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AZ  EURÓPAI  UNIÓS CSATLAKOZÁS KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 

GAZDASÁGPOLITIKAI  HATÁSAI 

 

 

 

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” teherviselés1 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. 

 

 

                                                
1 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.  



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. 

 

 

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. 

 


