetési pozíció meghatározásánál három különböző metodika alapján 

vehetők számba a direkt és indirekt hatások.  

            19. számú táblázat 

 I. változat II. változat III. változat 

2004-es egyenleg HUF 40,77 milliárd -28,95 milliárd Nem meghatározható 

2004-es egyenleg EUR 163,1 millió -115,84 millió Nem meghatározható 

2006-os egyenleg HUF 89,8 milliárd 123,4 milliárd Nem meghatározható 

2006-os egyenleg EUR 359,3 millió 493,8 millió Nem meghatározható 

 

Az első, legszorosabb értelemben vett költségvetési egyenleg a tagország által az Unió 

költségvetésébe befizetett összegek és a közösség fiskális tervében szereplő jogcímeken 

eszközölt kifizetések eredője. Ennek megfelelő számítást a 14. számú táblázat tartalmazza. 

Az így kapott eredmény 2004-ben 163,1 millió euró, 2006-ban pedig 359,3 millió euró 

többletforrás. 

 

A második módszer szélesebb körben, az egyértelműen definiálható – azaz költségvetési 

soron megjelenő, vagy azt érintő - indirekt hatásokkal együtt mérlegeli a költségvetési 

pozíciót. Mint a 16.számú táblázatban is látható, az Unió és Magyarország közötti 

közvetlen pénzmozgásokon túl, itt már megjelennek a csatlakozással szükségessé vált 

intézményrendszer éves működési költségei, a korábbi évekhez mérten 2004 májusától 

kieső vámbevételek, tagdíjak, valamint a közvetlenül kiváltható támogatások összege. A 

második számítási módszerrel kapott egyenleg 2004-ben -115,84 millió euró deficit, 2006-

ban viszont már 493,8 millió euró szufficit. 

                                                
103 A kieső költségvetési bevételek, az új intézmények éves működési kiadásai, a nemzetközi szervezetekhez való 
hozzájárulás minden évben visszatérő tételei a csatlakozás államháztartást érintő hatásvizsgálatnak.  
 



 118 

 

Végezetül amennyiben minden – a költségvetést valamely módon érintő hatást szeretnénk 

megjeleníteni, akkor célszerű a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származó 

források által felszabaduló hazai költségvetési kiadásokat, illetve ezek társfinanszírozásából 

eredő kötelezettségeket is számszerűsíteni. A harmadik módszernek megfelelő 

eredményhez, a jelenlegi költségvetési struktúra és riportrendszer újragondolására lenne 

szükség, tekintve, hogy az előirányzatok évek közötti alakulása, e szempontrendszer alapján 

– a nemzeti költségvetésünk részletessége ellenére – nem konzisztens, és nem transzparens. 

 
− Az hivatalos jelentések szerint Magyarország pozitív nettó egyenleggel zárta a tagság 

első évét. Azonban az elemzések bebizonyították, hogy a 2004-es egyenleg az első 

módszeren alapulva +163,1 millió euró, szemben a második változat 115,8 millió euró 

deficitjével. Ebből pedig levezethető, hogy a hivatalosan publikált 2004-es egyenleg 

nem vette figyelembe a kieső vámbevételeknek, az intézményi működési költségeknek 

és a tagdíjaknak a költségvetésre gyakorolt hatását.  

 

− Összefoglalva tehát, a mai riporting rendszerrel, a rendelkezésre álló adatok és információk 

tükrében leginkább a második metodikával végzett számítás nyújt reális képet 

Magyarország költségvetésének nettó pozíciójáról. 

 

V.1.2  Magyarország abszorpciós képességének  vizsgálata  

 

V.1.2.1  Az abszorpciós képesség fogalmi keretei, jelentősége 

 

Nem kizárólag az Európai Unió egészének, de a tagországok – köztük Magyarország –  

gazdaságpolitikájában is kiemelt jelentőséggel bír a dinamikus fejlődés feltételeinek 

megteremtése. A dinamikus fejlődés mértékét alapvetően négy sarokparaméter határozza meg, 

nevezetesen a GDP növekedési üteme, a munkaerő képzettségének szintje, a régiók piacmérete 

és az ország abszorpciós képessége. Előbbiek, részben determinálják az utóbbit, amely 

nemzetgazdasági szintű fontosságát tekintve rendkívül meghatározó. A közösségi támogatások 

adta lehetőségek kiaknázását jelentő abszorpciós képesség fontossága abban rejlik, hogy ennek 

korlátos volta, akadályozza az előirányzott uniós támogatások lehívását, megalapozatlanná 

teheti a költségvetés tervezését, és bizonytalanná a tagságból származó államháztartási pozíciót.  
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Az abszorpciós képesség elméleti megközelítésben három területre bontható: makrogazdasági, 

pénzügyi felszívó-képességre és az adminisztrációs kapacitásra.  

Az abszorpciós képesség átfogó mutatószáma a kapott forrásoknak a GDP-hez viszonyított 

nagysága. Ezen felül további mérések, elemzések végezhetők a gazdaságot és a társadalmat 

jellemzők révén országok és régiók viszonylatában egyaránt. Makrogazdasági megközelítésben 

releváns jelzőszám a munkanélküliségi ráta, a lakosság képzettség és kor szerinti megoszlása, 

regionális GDP, a külföldi tőke (FDI) beáramlásának és kivonásának évenkénti alakulása, az 

olyan infrastrukturális adottságok, mint például száz négyzetkilométerre jutó autópálya vagy 

vasútvonal hossza, repülőterek, kikötők száma. Az abszorpció másik vetületét a kormányzat 

fiskális politikája adja, a társfinanszírozási képesség meghatározására alkalmas tervezett 

beruházási előirányzatokkal, valamint a „tárcánként” megvalósult tényadatokkal. A 

társfinanszírozás biztosítása, függ az időbeliségtől, azaz a fiskális politika tervezési 

időhorizontjától, a társfinanszírozás helyett bevonható addicionális – nem államháztartási – 

források nagyságától, illetve a költségvetés kiadási struktúrájától és prioritásaitól, tekintve, 

hogy eltérő hatást generálnak a középtávú beruházások és befektetések a rövid távú, látszólagos 

és átmeneti fejlődést generáló „fogyasztás-jellegű” felhasználásokkal szemben. Az abszorpciós 

képesség utolsó faktorát az adminisztrációs kapacitás minőségi paraméterei alkotják. Ide 

sorolható többek között az intézményi rendszer megfelelőssége, a felhasznált pénzeszközök 

átláthatósága, a források közötti koherencia, a horizontális és vertikális kommunikáció és 

információáramlás.  

A térségek makrogazdasági teljesítményének, fejlettségének mérésére, leginkább alkalmas 

regionális bruttó hazai termék (GDP) alapján, a régiók sorrendje az évek folyamán lényegében 

változatlan. Az egy főre jutó GDP értékét nézve, az első három helyen Közép-Magyarország, 

Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl áll, ahol  az ország lakosságának közel a fele él, és amely 

régiók a bruttó hazai termék közel 70%-át állítják elő. A másik négy régióra a termelés alig 

több, mint harmada jut. A három, átlag feletti teljesítményű megye Győr-Moson-Sopron, 

Komárom-Esztergom és Vas; a három leginkább lemaradó megye Békés, Szabolcs-Szatmár-

Bereg és Nógrád. A gazdasági különbségek kialakulásában a földrajzi adottságokon túl, 

közrehatottak az infrastrukturális és közlekedési viszonyok, ezáltal a megközelíthetőség; a 

külföldi tőke hiánya; illetve a gazdaság ágazati szerkezetének sajátosságai. Jellegzetesen a 

fejlettebb régiókban a gazdaság hozzáadott értékének több mint felét, az ipar és az építőipar 
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termeli, ezzel szemben az elmaradott régiókban nagyobb a szolgáltatások és a mezőgazdaság 

aránya, az ipari termelés mértéke pedig alig éri el a 30%-ot. 

                                                                            20. számú táblázat 

A népességszám, az aktivitás és a munkanélküliség alakulása régiók szerint 
 

Népesség      
1000 fő Fő/km²

Aktivitási           
arány %

Munkanélküliségi 
ráta %-ban

Magyarország 10 097 000 108,5 54,17 7,73
Közép-Magyarország 2 841 000 410,6 59,8 5,4
Észak-Magyarország 1 271 000 94,7 49,1 10,6
Észak-Alföld 1 542 000 87,0 50 8,8
Dél-Alföld 1 355 000 73,9 52,1 8,3
Nyugat-Dunántúl 1 000 000 88,3 58,5 6
Közép-Dunántúl 1 111 000 99,9 57,4 6,3
Dél-Dunántúl 977 000 69,0 52,3 8,7
Forrás: KSH 2005. I-III negyedévi adatok alapján 
 

A főváros ágazati szerkezete egyedi, teljesítménye relatív közel van az EU átlagához, és 

meghatározók a szolgáltató jellegű ágazatok. Az ország túlzott mértékű Budapest-központúsága 

determinálja a felzárkózás és a nemzeti kohézió ütemét. A szélsőséges gazdasági 

teljesítmények, a régiók több mint felében jelentősebb beruházások és külföldi működő tőke, 

valamint alapvető infrastrukturális feltételek hiánya, és az alacsony képzettséggel rendelkező 

humánerőforrás jelenléte nem teszi lehetővé makrogazdasági oldalról az elmaradottabb 

térségek abszorpciós kapacitásának növelését. Emellett a statisztikai elemzések is mutatják, 

hogy a központi döntéshozatal sem törekszik – a centralizált területi fejlettség mérséklése 

érdekében – a költségvetési kiadások fokozatos és irányított struktúra-váltására. A beruházások 

többnyire ad-hoc jelleggel kerülnek jóváhagyásra, nincs regionális és országos szintű, hosszú 

távú fejlesztési terven alapuló stratégia. Mivel, az elmaradott térségek felzárkóztatása nem 

végiggondolt és megtervezett prioritásokat, irányvonalakat követ, ezért a beruházások 

kohézióra gyakorolt hatékonysága elenyésző, eredményessége pedig a piaci feltételeknek 

megfelelően Budapest-központú marad. 

 
 
Az abszorpciós képesség az általános gazdasági mutatókon túl szoros relációban van a 

nemzetgazdasági beruházások és azok finanszírozási megoszlásával. A 6. számú melléklet a 

nemzetgazdasági beruházások nagyságát és azok államháztartási alrendszerek szerinti 

finanszírozási megoszlását mutatja régiónként. Az adatokból megállapítható, hogy 2004-ben a 

Közép-Dunántúl régiójában volt a legjelentősebb, 31%-os a beruházások növekedése, míg 
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Nyugat-Dunántúlt a csatlakozás évében néhány százalékos bővülés, a Dél-Dunántúl-i régiót 

pedig 4%-os csökkenés jellemezte. A nemzetgazdasági beruházásokból a költségvetési források 

összege 2004-re három régió esetében csökkent, átlagosan a hét régióra vetítve a központi 

megtakarítások ezen a területen 3,3%-ot értek el. Ami az önkormányzati beruházásokat illeti, 

két régió – Dél-Dunántúl és Közép-Magyarországot kivéve – növekedtek, azonban átlagot 

tekintve ez a mérték sem lépte túl az 5%-ot. A finanszírozási szerkezetben számottevő 

arányeltolódás nem következett be az önkormányzati források javára, ami továbbra is a 

centralizációt erősíti, a helyi autonómia növelésével szemben. Ezt az önkormányzatok 

bevételeinek és kiadásainak alakulása is alátámasztja, miután 2004-ben a bevételek 5,9%-kal, a 

kiadások pedig 6%-kal növekedtek. 

 
Az önkormányzatok kapcsán itt szeretnénk visszautalni az elméleti részben szereplő fiskális 

föderalizmus (decentralizáció), helyi közösségi pénzügyeinek problematikus területeire, illetve 

részletesebben kitérni a helyi önkormányzatok abszorpciós képességének kérdéskörére. A 

államháztartási rendszer részét képező önkormányzatok jelenlegi gazdálkodása, annak feltételei 

nem teszik lehetővé az Európai Uniós források hatékony felhasználását. Elsőként a gazdálkodás 

kereteit elemezzük, ezen belül kiemelten a döntési kompetenciákat, a beszámolási rendszert és 

a felelősségteljes döntéshozatalt. 

 

A helyi önkormányzatok gazdálkodása számottevően korlátozott. Ebben a központi kormányzat 

által meghatározott bevételi szerkezet, valamint a költségvetési föderalimus kereteibe ágyazott 

feladat-ellátási káosz és a méretgazdaságosság hiánya játszik fontos szerepet. A jogszabályi 

környezet nem egyértelmű és folyamatosan változik, amely a feladatok egyértelmű definiálását 

teszi lehetetlenné. A központi források egy része normatív jellegű, azonban az állandó 

kötelezően ellátandó funkciók változása kiszámíthatatlan, tervezhetetlen gazdálkodáshoz 

vezetett. A valós helyzetfelismerés és stratégiai lépések helyett az önkormányzatokat 

konfliktus-konténerként [Vigvári András, Félúton 2005 TÖOSZ Bp.]. kezeli a központi 

kormányzat, amellett, hogy látszólagos függetlenségüket az állandó politikailag vezérelt 

döntéshozatal tovább gyengíti. Ez a kiszolgáltatottság ad alapot a felelőtlen döntéseknek, a 

racionalitást nélkülöző gazdálkodásnak. A hierarchia rendkívül meghatározó, a regionális 

fejlesztési koncepció pedig az ágazati érdekek mögé szorul. A tervezés során rövid távú 

szemlélet érvényesül, amely elveit tekintve sem közelít az Európai Unió metodikájához. Az 

ellenőrzés és a kontroll hiányzik, eredményszemléletű beszámolás nincs. A diszkrecionális 
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forrásoknál a projektek kockázatelemzése, előzetes felmérések, hatásvizsgálatok és utólagos 

elemzések nem relevánsak. 

 

Második – de jelentőségét tekintve a legfontosabb – kutatási terület, a helyi önkormányzatok 

abszorpciós képességének szintje és jövőbeni alakulása. Magyarországon a helyi szintű 

kormányzat alapvető működési és fenntartási, folyó kiadásit sem képes bevételeiből fedezni. 

Ebből adódóan tartalékot nem tudtak képezni, a jövőben pedig a korábbról elmaradt 

beruházások révén elhasználódott vagyont kell felújítani, állagát megőrizni. A pénzügyi helyzet 

tekintetében megállapítható, hogy az önkormányzatok többsége nem rendelkezik saját erővel, 

egyéb „támogatási” konstrukció (pl. állami kezességvállalás, illetve ugyan az érvényben lévő 

jogi szabályozás explicit nem mondja ki, mégis az az általános nézet, hogy az állam nem hagyja 

csődbe menni az önkormányzatot, tehát előbb utóbb kifizetésre kerülnek a hitelek) nélkül 

hitelképtelenek. A hitelpozíciójuk nem a valóságos helyzetet tükrözi, mert egyrészt a „helyi 

management” könnyen vállal – a beszámoltatás, kontroll és következmények hiányában –

erkölcsi kockázatot (moral hazard),  másrészről a bankok nem nézik szigorúan a hitel- és 

megfelelőségi mutatókat a központi kormányzat feltételezett védőhálója miatt. További 

nehézségek okoz, hogy történik hitelfelvétel a folyó kiadások finanszírozására is, amely 

aránytalan fogyasztási szerkezetet hoz létre az előre hozott fogyasztás révén, hiszen a jelenlegi 

kiadások terhei, a jövőben jelennek majd meg. 

 

A helyi önkormányzatok külföldi tőke vonzó és abszorpciós képességük növelése érdekében 

rendkívül átfogó és reform értékű lépésekre van szükség.  Elsőként a szabályozási környezetet 

kell felülvizsgálni, amely praktikusan az államháztartási törvény újrakodifikálását jelenti. 

Ebben külön figyelmet kell szentelni a központi forráselosztásra, az átengedett adók 

rendszerére és számára, az átláthatóság növelésére. Másodsorban az infrastrukturális feltételek 

településenkénti jelentős különbségeinek kiküszöböléséhez és erősebb kohézió beindításához 

társulásos feladatellátást kell megvalósítani. Ez a méretgazdaságosság kérdésével függ össze, 

hiszen a mai területileg, projectenként, pénzügyileg szétdarabolt struktúra nem életképes. Ezért, 

vagy az államháztartási reform keretében kell nagyobb önkormányzatokat – akár regionális 

igazgatóságokat –kialakítani; vagy a fejlesztési funkciókat kell együttesen ellátni és az 

elnyerhető uniós forrásokra közösen pályázni. Végezetül a hatékonyság és eredményesség 

növelése céljából teljesítményalapú beszámolást, kell bevezetni, az önálló, tervezhető és 

középtávú gazdálkodást kell erősíteni. Azokon a területeken, azoknál a funkcióknál, ahol a 
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centralizáció hatékonyabb ott csökkenteni; ahol pedig mindezt a decentralizációval lehet 

javítani, ott növelni a helyi szintű kompetenciát. 

 

Visszatérve Magyarország általános pénzügyi abszorpció kérdésköréhez, fontos kitérnünk a 

társfinanszírozásba bevonható magántőke kiemelkedő jelentőségére is. Egyrészt, mint aktív 

tőkepiaci szereplő, nem lehet említés nélkül hagynunk az Európai Beruházási Bankot, amely 

hiteleinek 90%-át beruházásokra - ezen belül magánprojectekre is - fordítja, ráadásul a piaci 

feltételekhez mérten kedvezőbb konstrukció keretében. Másrészt a külföldi működő tőke 

beáramlásával, nem kizárólag az uniós pénzeszközök felhasználásának mértéke növelhető, 

hanem pozitív hatást gyakorol a gazdaság növekedési ütemére is. Mindezek ismeretében, 

sajnálatos az a statisztika, amely a régiókra vetítve összegzi a külföldi érdekeltségű vállalatok 

számának változását. 2003-at bázisévnek tekintve, a tagság évében 6,35%-kal csökkent az 

országban lévő külföldi érdekeltségű gazdálkodási szervezetek száma, amelyből a Dél-Alföld -

12%-os értéke volt kiemelkedő.  

 
Az abszorpciós képesség intézményi és adminisztrációs megközelítésének elemzése során arra 

keresem a választ, hogy Magyarországon milyen struktúrában történik az EU alapokból 

származó támogatások menedzselése, külön hivatal végzi-e a feladatokat, mennyire egységes és 

átlátható a döntéshozatal, illetve mekkora támogatási összeg kezelése köthető egységnyi 

adminisztrátori kapacitáshoz? Utóbbival kezdve, a 20.számú táblázatban foglaltam össze, a 

nemzeti fejlesztési tervek és a csatlakozással összefüggő dokumentumok adataiból, hogy az 

említett 5 országban miként alakul az egy adminisztrátorra jutó közösségi támogatások 

nagysága. 

                21. számú táblázat 

Egy adminisztrátorra jutó támogatások összege 

        millió euróban 

EU alapok összesen Strukturális Alapok
Cseh Köztársaság 3,5 2,2

Magyarország 1,45 0,9

Szlovákia 3,7 2,5

Szlovénia 4 2,3

Estonia 1,2 0,6  
Forrás: HU fejlesztési terv 2003, CZ NDP, 2003; SK negotiation Mandate 2003, EE NDP 
2003, Slovenia SPD, 2003) 
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A számok Magyarország tekintetében alacsony eredményességet mutatnak. Ez az arány vagy a 

túlzott intézményi létszámnak, vagy a tervezettnél kevesebb forrásnak köszönhető. Az 

adminisztrációs kapacitás iránti keresletet az Európai Unió támogatáspolitikájának intézményi 

szerkezete, valamint a forrásokhoz rendelhető projectek száma, azok sikeressége támasztja. A 

közösségi folyamatokba való integráció a támogatási programok menedzselése, a tervezés, a 

programozás, a kontrolling és az eddigieket átfogó implementáció révén számottevő 

többletkapacitási igény jelenik meg nemzeti szinten. A kezdeti fázisban szükségesnek tűnő 

létszámbővítés általában „best case” szenárióra épül, azaz a maximálisan lehívható támogatási 

összeghez, mint kereslethez igazodik. Ehhez képest, azonban az értékelhető pályázatok 

tényleges száma a csatlakozást követő években nem éri el az elvárt mértéket, így lekötetlen 

kapacitás halmozódhat fel. Ez a megközelítés a fenti táblázat adataira egyfajta magyarázatot ad, 

de elképzelhető, hogy az intézményrendszer kialakítása, a döntéshozatali folyamatok 

túldimenzionáltsága, a humánerőforrások elégtelen minősége, vagy ezek együttesen okoznak 

hatékonyságveszteséget, ezért az Unióhoz szervesen kapcsolódó intézményrendszer felépítését, 

illetve az intézmények közötti vertikális és horizontális kommunikáció minőségét is figyelembe 

kell venni az értékelésnél. 

 
A hazai uniós intézményrendszer központi egysége a Miniszterelnöki Hivatalnak alárendelt, 

tárca nélküli miniszter által felügyelet Nemzeti Fejlesztési Hivatal. Alapvető feladatait, 

hatáskörét az 196/2003 (XI.28) Kormány rendelet szabályozza. Ennek megfelelően a Nemzeti 

Fejlesztési Hivatal „a hosszú és középtávú fejlesztési tervezési feladatok ellátására, az Európai 

Unió pénzügyi támogatásainak igénybevételéhez szükséges tervek elkészítésére, e támogatások 

felhasználásához szükséges tevékenység elvégzésére és más kormányzati szervek ilyen 

tevékenységének koordinálására” lett létrehozva. Felügyelete alá tartozó szervezetek: a 

Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység104, és az Európai Ügyek Hivatala. Előbbi az 

Európai Unió által finanszírozott magyarországi intézményfejlesztési programok 

menedzselését, a pályázatok lebonyolítását, és a programokkal kapcsolatos tudnivalók 

ismertetését; utóbbi a kormányzati uniós politika, a magyar tárgyalási álláspontok és a 

tagságából eredő kormányzati feladatok összehangolását végzi.  Ide kapcsolódik szervesen a 

Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság, amely keretében Menedzsment Hatóság, 

Operatív Programok Irányító Hatóságai, Kifizető Hatóság, és Monitoring Bizottság működik.  

 
                                                
104 fő feladata az Európai Unió által finanszírozott magyarországi intézményfejlesztési programok menedzselése 
és pályázatok lebonyolítása, valamint a programokkal kapcsolatos tudnivalók ismertetése. 
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Magyarország a tagságból eredő adminisztrációs feladatokra felkészülve, álláspontom szerint 

túldimenzionált intézményi rendszert alakított ki. A rendelkezésre álló kapacitások egyrészről 

nagyobb forráslekötésre képesek, ezért alacsony a jelenlegi hatékonyság; másrészről a 

szerteágazó intézményrendszer a többszörös adminisztrációs tevékenységek révén lassítja a 

folyamatokat, illetve gyengíti a transzparenciát. Annak ellenére, hogy a feladatkörök 

jogszabályban definiáltak, a döntéshozatali rendszerben nem kap megfelelő szerepet a 

horizontális síkú kommunikáció, és a szakmai egyeztetés. Az adminisztratív kapacitások 

számottevő része az államigazgatás különböző szintjein tölti be feladatát, főként hazánk és az 

Unió, valamint az államigazgatási szervek közötti koordinációban. Az előbbiekkel szemben, az 

abszorpciós képesség növelése érdekében, jóval nagyobb hangsúlyt kellene helyezni az 

iránymutatások egységesítésére és érthetőségére, a pályázók és az államigazgatás EU szakértői 

közötti kommunikációra, a folyamatok átláthatóságára, illetve a szabályok magyarázatára. 

Mindezekkel összefüggésben az EU támogatások ellenőrzési rendszere is hordoz sajátos, 

véleményem szerint az államháztartás pénzügyi rendszerébe nem teljes körűen illeszkedő 

elemeket. Példaképpen említendő, hogy a források felhasználásáért, a programok 

megvalósításáért, a hatékonyságért és eredményességért felelős KTK105Monitoring 

Bizottságban a Pénzügyminisztérium és a KEHI106 képviselői döntési jogkör helyett, kizárólag 

konzultatív szereppel rendelkeznek, szemben a MEH szervezetéhez tartozó EU-s intézmények, 

valamint a szaktárcák vezető tisztségviselőivel. Teoretikus megközelítésben a gazdaság-, és a 

költségvetési politika kialakításáért  a Pénzügyminisztérium és a Gazdasági Minisztérium 

felelős, döntéshozatali jogkör a Kormányt illeti. Amennyiben valóban az EU és Magyarország 

közötti költségvetési pozíció optimalizálása, a dinamikus fejlődés alapjainak megteremtése az 

elsődleges cél, akkor az európai uniós kapcsolatrendszerhez tartozó intézményi, döntéshozatali 

és ellenőrzési folyamatokban erősíteni kellene a két szaktárca szerepét. 

 

V.1.2.2 Tervek és tények – Nemzeti Fejlesztési Terv, Operatív Programok   

 

Az átfogó költségvetési helyzetelemzés mellett, kiemelkedő információtartalommal bír, a 

kapott támogatások egyik legfontosabb jogcímére, a Strukturális Alapokra épülő operatív 

programokat tartalmazó tervben szereplő ténykifizetések, valamint e programok elődjét 

megtestesítő előcsatlakozási források felhasználásának alakulása. A közösségi 

támogatáspolitikának nemzeti szintű vetületét a csatlakozás előtti években a Phare, Ispa és 

                                                
105 Közösségi Támogatási Keret 
106 Központi Ellenőrzési Hivatal 
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Sapard programok alkották, a csatlakozást követő időszakban, pedig a Nemzeti Fejlesztési Terv 

tartalmazza, amely részleteiben elemzi a régiók gazdasági-társadalmi helyzetét, biztosítja az 

Unió és a tagállami költségvetési prioritások, kiadások közötti összhang megteremtését. Az 

előcsatlakozási forrásfelhasználást prezentáló diagramm 2003-ig konkrét adatokat, 2004-től 

pedig a becsült értékek addigi trendjének folytatását tartalmazza.  Az ábra jól mutatja az 

allokált kiadások exponenciális növekedését szemben a felhasználások lineáris vonulatával, 

amely a „felhasználatlan” összegeket megtestesítő „gap” fokozatos szétnyílását eredményezi a 

jövőben. 

           6. számú diagramm 

Az előcsatlakozási források alakulása
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Forrás: Nemzeti Fejlesztési Hivatal 

 

A 2003-as Phare programokra, módosított előirányzatként 112,7 milliárd forint volt a tervezet, 

amelyből mindössze 34 milliárd forint került kifizetésre, 30%-os tényleges felhasználást 

jelentve. Az  Ispa és Sapard pályázatoknál a teljesítési arány az előzőnél is kisebb mértéket ért 

el. Előbbi esetében a tervekben közel 70 milliárd forintnyi forrás szerepelt, míg a kifizetések 

aránya ehhez képest alig érte el a 10%-ot. Utóbbi keretében, a közel 23 milliárd forintból 1,5 

milliárd forint került átutalásra. Az Európai Unió a Phare programok finanszírozásában 63%-

os, az Ispánál 65%-os, míg a Sapard esetében 73%-os arányban vett részt. Alapvető 

problémaként jelentkezett az elmúlt időszakban a pályázati rendszerrel kapcsolatos tudásanyag 
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hiányos volta és a szabályrendszerek változásához való lassú alkalmazkodás. Annak ellenére, 

hogy széleskörű tapasztalattal rendelkeznek a hazai pályázatkészítők a Phare programok 

kapcsán, mégis túlságosan időigényes volt az új folyamatokhoz, jogszabályi környezethez való 

alkalmazkodás, amely a kifizetések következő évre történő áthúzódásához vezetett. A Sapard és 

Ispa programokhoz kötődő pályázatoknál gyakori volt a hiányos, nem megfelelő módon 

előkészített dokumentáció, ami hiánypótlást és a teljes projectidőszak elhúzódását 

eredményezte. A sikereket befolyásolta az a tény is, miszerint a csatlakozásra való felkészülés 

folyamán szükségessé vált intézményfejlesztések negatív hatást gyakoroltak a pályázati úton 

nyerhető források gyakorlati igénybevételének rendszerére, hiszen az állandó változtatásokhoz, 

új struktúrák kialakításához a pályázók is lassabban és időben később képesek csak 

alkalmazkodni, ráadásul az esetleges módosításokról, jogszabályi változtatásokról nem kaptak 

az érintettek megfelelő tájékoztatást.  

 

2004-től a Nemzeti Fejlesztési Tervben fogalmazódnak meg az EU alapokból nyerhető 

forrásokhoz rendelt célok, amelyek úgynevezett operatív programokban öltenek testet. Ezen 

felül a Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmazza a döntéshozatali, végrehajtási, és ellenőrzési 

folyamatokat, abban részt vevő hatóságok és szereplők felelősségét, illetve jogkörét is. A Terv 

öt operatív programot107 definiál, amelyek összességében huszonegy alprogramot/prioritást  

tartalmaznak. Ezen prioritásokhoz kapcsolható pályázatoknak, a tényleges 

szerződéskötéseknek, valamint a kifizetésre kerülő tenderek számának alakulása a 4-es számú 

melléklet segítségével kísérhető nyomon. A tényadatok alapján az operatív programok 

pályázataira összesen igényelt támogatás 41,48%-a került odaítélésre, ebből 86,51% esetben 

történt szerződéskötés, amelyből 25,7%-os a tényleges kifizetés.  A múltban, arányait tekintve a 

legnagyobb százalékban (58,28) az AVOP operatív programhoz kapcsolható pályázatok 

kerültek pozitív elbírálásra, ezzel szemben a legalacsonyabb sikert a ROP tenderek érték el 

31,39%-os befogadási aránnyal. Előbbi esetében a befogadott pályázatokat 90%-ban 

szerződéskötés követte, míg utóbbiaknál mindössze a tenderek 82%-a esetében realizálódott a 

                                                
107 AVOP: Agrár és vidékfejlesztés operatív program. (Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a 
mezőgazdaságban, élelmiszer-feldolgozás modernizációja, vidéki térségek fejlesztése.) 
GVOP: Gazdasági versenyképesség operatív program. (Beruházás-ösztönzés, kis-és középvállalkozások 
fejlesztése, K+F, innováció, információs társadalom és gazdaságfejlesztés.) 
HEFOP: Humán erőforrás fejlesztés operatív program. (Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása, társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, élethosszig tartó tanulás, oktatás.) 
KIOP: Környezetvédelem és infrastruktúra operatív program. (Környezetvédelem, közlekedési infrastruktúra 
fejlesztése.) 
ROP: Regionális fejlesztés operatív program. (Turisztikai potenciál erősítése regionális szinten, térségi 
infrastruktúra, regionális humánerőforrás-fejlesztés.) 
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jogi formában való érvényesíthetőség lehetősége. A pályázatok számát tekintve a legsikeresebb 

prioritások – ahol a kifizetés meghaladta a beadott tenderszám 50%-át –  az AVOP4, HEFOP5, 

ROP4 technikai segítségnyújtások, amelyek a Programok megvalósítását és a monitoringot 

segítik, valamint a KIOP2 „közlekedési hálózat fejlesztése, az országos közlekedési 

infrastruktúra korszerűsítését szolgáló beruházások.” voltak.  

 

Összehasonlítva a fejlesztési célokat (nem technikai segítségnyújtást) tartalmazó programokat,  

a benyújtott pályázatokból a szerződéskötések száma a közlekedési infrastruktúra területén 

(KIOP2) a legmagasabb (66,6%), második helyen „a versenyképes alapanyag-termelés 

megalapozása a mezőgazdaságban”(AVOP1) prioritás szerepel 58,1%-kal, valamint 41%-os  

részarányt ért el a Kutatásfejlesztés Innováció (GVOP3) program. A többi, operatív 

programhoz kapcsolódóan a szerződéskötések száma 40%-os, a kifizetések pedig 20% alatt 

maradtak. 

22. számú táblázat 

Az öt Operatív Program sikerességének mérlege a vizsgált időszakban 

 

igényelt támogatások összesen:  1 382 242 829 021 Ft.      100 % 

megítélt támogatások összesen:    573 472 243 526 Ft.   41,48 % 

szerződött állomány összesen:      496 162 164 009 Ft.   35,89 % 

kifizetésre került összesen:       127 520 190 760 Ft.     9,22 % 

Forrás: Nemzeti Fejlesztési Hivatal, Egységes Monitoring Információs Rendszer 

 

Az átfogó, országos szintű elemzés mellett, a hazai régiók vizsgálata is szükséges a pályázatok 

támogatottságát, a szerződések-kötések, valamint a kifizetések arányait jellemző tendenciák 

szempontjából. Hazánk az Európai Unió NUTS rendszeréhez igazodva hét régióra tagolódik, 

amelyek a NUTS108 2 szinthez tartoznak. A más néven, „tervezési-statisztikai régió” 

elnevezéssel illetett besorolás, az alábbi területeket foglalja magába: 

 

1. Közép-Magyarország: Budapest és Pest megye, 

2. Közép-Dunántúl: Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye, 

3. Nyugat-Dunántúl: Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye, 

4. Dél-Dunántúl: Baranya, Somogy és Tolna megye, 

5. Észak-Magyarország: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye, 

                                                
108 NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) 
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6. Észak-Alföld: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye  

7. Dél-Alföld: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye. 

 

A kutatás során feltárt információk egyértelműen alátámasztják Közép-Magyarország 

kiemelkedő eredményességét a többi régióhoz viszonyítva. Természetesen mindez Budapest és 

vonzáskörzetének köszönhető, ahol az igényként megfogalmazott pályázatok 53,5%-a kapott 

támogatást, amelyek 48,2%-ára szerződtek is. A vizsgálat időszakra vonatkozó kifizetés 

mértéke azonban Budapesten is csak 14,7%-ot ért el. Megyei szinten, elsősorban Komárom-

Esztergom, Tolna és Győr-Moson-Sopron megyékben sikerült közel 40-50% közötti 

támogatottságot, illetve szerződéskötési arányt realizálni. Ezzel szemben Nógrádban, 

Somogyban, illetve Borsod-Abaúj-Zemplénben ezek a mutatók 25-35% körül alakultak. 

Kifizetések tekintetében a fejlett Dunántúli megyék 10-15%-os eredményt értek el, míg az 

Alföldön, Észak-Magyarországon ez az összeg alig haladta meg az igényelt támogatások 5%-át.  

A pályázatos úton elnyert támogatások arányaiban visszatükrözik a régiók gazdasági 

fejlettségében mutatkozó eltéréseket. Az egy főre jutó GDP tekintetében 2,3 szoros az eltérés 

Közép-Magyarország és Észak-Magyarország között.  A munkanélküliségi ráta utóbbi régióban 

10% feletti, előbbi esetében alig haladja meg az 5%-ot. A külföldi direkt tőkeberuházások 

(FDI) 63%-a Budapest és környékére koncentrálódik, míg az ország déli részén ez az arány 1-

2% körül mozog. Jelen esetben elsősorban az operatív programokkal összefüggésben 

felhasználásra került pénzösszegek tényadatainak bemutatása és elemzése volt az elsődleges 

szempont, de a későbbiekben tárgyalásra kerülő abszorpciós képesség vizsgálatánál 

részletesebben kitérek majd a regionális különbségekből fakadó korlátos forrásfelhasználás 

problémakörére. 

 

6/1.Tézis: A magyarországi régiók gazdasági teljesítménye közötti különbség olyan mértéket 

ért el, amely célzott és radikális nemzeti fiskális politikai lépések nélkül nem fordítható 

vissza. 

 
6/2.Tézis: A sikeres felzárkózáshoz, Magyarország számára nem a tervezett és rendelkezésre 

álló uniós források növelését, hanem a közösségi politikákkal összhangban lévő 

forráskoncentrációt, az abszorpciós képességünk javítását és a költségvetési struktúraváltást 

kell célként kitűzni. 
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− A magyarországi régiók gazdasági teljesítménye közötti „gap” olyan mértéket ért el, 

amely célzott és radikális fiskális politikai lépések nélkül nem fordítható vissza. A 

trendekből következtetve, az elmaradott térségekben ma még nem adottak a feltételei a 

felzárkózás kulcs elemének, azaz a beruházások és a külföldi működő tőke bevonás 

növelésének, miután az ehhez szükséges infrastrukturális környezet rendkívüli mértékben 

hiányos. Az abszorpciós képessége ezen régióknak olyannyira alacsony, hogy illúzió a 

felzárkózást az uniós forrásoktól várni. Kutatásaim arra a következtetésre vezettek, hogy 

a „távolodás” folyamatának visszafordítása első lépésben mindenképpen a nemzeti 

gazdaságpolitika feladata, amelynek eredményes végrehajtásában kiemelt 

jelentőséggel bír majd később, a hazai és az uniós források közötti szinergia léte. 

Ahhoz, hogy régióink felét befektetések számára vonzóvá tudjuk tenni, központi 

költségvetési forrásokat kell felszabadítani. Mindezek megoldására más területeket érintő 

kiadások csökkentése, vagy átcsoportosítás, más néven a költségvetés kiadásainak 

strukturális újragondolása vezethet, kiegészítve az uniós támogatásoknak a „költségvetési 

hézagokat” betöltő funkciójával. Ezzel párhuzamosan a fejletlen régiók felzárkóztatását 

célzó nemzeti programba illeszthetők közösségi projectek is, amelyre a legjobb példa a 

közúthálózat fejlesztése. A gazdaságfejlesztés keretein belül jelenleg ezen a területen 

érhető el a pénzügyi abszorpció, és a költségvetési, magán, EU források közötti 

szinergia legmagasabb szintje. Tehát a nemzeti koncepciót támogató stratégia egyik 

„motorja” az Unió oldaláról a közlekedéshálózat fejlesztése. Mindenesetre a régiók 

felzárkózását biztosító alapok felépítésére vonatkozó tervet nemzeti szintről, 

irányítottan, a kezdetekben hazai költségvetési forrásokra támaszkodva kell 

kidolgozni, igazodva és kihasználva az Unió célrendszere által megnyíló lehetőségeket. 

A közösségi források fennmaradó részét a gazdaság azon területeire, ágazataira kell 

koncentrálni, amelyeknél tevékenységükből, profiljukból adódóan van magántőkevonzó 

képességük, illetve amelyek szisztematikusan, a gazdasági szektorok közötti áttételi hatást 

erősítve, igazíthatók a hazai kohéziós politika céljaihoz.  

 

A tevékenységek magántőke vonzó képessége alatt, olyan központi feladatellátást értek, 

amely jelenleg számottevő mértékű költségeket köt le a központi költségvetésből, ahelyett, 

hogy a túlzott állami szerepvállalás, reformok keretében utat engedne a piaci 

folyamatoknak. Ilyen állami vezérléssel „megbukott”, reformot és piaci környezetet igénylő 

funkció például az egészségügy. Ugyancsak növelhető a magántőke érdekeltsége a K+F 

tevékenységekben, és az oktatásban. Mindhárom terület hosszútávon megtérülő 
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beruházásokat kíván, amelyeket a jelenlegi fiskális politika nem tud felvállalni. 

Megjegyzem, ez utóbbi állításra bizonyítékként szolgál majd a következő részben a 

kiadások funkcionális osztályozás szerint elemzésem, ahol egyértelműen bebizonyosodik, 

hogy a hosszú távon megtérülő gazdaságpolitikai célok a gyakorlatban nem kapnak kellő 

prioritást, és ezen a területeken inkább költségvetési „tűzoltás”, mintsem koncepcionális 

fejlesztés folyik. 

 
− Abszorpciós képességünk elemzésének összegzéseként elmondható, hogy a pénzügyi 

források koncentráltabb felhasználása és a megfelelő finanszírozási portfolió kialakítása 

területén az eddigi tapasztalatok alapján nem sikerült átütő eredményeket elérnünk. A 

központi költségvetési források felszabadítása nem történt meg. Kutatásom során 

bizonyosságot nyert, hogy a közigazgatási szakzsargon által nevesített „papírgyártás” 

eredménytelen. El kell kezdeni felépíteni, megalkotni az EU tagságból származó előnyök, 

források és kötelezettségek figyelembe vételével, hazánk középtávú gazdaságpolitikai 

stratégiáját. Ez feltételezi annak ismeretét, hogy melyek a nemzeti prioritások, mely 

területeken van szükség reformokra és azok szerkezeti elmei miként illeszthetők az EU 

forrásokhoz. Ugyancsak felül kell vizsgálni, mekkora gyakorlati jelentőséggel bírnak a 

három-négy évet átfogó fejlesztési tervek, van-e összhang ezen tervek az Agenda 2007 és 

az éves költségvetések között. A stratégiai célok meghatározását, a gazdaság egészét átfogó 

tervek készítését nem a közigazgatás számára kötelező „ujjgyakorlat”-nak kell tekinteni, 

hanem az ország fejlődését megalapozó, követendő iránymutatásnak; amelyben szereplő 

prioritásoknak a többi gazdaságpolitikai és fiskális dokumentumokban is tükröződni kell. 

 

− Magyarország adminisztrációs abszorpciós kapacitása esetében is alacsony az 

eredményesség. A tagság által megkövetelt funkciók működtetésére kiépült 

intézményrendszerben párhuzamos feladatellátás valósul meg. Centralizált döntéshozatal 

jellemző, de a látszat decentralizáció kedvéért többszintű intézményi struktúra került 

különböző jogkörökbe. A papíron létező, azonban gyakorlatban inkább végrehajtói 

feladatokat ellátó decentralizált szervezetek között a feladatmegosztás nem egyértelműen 

definiált, az egységes szemléletmód pedig hiányzik. A felduzzasztott létszám egy része nem 

rendelkezik megfelelő kompetenciával, amely a hatékonyság csökkenéséhez vezet. A 

döntéshozatali rendszerből hiányoznak a horizontális síkú kommunikáció elemei, 

legfőképpen a szakmai egyeztetések. Az adminisztratív kapacitásokat elsősorban hazánk és 

az Unió, valamint az államigazgatási szervek közötti koordináció köti le. Ahelyett, hogy az 



 132 

abszorpciós képesség növelése érdekében, az iránymutatások egységesítésére és 

érthetőségére, a pályázók és az államigazgatás EU szakértői közötti kommunikációra, a 

folyamatok átláthatóságára, illetve a szabályok magyarázatára helyeznék a hangsúlyt. 

 

− A helyi önkormányzatok abszorpciós képessége, nem elégséges a rendelkezésre álló 

közösségi források megszerzéséhez. A pénzügyi stabilitáshoz és a saját erő 

megteremtéséhez az államháztartás alrendszerei közötti reform értékű átrendeződés 

szükséges. Azonban a változást nem lehet kizárólag szélsőséges megoldásokat kínáló 

javaslatokkal azonosítani. Az államháztartási reform digitális megközelítése 

megalapozatlan és negatív hatású eredményekhez vezethet. Éppen ezért kell a 

reformfolyamatot lépésenként felépíteni. Első mérföldkő a méretgazdaságos 

önkormányzatok kialakítása lenne, amelynek keretében a jelenlegi szétaprózódott szerkezet 

helyett átfogóbb, a regionalitás irányába mutató egységek jönnének létre. Második 

lépésként a központi költségvetés és a helyi szervek gazdálkodása közötti összhang 

létrehozását fogalmaztam meg. Ez magába foglalja a költségvetés bevételi és kiadási 

struktúrájának újragondolását, a helyi szint függetlenségének növelését az ellátandó 

feladatok viszonylatában, illetve az önkormányzatok által, minőségileg alacsony szinten 

teljesíthető szolgáltatások centralizációját. Végezetül a tervezhetőség érdekében középtávra 

kell rögzíteni a központi források nagyságát és szerkezetét, csökkenteni kell a politikai 

befolyást, növelni a kontroll szerepét, valamint áttérni az eredményszemléletű 

beszámolásra. 

 

− Ami az EU források eredményes felhasználását illeti, következtetéseim egyik alapját az 

operatív programok „sikerességének” vizsgálata teremtette meg. Az elemzésbe bevont 5 

operatív program prioritásaira benyújtott pályázatoknak alig több mint 40%-a ért 

csak el a pozitív elbírálás fázisába. Ez azt mutatja, hogy a pályázatok többsége nem 

elégíti ki a minőségi követelmények alapvető szintjét. Tehát az első probléma a 

pályázatkészítés során jelentkezik. A pályázatok minőségi hiányosságát két oldalról 

kell megközelíteni.  

 
Egyrészről a pályázatkészítők felkészületlensége, másrészről ezzel szorosan összefüggő 

tájékoztatók, irányelvek, iránymutatások érthetősége, elérhetősége, használhatósága okoz 

nehézségeket. Mindenképpen javítandó a tájékoztatás, az információáramlás, a 

kommunikáció módja és a segítségnyújtás a szakértőkből álló adminisztráció, valamint a 
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pályázatkészítők között. Megvizsgálva a hazai tájékoztató anyagokat, az egyes 

intézmények honlapjain elérhető információkat és azok egységességét, elmondható 

hogy a rendszer nehezen követhető, nem egyértelmű, kiegészítő – szakértővel történő – 

konzultáció nélkül használhatatlan. A pályázók kitanítása, a közbeszerzési eljárás minden 

szinten való kielégítő ismerete, a célok pontos megfogalmazása és a teljesíthető ütemezés 

alapkövetelményeket jelentenek a magyar támogatások növelése tekintetében. Egyszerűbb, 

követhető és könnyen értelmezhető útmutatásokra van szükség, amennyiben lehetséges egy 

információs felületen és nem több területről „összevadászva”.  

 
− Végezetül kritikus pont, a kifizetések alacsony szintje is. A 2004-2006 közötti időszak 

költségvetését tartalmazó koppenhágai csomagban szereplő kifizetési előirányzatok a 

kötelezettségvállalások 60%-át érik el. A Kohéziós Alapnál ez az arány 22,7%, a 

Strukturális Alapoknál 51%. Ennek oka elsősorban a beruházások ütemezésére, a 

programok időben nem megfelelő kivitelezésére és végrehajtására vezethető vissza, amely 

azonban veszélyeztetheti a rendelkezésünkre álló források tényleges felhasználását, a 

felzárkózás ütemét. 

 

V.3   Fiskális és gazdaságpolitikai  disszonancia  
 
 
Következő gondolatsorommal szeretném megismertetni az olvasóval a csatlakozás óta eltelt 

időszak gazdaságpolitikai célrendszerének alakulását, a hazai középtávú prioritásokat 

tartalmazó dokumentumok közötti szinergiának létét, esetleges hiányát. Miután a fejlődés 

mozgatórugóit a gazdaságpolitika és a fiskális politika együttesen határozzák meg, ezért 

elemzésemet a költségvetési politikának, a tagság tükrében, középtávon valószínűsíthető 

eredményeinek bemutatásával, illetve annak a gazdaságra gyakorolt hatásvizsgálatával zárom.  

 

2004 májusát követően a nemzetgazdasági folyamatokat, az Unió és Magyarország közötti 

stratégiát, valamint pénzmozgásokat tartalmazó tervek közül a Konvergencia Program, a 

Nemzeti Fejlesztési Terv és az éves költségvetések meghatározó jelentőségűek. Ennek 

megfelelően e három csoport összevetésével próbálom érzékeltetni, azon aggályomat, miszerint 

hazánkban nem egyértelműen definiálható egységes gazdasági koncepció, illetve a túlzott 

prioritásstruktúra nem feltétlenül és teljes körűen szolgálja az elérni kívánt gazdaságpolitikai 

célokat.  Amennyiben a makrogazdasági felfogástól haladunk a mikro-gazdasági szemlélet felé, 
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akkor a kormányzat középtávú gazdaságpolitikai céljai az uniós átlaghoz való felzárkózásban 

és a tartós, kiegyensúlyozott növekedésben összegezhetők. Mindezek részletesebben az ország 

és a régiók versenyképességének erősítését, a külföldi működő tőke beáramlásának növelését, a 

munkanélküliség csökkentését, a beruházások ösztönzését jelentik. Az alacsony 

termelékenység, a tőkehiány, az alacsony technológiai szint, a gyenge kis- és középvállalkozói 

szektor, a mérsékelt K+F tevékenység, az elavult közlekedési infrastruktúra együttesen 

determinálják a fejlesztési terveket és a konvergencia programot. A 2004-2006 időszak főbb 

prioritásai a Nemzeti Fejlesztési Tervben  

 

− a kis és középvállalkozások versenyképességének növelése, 

− kutatás és fejlesztés, 

− beruházás-ösztönzés, 

− idegenforgalom fejlesztése, 

− környezetvédelem, 

− közlekedési infrastruktúra javítása, 

− a foglalkoztatás növelésé,  

− humán tőke fejlődése, életen át tartó tanulás lehetőségének megteremtése   

− a regionális egyenlőtlenségek mérséklése  

Magyarország Konvergencia programjában  

− a modernizáció, 

− felzárkóztatás, 

− foglalkoztatás bővítése, 

− versenyképesség növelése, 

− és a tőkevonzó képesség erősítése. 

 

A csatlakozással és a közösségi programokkal szorosan összefüggő két dokumentum 

célrendszerének közös metszetét elsősorban a regionális felzárkóztatás, a foglalkoztatás 

növelése és a versenyképesség javítása alkotja. Megítélésem, hogy a gazdaság több szegmensét 

érintő problémás kérdések léte az, ami kialakította, az általános jellegű és ezáltal kevésbé 

hatékony célstruktúrát. Mindenesetre a prioritásokhoz kapcsolódva az alábbiakban a 2006-os 

költségvetési tervezetnek az államháztartás konszolidált funkciós, illetve közgazdasági 

osztályozása szerinti mérlegeire vonatkozó tényadatokat és előrejelzéseket elemzem, annak 

igazolására, hogy a nemzeti költségvetés visszatükrözi-e a fő gazdaságpolitikai irányvonalakat.  
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23. számú táblázat 

Az államháztartási kiadások funkcionális és közgazdasági osztályozás alapján 

  %-ban 

GDP megoszlás GDP megoszlás GDP megoszlás GDP megoszlás 

alapfokú oktatás 2 4,3 1,85 4 1,9 4,1 1,8 3,9
egyéb oktatás 1,5 3,1 1,36 2,9 1,26 2,8 1,33 2,9
felsőfokú oktatás 1,6 3,5 1,51 3,2 1,36 3 1,43 3,1
Oktatás 5,8 12,3 5,38 11,5 5,19 11,4 5,23 11,3

környezetvédelem 0,7 1,6 0,72 1,5 0,67 1,5 0,83 1,8

közúti közlekedés 1,1 2,4 1,62 3,5 1,41 3,1 2,05 4,4

vállalkozások folyó 
támogatása * 6,33 * 5,87 * 6,82 * 6,83

2003 2004 2005 2006

* Nincs rendelkezésre álló adat 
Forrás: T/17700 számú Törvényjavaslat a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről, T/17290 számú 
Törvényjavaslat a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetési törvény végrehajtásáról. 

 

Korábban említésre került fő prioritások közül nézzük meg miként alakult 2003-2006 között az 

oktatásra, a közlekedésre, a környezetvédelemre és a vállalkozások folyó támogatására fordított 

államháztartási kiadások mértéke. Az elemzéshez a 2004. évi zárszámadási és a 2006. évre 

vonatkozó törvényjavaslat109 szolgáltatta a számokat. A humán erőforrás fejlesztés az általános 

képzettségre, azaz az alapfokú tanulmányok biztosítására, valamint a foglalkoztatottság 

növelése érdekében az átképzésekre, továbbképzésekre, életen át tartó tanulásra helyezi a 

hangsúlyt. A pirossal jelölt számokhoz tartozó kormányzati feladatokra biztosított kiadások 

2003-hoz képest 2006-ra csökkentek. Az oktatás egészére, az alapfokú és felsőoktatásra, 

valamint az egyéb oktatásra fordított kiadások összege, mind a GDP arányában, mind a 

kiadások megoszlását tekintve 0,2-1% ponttal mérséklődött. Összességében az oktatásnak, az 

államháztartás kiadásain belüli részarányának 1%-os csökkenése, a nem kiemelt kormányzati 

prioritásként való kezelést tükrözi. A környezetvédelemre, közúti közlekedésre és a 

vállalkozások támogatására fordított források ugyan növekedtek, de mindhárom jogcím 

esetében 2005-ben visszaesés tapasztalható az előző évhez képest. A növekedés mértéke a 

közúti közlekedés kivételével maximálisan 0,23%-os, amely összehasonlítva más kiadásokkal 

(a társadalombiztosítási és jóléti költségek aránya az összes kiadást tekintve 1,8%-kal 

növekszik), nem tekinthető kiemelkedőnek.  A fenti kiadási jogcímek közül egyedül a 

                                                
109 Azért a törvényjavaslat és nem a törvény, mert a funkcionális és közgazdasági osztályozást kizárólag a 
törvényjavaslat általános kötete tartalmazza. 
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közlekedési rendszerrel kapcsolatos közúti úthálózat fejlesztésére fordított összegek mutatnak 

szignifikáns javulást.  

 

A Nemzeti Fejlesztési Tervben (NFT) szereplő stratégia és a fiskális politika  összhangjának 

mérsékelt eredményességét az is mutatja, hogy miként alakultak a gazdaság mutatószámai az 

NFT  makrogazdasági hatásvizsgálatához viszonyítva. A táblázat első oszlopaiban az NFT 

stratégiájának megvalósítása esetén bekövetkező gazdasági hatások, a másodikban pedig a 

2004-es tényadatok és a 2005-re, 2006-ra vonatkozó legutóbbi előrejelzések szerepelnek.  

 

      24. számú táblázat 

 
A Nemzeti Fejlesztési Tervben tervezett makrogazdasági hatások összehasonlítása a  

2005-2008-ra szóló Konvergencia programban szereplő tényadatokkal és előrejelzésekkel 
 

                                                                                                                                                                             %-ban 

NFT KP NFT KP NFT KP
aktivitási ráta 0,92 0,6 0,9 1,18 1,4 0,2
munkanélküliségi ráta -0,2 6,1 -0,15 1,2 -0,13 -0,2
GDP növekedés üteme 0,8 1,2 0,8 -0,4 0,8 0,1

2004 2005 2006

Forrás: Nemzeti Fejlesztési Terv, Magyarország aktualizált Konvergencia programja 2005-2008 
 
 
A Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása során évente 0,8%-kal növekedett volna a GDP, ezzel 

szemben 2003-ról 2004-re a fejlődés üteme elérte az 1,2%-ot, 2004-ről 2005-re pedig 0,4%-kal 

csökkent, amelyet 2006-re minimális 0,1%-os javulás követ. A munkanélküliségi ráta átlagosan 

a három év alatt 7,2%-kal romlott, a tervezett 0,48%-os javulás helyett. Az aktivitási ráta 

3,22%-os kumulált növekedése 1,98%-os szinten realizálódott.  

                                                                                                                                                25. számú táblázat 
 

Az egy főre jutó GDP alakulása Magyarországon 
(eu25=100) 

 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

48,5 49,6 50,7 51,9 53 55,9 58,2 59,4 60,2 61,8 63,2  
      *előrejelzés 
      Forrás: Eurostat 
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Magyarország felzárkózását és az EU átlaghoz való konvergenciát jellemző egy főre jutó GDP 

alakulás alapján az Európai Unió átlagától való lemaradás 2004 és 2006 között várhatóan 3%-

kal csökken. Amennyiben a csatlakozás előtti időszak adatait nézzük, akkor az 1998-2000-ig és 

a 2001-2003-ig tartó időszakok folyamán az egy főre jutó GDP 2,3; illetve 3,5 százalékkal - 

átlagosan ugyanakkora mértékkel, mint a tagságot követően - növekedett.   

 

A gazdaságpolitika és a költségvetés tervezése közötti szinergia hiányának következő példája 

az államháztartási hiány 2006. évi mértékének meghatározása. A 2005. decemberében elkészült 

aktualizált konvergencia programban -4,7% szerepel, a 2006. évi költségvetésről szóló, szintén 

2005. decemberében elfogadott törvényben pedig -6,6%. Arról már nem is kellene említést 

tenni, hogy az Unió szigorú elszámolási rendszere nem fogadja el a hazai tételek egy részét, 

ezért a 2006-os hiány mértéke túllépheti a 10%-ot is. Ezen eltérések láttán, a magyar 

költségvetési tervezés folyamatával összefüggésben kételyek vetődnek fel bennem, miként 

kezelhető számunkra a hazai viszonylatban inkább hosszú, mintsem középtávú időhorizontú 

megközelítés.  

 

A költségvetés tervezési folyamata a fenti eredmények alapján nem tekinthető konzisztensnek, 

illetve megbízhatónak. A kiadások funkcionális szerkezete messze nem tükrözi vissza a 

kormányprogramok, illetve a konvergencia-programok prioritásait. Különösen meglepő 

számomra, hogy az éves tervezési rendszer sem alkalmas megbízható előrejelzésre, azaz adott 

évben bizonyossággal, a parlament által elfogadott előirányzatokat, sarokszámokat a következő 

év közepén már felülírják. Az előrejelzések éven belüli időhorizont alapján is ingadoznak, az 

eltérések meghaladják olykor az 50%-ot. Mindezek számomra azt az üzenetet rejtik, hogy a 

jelenlegi rendszer nem működik megfelelően. Vagy a tervezés rossz, vagy a végrehajtás 

ellentétes a tervekkel. Korábbi szakmai tapasztalatokat is figyelembe véve a tervezés egyfelől 

igyekszik kielégíteni a jelenkori politikai, gazdasági igényeket, amennyire lehetséges megtartva 

szakmaiságát. Ez praktikusan azt jelenti, hogy a politikai alkufolyamat során folyamatos 

keresleti nyomás hatására a kiadási előirányzatok valós tételekkel növekednek, ezzel szemben a 

bevételek virtuális, remélt növekménnyel egészülnek ki. E folyamat többször ismétlődik, amely 

a bevételek és a kiadások közötti szakadék szétnyílásához vezet. A probléma ott jelentkezik, 

hogy mindez „papíron nem fáj”, azaz a tervezés során a bevételi előirányzatok átírásával 

megoldható. A végrehajtás fázisban azonban az „eltakart hiány” megjelenik, amelyhez az idő 

folyamán változott feltételrendszerből adódó többletköltségek párosulnak. E folyamat 

eredményeképpen alakulnak ki a terv és tényszámok közötti eltérések.  
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7/1. Tézis: A magyar államháztartás elszámolási és beszámolási rendszere nem felel meg a 

nemzetközi statisztikai standardoknak, nem transzparens, valamint nem elégíti ki a 

gazdaságpolitikai döntéshozatal megalapozottságához és az elszámoltathatósághoz szükséges 

követelményrendszert. 

− Elemzéseim alátámasztották, hogy gyenge az Unió relációjában kialakított fejlesztési 

politikánk, az általános makrogazdaságra vonatkozó stratégia és a költségvetések 

közötti szinergia. A konvergencia program és a Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása 

nem az azokban foglaltak szerint alakul, a zárszámadásokban pedig nem tükröződik 

vissza egyértelműen a kormányzati prioritásrendszer. A tervek és a tények – már egy 

éves időtávra is – elfogadhatatlan eltéréseket mutatnak. Az elszámolások nem követik 

szorosan az Unió előírásait – például autópálya építési költségek –, és az aktuális gazdasági 

és politikai döntések alapján változtathatók. A makrogazdasági sarokszámok rövidtávon 

sem stabilak, az államháztartási hiány mértékének követése lassan-lassan lehetetlen 

kihívásnak tekinthető. 

 

Magyarország gazdaságpolitikája és fiskális politikája folyamatosan veszít hitelességéből, 

amit tovább erősítenek a hazai, politikai érdekeket szem előtt tartó statisztikai elszámolások 

közötti módszertani eltérések kihasználásából adódó átkönyvelések. Az EU ellenőrzési 

rendszerének próbára tétele, egyrészt az ország hírnevét rontja, másrészt amennyiben 

sikerül is a szabályoktól való eltérés által átmenetileg előnyre is szert tenni, idővel a 

statisztikai „korrekció” nem marad következmény nélkül. A végeredmény szempontjából 

mindenképpen a hazai döntéshozóknak kell orvosolni a hibákat, amely utólag, többségében 

nehezebb és kevésbé hatékony politikai, gazdasági döntéseket eredményeznek. 

 
− A 2004. évről szóló költségvetési zárszámadásban nem transzparens az Unió és hazánk 

közötti célrendszerek és pénzmozgások megjelenítése.  Egyrészt a tényleges kifizetési 

előirányzatok helyett a mellékletekben kötelezettségvállalási előirányzatok 

szerepelnek, amely cash-flow szemléletben megtévesztő. Másrészt a csatlakozással 

összefüggő költségek (programok, intézmények működési előirányzatai, személyi 

kiadások) elszórtan, fejezetekben találhatók meg. Ezzel szemben a befizetések egy 

összegben szerepelnek, jogcímekre való lebontás nélkül. Véleményem szerint, az EU 

források és a Közösségi befizetéseink jelenlegi költségvetési szerkezet inkább az 
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átláthatatlanságot és értelmezhetetlenséget, mintsem a tisztánlátást segíti. Magyarország 

közép és hosszú távú gazdasági érdeke, hogy transzparens képpel rendelkezzen a közösségi 

kapcsolatokból származó pénzmozgásokról, egyrészt az értékelés, másrészt a jövőbeli 

tervezés, harmadrészt a csatlakozásban rejlő költségvetési és gazdasági potenciálok 

maximális kihasználása végett. Ehelyett, azonban az aktuális politikai érdekeknek 

megfelelően kerül prezentálásra a valós helyzet.  

 

7/2. Tézis: A magyar államháztartásra vonatkozóan, átfogó, ellenőrzött adatokra épülő,  éves 

jelentési rendszert kell kialakítani. 

Megalapozott előrejelzésekhez, a tervek és a tények közötti viszonylagos megfelelés 

biztosítása érdekében új beszámolási rendszer kialakítására van szükség. Ennek fontosabb 

elemei a következők: 

− Nem engedhető meg az éves előirányzatok, makrogazdasági előrejelzések 

folyamatos korrekciója. Amennyiben a gazdaság helyzete mégis szükségessé teszi, 

ezt szigorúan szabályozott keretek között lehetne csak megvalósítani és külön 

dokumentumban csatolni a változás következményeit. Az egyik legfontosabb 

sarokpontja az államháztartás beszámolási rendszerének a tervezés ellenőrzése. 

Stratégia, fejlesztési koncepció nem készíthető megalapozott költségvetési tervek 

nélkül. Szükségét látom, hogy jogot kapjon az Állami Számvevőszéknek a bevételi 

és a kiadási előirányzatok megvalósíthatósági ellenőrzésére, a költségvetési 

törvények parlamenti benyújtása előtt. 

 

− Kiemelten fontos lenne külön fejezetben, vagy mellékletben szerepeltetni az 

Unióval összefüggő pénzmozgásokat, illetve részletes kimutatásokat kell készíteni a 

hazai intézményi költségekre, a kötelező jellegű befizetésekre, a rendelkezésre álló 

kötelezettségvállalási és a ténylegesen kifizetésre került előirányzatokra, a kibővült 

adminisztráció bér és bérjellegű költségeire, létszám adatokra, az abszorpcióra, a 

felhasználásra, valamint az Unió és Magyarország költségvetési kapcsolatából 

származó egyenlegre vonatkozóan.  

 

− A nemzeti nettó pozíció meghatározásánál figyelembe kell venni a három eltérő 

módszertant és a kapott eredményeket elérhetővé kell tenni a nyilvánosság 

számára.  
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− Eredményességi és hatékonysági mutatók beépítésére van szükség a költségvetés 

mellékleteibe, amelyek segítségével egyfelől követhetővé válna a kormányzati 

prioritásokhoz tartozó kiadásszerkezet alakulása, másrészt értékelhető lenne a 

hazai és a közösségi alapokból származó forrásokkal kiegészített fejlesztési 

programok sikeressége. Ezekkel a kiegészítésekkel a közpénzek felhasználása feletti 

ellenőrzés kiegészülne egy, az állampolgárok számára is érthető, valamint a 

kormányzati stratégia végrehajtásának eredményességét kontrolláló, éves gyakoriságú, 

átfogó visszajelzéssel. 

 

− Az Állami Számvevőszék jogköre kiterjesztendő a megállapítások és javaslatok 

tétele mellett beszámoltatásra és szankcionálásra. 

 

− Az eddig említettek megvalósításához és a transzparens költségvetési 

dokumentumok létéhez a jelenlegi államháztartási törvény újrakodifikálása 

elengedhetetlen feltétel. 
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VI. 
Következtetések 

 
 
Az Európai Unió Agenda 2000-ben szereplő célkitűzéseit nem sikerült maradéktalanul 

megvalósítani. A felzárkózás üteme elmaradt a tervtől, a teherviselési arányok megoszlása 

pedig nem a nemzetgazdaságok valós fejlettségét tükrözik. A támogatáspolitika növelte a tagok 

között kialakult politikai, hatalmi feszültségeket, amellett, hogy alapvető szerepét – azaz a 

nemzetek közötti és regionális kohézió szignifikáns erősítését – nem tudta betölteni. 

Hatékonysága, arányait és eredményeit tekintve alacsony. Prioritásrendszere, céljai eléréséhez 

nem adekvát.  

 

A kiadásokat változatlannak feltételezve a kohézió felgyorsítása érdekében egyrészt, további 

arányeltolódásra van szükség az újonnan csatlakozók javára, szemben az EU 15 országaival; 

másrészt, a támogatáspolitikának a Kohéziós Alap feltételrendszeréhez igazodó adaptációját 

kell megvalósítani. Az Európai Unió költségvetésének bevételi forrásszerkezete is változtatásra 

érett, amelynek reformja kapcsán, a módosított áfa forrás és a jövedéki adó bevezetése lehet 

hosszútávon, funkcionalitását tekintve sikeres. Miután az Agenda 2007 sem a kiadásokra, sem a 

bevételekre vonatkozóan nem tartalmaz radikális módosításokat, ezért sikerességét mérlegelve, 

a következő időszakra tervezett kohéziós politikát is bírálat alá kell vetni. Amennyiben a 

tagországok felzárkózása és a gazdasági növekedés fenntartása az alapvető közös cél, akkor 

radikálisabb költségvetési struktúraváltást kell előirányozni. Ez jelenti egyfelől a támogatási 

célrendszer további egyszerűsítését és koncentrációját, másfelől az agrárkiadások 

visszaszorítását a kohéziós támogatási források javára. 

 

A csatlakozás sikere – Spanyolországban és Görögországban – az Unió regionális szempont és 

eszközrendszerének adaptációján, középtávú tervezésen, az összehangolt cél- és eszközrendszer 

kialakításán, a problémás területek feltérképezésén és a finanszírozás többszereplős 

modelljének alkalmazásán alapult. A tagsággal járó gazdasági és költségvetési hatások 

tekintetében leszögezhető, hogy a „szufficitet”, illetve a „deficitet” nem érdemes pusztán 

forintokban és eurókban mérni, mert abszolút összegükhöz hosszú távon, felzárkózást biztosító 

trend nem fűzhető. A gazdasági és pénzügyi mutatók idővel visszaigazolják ki milyen 

időhorizonton belül, mennyire sikeresen használta ki az integrációban rejlő lehetőségeket. A 

gazdasági növekedés és a kohézió alapvető mozgatórugóját a konvergencia-program keretében 

megvalósított szigorú fiskális- és gazdaságpolitika; az abszorpciós képesség javítása, valamint a 
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középtávú EU-konform fejlesztési stratégia jelentette. Arra a kérdésre, miszerint a Kohéziós 

Alap vagy a Strukturális Alapok tekintetében hatékonyabb-e a rendelkezésre álló források 

gazdaságfejlesztő és pozitív „áttételi” hatása, azt a választ kaptuk, hogy a kohéziós támogatások 

sikeresebbek, magántőke vonzó képességük pedig magasabb. További eredményként tartom 

számon, hogy Spanyolország és Görögország elemzése során bizonyítottá vált, hogy az Európai 

Unióba való belépéssel a gazdasági kohézió a nemzetek között valósul meg, míg a 

tagállamokon belüli egyenlőtlenségek növekednek. 

 

Magyarország számára a csatlakozást követő középtávú gazdaságpolitikai és költségvetési 

kilátások kettős arculatot mutatnak. Napjainkban a kormányzat azt az álláspontot képviselte110, 

hogy az Európai Monetáris Unióhoz való 2010-es csatlakozásnak nincsen akadálya az 

államháztartási hiány kritériuma oldaláról. Ezzel összhangban az aktualizált konvergencia 

programban111 a 2006-os 4,7%-ról 2008-ra 1,9%-ra mérsékelhető a deficit112. 2005-ben az 

államháztartás pénzforgalmi egyenlege  -4,4% volt113.  

                                                                                                                       7. számú diagramm 

Az államháztartási hiány alakulása 
(1994-2004) 
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Forrás: */ 2002-ig GFS: privatizációs bevételek nélkül. 1996-ig: IMF-nek átadott 
adatszolgáltatás   alapján, 1997-2002: zárszámadások. 

 

                                                
110 2006. augusztus 25.-én 2011- 2013-os céldátumot jelentett be a Pénzügyminiszter  
111 2005-ben a Pénzügyminisztérium által publikált 
112 A 2008-as 3%-os GDP arányos hiány azért szükséges, mert már az EMU tagság előtt 2 évvel teljesíteni kell az 
előírt kritériumokat. 
113 A relatív jónak ítélhető eredményben azonban bevételként könyvelték el azokat a tételeket is, amelyek az 
autópálya-építés költségvetésen kívülre helyezése nyomán jelent meg a büdzsében. Az EU statisztikai hivatala és 
ESA 95 módszertana nem fogadja el ezeket a tételeket államháztartási bevételként, azaz utólagos korrekció esetén, 
az eredményszemléletű hiány 5,5-6% között mozoghat. A továbbiakban azonban ne számoljunk az Unió szigorú 
elszámolási metodikájából adódó utólagos korrekcióval, hanem induljunk ki a rendelkezésre álló tényekből és 
előrejelzésekből. 
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A 2005-ös év lezárását alapul véve, a költségvetési deficitet három év alatt 1,5%-kal kell 

csökkenteni. Ez évi 0,5%-ot jelentene, figyelmen kívül hagyva a 2006. évre szóló 

költségvetésben szereplő -6,6%-ot, valamint a konvergencia program -4,7%-os mértékét. Ez 

utóbbi dokumentumban 2008-ra prognosztizált 1,9%-os deficit stratégiailag helytálló, hiszen 

nem a 3% elérése a cél, hanem annak biztosítása, hogy a gazdaság átmeneti 

konjunktúraciklusaitól függetlenül, eleget tegyen hazánk a Monetáris Unió 

paraméterrendszerének, ami a gyakorlatban maximálisan 2,5%-os114 tervezett államháztartási 

hiányt feltételez. Annak ellenére, hogy mind a szakmai intézetek, mind a kormányzati szinteken 

tisztán gazdasági számításokon alapuló tervezés folyik, nem hagyható figyelmen kívül, hogy 

2006,  újabb országgyűlési választások éve, amely számottevően torzíthatja az előre kalkulált 

értékeket. Ezt bizonyítja a 7-es számú diagramm is, hiszen az elmúlt három választási évben 

kiugróan magas volt az államháztartás hiánya, s minden ciklusban újból indult a visszaszorítás 

érdekében tett intézkedések sorozata addig, amíg a következő választás küzdelmeiben az 

ígéretverseny által ismét növekedni nem kezdtek a kormányzati kiadások, negatív hatást 

gyakorolva ezáltal a hiány mértékére. Véleményem szerint – a jelenlegi tervezés mentén 

haladva tovább – lehetetlen választási év beékelődésével, évi 0,5%-os hiánycsökkentést elérni; 

a politikailag elvárt, a választók bizalmát erősítő és megnyerő intézkedések sorozata mellett. A 

konvergencia program meghiúsulása esetén, pedig kieshetnek a kohéziós alap támogatásai, 

amely tovább rontja hazánk fiskális pozícióját. Sikeres gazdaságpolitikai és fiskális fordulat 

esetén, – amely megalapozott és végrehajtott konvergencia programot igényel  – reális 

Eurózóna csatlakozási dátum 2012 lehet. 

 

Ráadásul a gazdaságnak a kettős – külső és belső – megfelelési kényszeréből adódóan a hiány 

alakulásának szempontjából további kedvezőtlen trendek várhatók. A növekedés fenntartása és 

versenyképességünk növelése érdekében, a bevételek csökkentése és e területeket érintő célzott 

kedvezmények növekedése várható. A belpolitikai helyzet ugyancsak kiadásnövekedést sürget, 

elsősorban olyan területeken, amelyek nem kifejezetten célpontjai az Európai Unió támogatási 

programjainak. Ez alatt értem a szociális kiadásokat, az egészségügy reformját, stb. A 

költségvetés tekintetében stratégiai jelentőségű reformok hiánya, mára oda vezetett, hogy 

néhány állami funkció jelenlegi szerkezetében nem tartható fenn. Egyfelől a szolgáltatás 

minősége állandó elégedetlenséget eredményez, másfelől e kritikák tűréshatár alatt tartása 

érdekében „tűzoltás” folyik, ami köztudottan a legköltségesebb és legkevésbé hatékony 

                                                
114 A tervezett hiány mértéke a tényszámokhoz viszonyítva egyrészt az évközi folyamatok következtében néhány 
százalékkal romlik, másrészt a 3%-os szint stabil fenntartásához nem elégséges 3%-os hiány tervezése. 
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költségvetési megoldás. A tétlenségnek és a gazdasági racionalitásnak a politika érdekek alá 

való rendelésének ára van. Sajnálatos, hogy a döntéshozók egy része azt feltételezi, hogy ezt a 

költséget átháríthatjuk az Európai Unióra és az elmúlt évtizedből eredő problémák megoldására 

a közösségi támogatások nyújtanak majd fedezetet. Az Európai Uniótól kapható források 

bővülése valóban könnyíthet a költségvetés helyzetén, de csak abban az esetben, ha a 

támogatásokat olyan területekre koncentrálják, amelyek a jövőben növekvő nemzeti forrást 

kötnének le, így az Alapokból nyert pénzösszegek - a társfinanszírozás kötelezettségen kívül - 

más célokra fordítható előirányzatokat szabadítanának fel.  

 

A csatlakozástól eltelt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy Magyarország nem tudja 

kihasználni a Közösségtől származó többletforrások adta lehetőségeket, illetve hiányzik az 

uniós támogatások integrációja az egységes gazdaságpolitikai koncepcióba. Ez köszönhető 

egyrészt az abszorpciós kapacitásunk hiányosságainak, másrészt a tervezési folyamat 

megbízhatatlanságának. A Nemzeti fejlesztési Terv és a Konvergencia Program végrehajtása 

nem a tervek szerint halad; a célkitűzések megvalósításához szükséges költségvetési támogatás 

pedig rendkívül mérsékelt. A tervezés időhorizontja nem igazodik az EU gyakorlathoz, és a 

hazai makrogazdasági, államháztartási sarokszámok folyamatos módosulása következtében, 

költségvetési politikánk elvesztette hitelességét. Az államháztartás fiskális helyzetét, a 

csatlakozás előtti állapothoz viszonyítva kell elemezni, amely esetünkben azt jelenti, hogy, a 

költségvetésre ható direkt előirányzatokon túl, az indirekt tételeket is számba kell venni. Ennek 

megfelelően a hivatalos jelentések szerinti 2004-es nettó kedvezményezetti pozíció valós értéke 

115,8 millió euró deficit. Azaz a hivatalosan publikált 2004-es egyenlegben nem vették 

figyelembe a kieső vámbevételeknek, az intézményi működési költségeknek és a tagdíjaknak a 

költségvetésre gyakorolt hatását. Az említett költségvetési problémát komplexebbé teszi, hogy 

nincs ma Magyarországon pontos, kiszámítható és középtávú tervezés. A beszámolási rendszer 

nem elégíti ki az európai standardok által előírt követelményeket, így az átláthatóság és a 

megalapozottság csak részlegesen érvényesül, amellett, hogy a riportrendszer nem támogatja 

hatékonyan a racionális, stratégiai gazdasági és politikai döntéshozatalt. 

 

Az összefoglalásból látható, hogy Magyarország, jövőjét alakító stratégia kialakításakor nincs 

könnyű helyzetben. A múltban meg nem tett lépések mára létfontosságúvá váltak. A 

csatlakozást nem lehet szűklátókörűen értelmezni. A siker éppúgy mint Spanyolország és 

Görögország esetében a mi kezünkben van, de talán összetettebb mint gondolnánk. Semmi 

esetre sem elég, hogy Magyarország nettó kedvezményezett legyen az Unión belül. Fontos és 
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szükséges, de nem elégséges feltétel. Tanulságul szolgálhat számunkra, hogy nem a pénz 

mennyisége és lehívása jelenti az előnyös pozíció fő ismérveit, hanem azon stratégia, amelyben 

egyértelműen meghatározott mely szektorban és területen, mikor és melyik stratégiai 

célkitűzéshez kapcsolódóan, milyen finanszírozási portfolió mellett érdemes beruházási kiadást 

előirányozni.  

 

A következő évtized gazdasági és társadalmi sikerességét felülről lefelé, részleteiben 

végigvezetett stratégia mentén lehet megalapozni. Amennyiben hosszú távon szeretnénk 

sikereket elérni gazdaságunk fejlődésére vonatkozóan, meg kell teremteni a politikai 

konszenzust a főbb irányvonalak felvállalására és betartására, valamint nem rendelhető alá 

Magyarország és az EU pénzügyi kapcsolatrendszere, fiskális politikája, a „helyi” politika 

kívánalmainak. Meg kell szüntetni a 4 éves ciklusokon alapuló, éven belül módosítható 

tervezést, annak szezonális ingadozásaival együtt. Ebből a szempontból talán a legnehezebb 

időszakot éli át Magyarország, hiszen a kiélezett politikai csatározás nem nyújt biztató hátteret 

sem a stabilizációnak, sem a körültekintő, visszafogott és tudatos kormányzati döntéseknek. A 

költségvetés kiadási oldala többszörösen terhelt, a bevételek növelése nemzetgazdasági 

érdekeket figyelembe véve, korlátozott. Adatok és számok halmaza nem helyettesítheti a 

stratégiai gondolkodást, nem hangolnak össze nemzeti politikákat, nincs kifejezetten hozzáadott 

értéke a gazdasági folyamatok rendezettségéhez.  

 

A fenti következtetésekből kiindulva a Magyar gazdaság fejlődéséhez, az államháztartás 

egyensúlyának megteremtéséhez, és a kohézió felgyorsításához az alábbi lépések szükségesek: 

 

1. Régiónként kell elemezni az elmúlt két és fél év gazdasági folyamatait a csatlakozás 

tükrében. Ennek az elemzésnek ki kell terjedni az abszorpció korábban említett hármas 

elméleti rendszerére (pénzügyi, gazdasági és adminisztrációs). Az elemzést a jövőben 

is, negyedévente, konzekvensen azaz, ugyanazon metodikát alkalmazva folytatni 

szükséges. 

 

2. Az eredményeken alapulva újra kell definiálni a hazai fejlesztési tervet, alapvető célként 

kitűzve az EU támogatáspolitikájával kapcsolatos szinergia erősítését. Ezzel 

párhuzamosan a Pénzügyminisztériumban definiálni kell a fejlődést biztosító gazdasági 

fundamentumokat és e két dokumentumra alapozva megalkotni egy új konvergencia 

programot. Az új gazdaságpolitikai és fiskális stratégiának ki kell terjedni: 
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− Az ágazatok, állami funkciók harmonikus, és szinergiát erősítő kezelésére. 

− Államháztartási reformra, amelynek keretében bizonyos területeken erősíteni kell a 

decentralizációt, ahol pedig szükséges ott centralizálni. 

− A helyi önkormányzatok szerepét kihasználni, mértgazdaságos rendszert felépíteni, 

valamint a gazdálkodási feltételrendszert kiszámíthatóvá és tervezhetővé tenni. 

− A költségvetés kiadásainak struktúraváltása során a „pénznyelő költségvetési 

automaták”  működési mechanizmusait elemezni, a lehetséges átalakításokat 

értékelni, és ennek eredményeképpen meglépni a több évtizede halogatott 

reformokat, amely adott esetben a feladatnak, mint központi funkciónak a 

megszüntetését és piaci alapokra való helyezését jelentheti. 

 

3. Át kell alakítani a tervezési és beszámolási rendszert, amelynek első lépése az 

államháztartási törvény újrakodifikálása. Megszüntetendő a költségvetési módosításokra 

való lehetőségek széles tárháza. A makrogazdasági és államháztartási 

sarokparamétereket középtávra kell elfogadni a Parlamentnek, miután az Állami 

Számvevőszék jóváhagyta annak megalapozottságát és realitását.  

 

4. Az Állami Számvevőszéket – jogait kiterjesztve – célszerű lenne teljes körű ellenőrzési 

és beszámoltatási intézménnyé átalakítani. Ennek megfelelően, nem kizárólag 

javaslattételi és értékelési joggal rendelkezne, hanem mind a tervezés, mind a 

végrehajtás fázisában, vétó és szankcionáló jogokat kapna. Ellenőrzési tevékenysége 

negyedévenkénti gyakoriságra módosulna, amely a bonyolult, átláthatatlan több száz 

oldalas költségvetési dokumentumok esetében ma még lehetetlen.  

 

5. Ebből adódóan teljesen új költségvetési és zárszámadási beszámoló bevezetésére van 

szükség, amely átfogó, transzparens, egyszerűbb fejezeti struktúrán alapul és külön 

kezeli a már átalakított helyi önkormányzatok gazdálkodását. Mindezeken felül az új 

beszámolók nem kizárólag előirányzatokat, azok terv- és tényszámait, valamint a 

metodológiailag még mindig nem tökéletes funkcionális és közgazdasági osztályozás 

szerinti állami funkciókat jelenítenék meg, hanem a racionális gazdálkodáshoz és 

döntéshozatalhoz szükséges mutatókat is tartalmaznának. Ide sorolom az Uniós 

pénzmozgások részletes bemutatását, amely kitérne: 

− a kapott támogatások összegeire, ágazatonként és régiónként; 
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− e támogatások felosztására direkt és diszkrecionális rendszerben, ez utóbbi 

tartalmazna projektösszesítő elemzést ugyancsak régiónként, ágazatonként és a 

projektek időbeli lefutására vonatkozóan, valamint bemutatná a projektfinanszírozás 

állami, helyi szintű és magántőke megoszlását; 

− befizetési kötelezettségeinkre bevételi nemek és azok teljesítési idejére, ütemezésére 

tekintettel, szükség szerint mellékletben a számítás metodikájára; 

− az uniós intézményrendszerrel kapcsolatos kiadások alakulására; 

− az egyéb tagdíjak, hozzájárulások, befizetések, vagy kapott források összegeire; 

− végezetül a kapott források által felszabadult nemzeti költségek átcsoportosítására és 

azok gazdaságfejlesztő hatásaira. 

 

Hat hónapot átfogó monitoringok formájában, külön fejezetben kellene megjeleníteni a 

Nemzeti Fejlesztési Terv és a Konvergencia Program eredményeit.  A költségvetési 

fejezeteket érintően teljesítménymutatók használata tenné mérhetővé a működés és az 

állami funkciók ellátásának hatékonyságát, eredményességét. 

 

6. Végezetül, szigorú szabályokhoz, maximalizált eltérési mértékhez kell kötni a 

Konvergencia Program, a Fejlesztési Terv és a költségvetések módosítását, 

kiküszöbölve ezáltal a politikai érdekek változó igényeinek való kiszolgáltatottságot. 

 

A magyar gazdaság jövőjét tekintve, valójában két úton lehet haladni. Az első, programokat és 

reformokat, átgondolt, következetes lépéseket kíván, bizonytalanságok és megtorpanások 

nélkül. A második, a jelenlegi helyzetet konzerváló, hosszú távú döntéseket halogató, 

bizonytalan és rövidlátó gazdaságpolitika, amely a költségvetés „megkönnyebbülését” 

kizárólag az Európai Unió forrásaitól várja. Értekezésem ahhoz próbált segítséget nyújtani, 

miként valósítható meg a kohézió felgyorsítása és a gazdasági növekedés fenntarthatósága 

érdekében az előbbi változat, illetve milyen hátrányokat okoz az utóbbi folytatása. 
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               1. számú melléklet 

 

A  GDP növekedés üteme 2001-2007 között 

       %-ban 

        

  2001 2002 2003 2004 2005* 2006* 2007* 

Ausztria 0,8 1 1,4 2,4 1,7 1,9 2,2 

Belgium 1 1,5 0,9 2,6 1,4 2,1 2 

Dánia 0,7 0,5 0,6 2,1 2,7 2,3 2,1 

Egyesült Királyság 2,2 2 2,5 3,2 1,8 2,3 2,8 

Finnország 1 2,2 2,4 3,6 1,9 3,5 3,1 

Franciaország 2,1 1,2 0,8 2,3 1,5 1,8 2,3 

Görögország 4,6 3,8 4,6 4,7 3,5 3,4 3,4 

Hollandia 1,4 0,1 -0,1 1,7 0,5 2 2,4 

Írország 6,2 6,1 4,4 4,5 4,4 4,8 5 

Luxemburg 1,5 2,5 2,9 4,5 4,2 4,4 4,5 

Németország 1,2 0,1 -0,2 1,6 0,9 1,2 1,6 

Olaszország 1,8 0,4 0,3 1,2 0,2 0,5 1,4 

Portugália 2 0,5 -1,1 1,2 0,4 0,8 1,2 

Svédország 1,1 2 1,7 3,7 2,5 3 2,8 

Spanyolország 3,5 2,7 3 3,1 3,4 3,2 3 

átlag EU15 2,07 1,77 1,61 2,83 2,07 2,48 2,65 

Ciprus 4,1 2,1 1,9 3,8 3,9 4 4,2 

Magyarország 4,3 3,8 3,4 4,6 3,7 3,9 3,9 

Málta 0,9 0,8 -1,7 0,1 0,8 0,7 1,1 

Szlovákia 3,8 4,6 4,5 5,5 5,1 5,5 6,3 

Szlovénia 2,7 3,5 2,7 4,2 3,8 4 4,2 

Lettország 8 6,4 7,2 9,8 9,1 7,7 7,1 

Litvánia 7,2 6,8 10,5 7 7 6,2 5,8 

Cseh Köztársaság 2,6 1,5 3,2 4,4 4,8 4,4 4,3 

Lengyelország 1,1 1,4 3,8 5,3 3,4 4,3 4,5 

Észtország 6,5 7,2 6,7 7,8 8,4 7,2 7,4 

átlag EU10 4,12 3,81 4,22 5,25 5 4,79 4,88 

átlag EU25 2,892 2,588 2,652 3,796 3,24 3,404 3,544 

Forrás: Eurostat 2004        
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         2. számú melléklet 

 

Az Európai Unió 2006-os költségvetése 
        

Kötelezettségvállalások       millió euró, folyó áron, 2006-os árakon  

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Mezőgazdasági kifizetések 37352 40035 41992 42680 42769 44598 44847 

Vidékfejlesztési kiadások és 
kísérő intézkedések 4386 4495 4595 4698 6536 6841 7771 

Strukturális Alapok 30019 30005 30849 31129 35353 37247 38523 

Kohéziós Alap 2659 2715 2789 2839 5682 5194 6094 

Belső politikák 6031 6272 6558 6796 8722 9012 9385 

Külső fellépések 4627 4735 4873 4972 5082 5119 5269 

Igazgatás 4638 4776 5012 5211 5983 6185 6528 

Tartalékok 906 916 676 434 442 446 458 

Előcsatlakozási források 3174 3240 3328 3386 3455 3472 3566 

Ellentételezés 0 0 0 0 1410 1305 1074 

összes kötelezettségvállalás 93792 97189 100672 102145 115434 119419 123515 

összes kifizetési előirányzat 91322 94730 100078 102767 111380 114060 119112 

        
        
     változás, az előző év=100  

  2001 2002 2003 2004 2005 2006  
Mezőgazdasági kifizetések 107,18% 104,89% 101,64% 100,21% 104,28% 100,56%  

Vidékfejlesztési kiadások és 
kísérő intézkedések 102,49% 102,22% 102,24% 139,12% 104,67% 113,59%  
Strukturális Alapok 99,95% 102,81% 100,91% 113,57% 105,36% 103,43%  
Kohéziós Alap 102,11% 102,73% 101,79% 200,14% 91,41% 117,33%  
Belső politikák 104,00% 104,56% 103,63% 128,34% 103,32% 104,14%  
Külső fellépések 102,33% 102,91% 102,03% 102,21% 100,73% 102,93%  
Igazgatás 102,98% 104,94% 103,97% 114,81% 103,38% 105,55%  
Tartalékok 101,10% 73,80% 64,20% 101,84% 100,90% 102,69%  
Előcsatlakozási források 102,08% 102,72% 101,74% 102,04% 100,49% 102,71%  
Ellentételezés 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 92,55% 82,30%  
összes kötelezettségvállalás 103,62% 103,58% 101,46% 113,01% 103,45% 103,43%  
összes kifizetési előirányzat 103,73% 105,65% 102,69% 108,38% 102,41% 104,43%  
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Kifizetési előirányzatok           euróban 

  2005 2006 2006/2005 
Mezőgazdasági 
kifizetések 42 185 450 000 43 279 720 000 2,60% 

Vidékfejlesztési kiadások 
és kísérő intézkedések 6 279 400 000 7 711 300 000 22,80% 
Strukturális Alapok 30 290 527 704 32 134 099 237 6,10% 
Kohéziós Alap 2 105 500 000 3 505 500 000 66,50% 
Belső politikák 8 016 662 269 8 889 218 143 10,90% 
Külső fellépések 5 476 162 603 5 369 049 920 -2,00% 
Igazgatás 6 292 367 368 6 656 369 817 5,78% 
Tartalékok 446 000 000 458 000 000 2,70% 
Előcsatlakozási források 3 286 990 000 2 892 850 000 -12,00% 
Ellentételezés 1 304 988 996 1 073 500 332 -17,70% 
összes kifizetési 
előirányzat 

105 684 048 
940 111 969 607 449 5,90% 

     Forrás: www.europa.eu.int/comm/budget 
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 3. számú melléklet 

 

A Koppenhágai Pénzügyi Csomag 2004-2006 között Magyarország esetében 
    
   millió euró 
  kötelezettségvállalások kifizetések kifizetés/kötelezettségek 
Közös agrárpolitika 948,4 948,4 100,0% 
Vidékfejlesztés 534,4 373,6 69,9% 
Strukturális Alapok 1853 944,9 51,0% 
Kohéziós Alap 994,1 226,1 22,7% 
Belső politikák 559,4 391,3 69,9% 
Kompenzáció 211,2 211,2 100,0% 
összesen 5100,5 3095,5 60,7% 

Forrás: www.europa.eu.int/comm/budget 
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              4. számú melléklet 
 
 

Az Operatív programokra beadott pályázatok tényadatai 
 

pályázatok száma hatályos szerződés Kifizetett

AVOP 6080 3136 1418

AVOP1 4098 2381 1039
AVOP2 361 105 33
AVOP3 1558 596 312
AVOP4 63 54 34
GVOP 18187 4931 2360

GVOP1 553 160 107
GVOP2 14512 3835 1648
GVOP3 1748 718 470
GVOP4 1263 169 88
GVOP5 111 49 47
HEFOP 3815 491 386

HEFOP1 311 47 45
HEFOP2 1295 207 189
HEFOP3 1852 147 89
HEFOP4 329 62 39
HEFOP5 28 28 24
KIOP 274 102 67

KIOP1 189 43 21
KIOP2 27 18 17
KIOP3 58 41 29
ROP 2226 493 381

ROP1 570 50 31
ROP2 905 182 104
ROP3 565 95 87
ROP4 186 166 159
SUM 30582 9153 4612  

           Forrás: www.nfh.gov.hu 
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                              5. számú melléklet 
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                                                                                                                                6. számú melléklet 

 

milliárd forintban nemzetgazdasági beruházások ebből költségvetési 
költségvetési forrásból  

önkormányzati 

  2003 2004 változás  2003 2004 változás 2003 2004 változás 

Közép-Magyarország 1 817 516 2 056 589 113,15% 232 560 202 858 87,23% 82 477 76 872 93,20% 

Közép-Dunántúl 382 222 500 833 131,03% 40 419 47 789 118,23% 34 586 43 923 127,00% 

Nyugat-Dunántúl 344 691 360 217 104,50% 39 879 37 438 93,88% 31 927 33 708 105,58% 

Dél-Dunántúl 248 360 238 709 96,11% 45 449 40 420 88,93% 37 494 31 233 83,30% 

Észak-Magyarország 344 736 381 859 110,77% 40 127 48 228 120,19% 37 105 43 624 117,57% 

Észak-Alföld 289 616 322 529 111,36% 50 299 53 804 106,97% 38 871 42 623 109,65% 

Dél-Alföld 268 036 294 266 109,79% 57 816 59 718 103,29% 43 692 48 820 111,74% 

összesen: 3 695 177 4 155 002 1,124439235 506 549 490 255 0,967833319 306 152 320 803 1,047855 
                    
  2003 megoszlás 2004 megoszlás változás       
  költségvetési önkormányzati költségvetési önkormányzati költségvetési önkormányzati       
Közép-Magyarország 0,13 0,355 0,099 0,379 -0,029 0,024       
Közép-Dunántúl 0,11 0,856 0,095 0,919 -0,010 0,063       
Nyugat-Dunántúl 0,12 0,801 0,104 0,900 -0,012 0,100       
Dél-Dunántúl 0,18 0,825 0,169 0,773 -0,014 -0,052       
Észak-Magyarország 0,12 0,925 0,126 0,905 0,010 -0,020       
Észak-Alföld 0,17 0,773 0,167 0,792 -0,007 0,019       
Dél-Alföld 0,22 0,756 0,203 0,818 -0,013 0,062       

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 
 
 


