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1. BEVEZETÉS 
 

A disszertáció az adózás és a versenyképesség együttes elemzésével és 

lehetséges kapcsolatával foglalkozik, az Európai Unió országaiban és 

Magyarországon. 

Az Európai Uniós országok gazdaságpolitikai döntéseit alapvetően fejlettségük 

és gazdasági versenyképességük határozza meg. Az EU célja, hogy a 

tagországok igazodjanak a közös célkitűzésekhez, különös tekintettel a javak, 

szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad mozgására, valamint a piaci 

versenyre. 

A téma időszerűségét igazolja, hogy az adók – a költségvetés legnagyobb 

bevételei forrásai – szerepe a gazdasági növekedésben az elmúlt néhány év 

során a korábbiakhoz képest felerősödött. Egyes adók mértékének csökkentése 

vagy növelése, azok struktúrájának módosítása jelenleg relatíve fontos szerepet 

játszik egy adott ország gazdasági folyamatainak, versenyképességének 

alakításában. Természetesen a költségvetés bevételi oldalának egyéb tényezői is 

igen fontosak, ám ezek vizsgálatától most eltekintek, azok átalakuló szerepe, 

helye és mértéke miatt. 

A versenyképesség értelmezése, mint tudjuk, igen sajátos az egyes szerzők 

műveiben, abban azonban egyetértenek, hogy egy ország fejlődése, gazdasági 

növekedése, és így versenyképessége biztosítja: az ott élők „jólétének”, 

életszínvonalának, és életminőségének javítását. A versenyképességet tényezők 

széles köre befolyásolja, sokféle tipizálásuk, csoportosításuk található a 

szakirodalomban, alapvetően azonban a megtermelt jövedelem határozza meg. 

Ezért ezen tanulmány keretében az országok versenyképességnek csupán 

gazdasági hátterét kívánom megvizsgálni. Azokat az általános makrogazdasági 

mutatókat helyezem az elemzés előterébe, melyeknek közvetlen kapcsolatuk 

lehet az adóbevételekkel és az adóterhekkel, azaz a nemzetgazdaságokat jól 

jellemző, átfogó mérőszámok. Az elemzéseket a 2001-2004 között időszakra 
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támaszkodva végzem el, melyet egyrészt az adatok hozzáférhetősége határozott 

meg, másrészt viszont rajtuk keresztül jól nyomon követhető a csatlakozás előtt 

már elkezdődött gazdaságpolitikai intézkedések, valamint a harmonizáció 

hatásai. A vizsgálatok eredményeként értékelést kapunk hazánk és az Európai 

Unió többi tagjának makrogazdasági helyzetéről, szerepéről, illetve a 

gazdaságpolitika megoldandó problémáiról. 
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2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSE ÉS FELADATAI 
 

A disszertáció megírásának célja, hogy az Európai Unió tagállamainak sajátos 

adórendszerét ismertetve meghatározza a versenyképesség és az adózás 

lehetséges kapcsolatát és összefüggéseit, valamint elemezze és csoportosítsa 

statisztikai módszerek alkalmazásával (klaszter-analízis, regresszió-analízis, 

rangsor-elemzés). A kapott eredmények tükrében felvázolja az EU-25 2001-

2004-es időszakának versenyképességi állapotát, a gazdasági mutatók, az 

adóbevételek és az adóterhek ismeretében.  

 

A célkitűzés megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat kell elvégeznem: 

 

 Az adóbevételek szerkezetének vizsgálata és az egyes termelési tényezők 

adóterhelésének alakulásának felvázolása 2001-2004 között. 

 Az Európai Unió országainak gazdasági és fejlettségi szintjének elemzése, 

a bruttó hazai termék (GDP) és további makrogazdasági mutatók alapján. 

 Az EU-25 tagállamának gazdasági versenyképességének vizsgálata 2001-

2004 között, az általam választott mutatók alapján. 

 A gazdasági versenyképesség és az adóbevételek kapcsolatainak feltárása. 

 A közösség országainak értékelése az adórendszer és gazdasági mutatók 

ismeretében. 

A kapott eredményeket térképek, táblázatok, diagrammok és ábrák 

segítségével mutatom be, melyek áttekinthetővé teszik az adórendszerek és 

gazdasági fejlettségbeli különbségek ismertetését. 
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3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

3.1. Adó, harmonizáció, integráció 

3.1.1. Az adózás általános alapelvei és célja 

Az adó olyan közvetlen ellenszolgáltatás nélküli jövedelemátengedés, amelyet 

az állam kényszer útján hajt be (Gacsályi-Meyer, 2002). A közvetlen 

ellenszolgáltatás hiánya nem azt jelenti, hogy az adózó nem részesedik a 

közkiadásokból, hanem azt, hogy részesedésének alapját nem a befizetési 

kötelezettség teljesítése és nem is a befizetett összeg nagysága képezi, hanem a 

rászorultság, illetve az alanyi vagy állampolgári alapú jogosultság. Ez 

megfordítva egyben azt is jelenti, hogy aki hiányosan tesz eleget 

adókötelezettségeinek, az ettől még nem záródik ki a közkiadások 

igénybevételéből (Balogh és mtsai, 2003). 

 Vajon mivel magyarázható az adók szükségessége? A piaci mechanizmusokba 

valamilyen módon be kell avatkoznia az államnak, mivel a felmerülő szociális 

igényeket ki kell elégíteni és az erőforrások, illetve jövedelmek megfelelő 

elosztását biztosítania kell (Mizik, 2003). Samuelson-Nordhaus (1997) hasonlata 

igazán pontos: „A gazdaság egyszerűen nem képes nyugodt maradni. Akárcsak 

a kisgyerek, állandóan ilyen vagy olyan bajba kerül. „Gondolhatunk itt a 

munkanélküliségre, a spekulációra és az inflációra, melyek a világ 

gazdaságainak folyamatos résztvevői. A középkor után a feudális rendszert 

felváltó új viszonyok egyre nagyobb hangsúly fordítottak az ún. piaci 

mechanizmusra. Még mielőtt a folyamat megközelítette volna a teljes laissez-

faire állapotát, – vagyis azt az állapotot, ahol a kormányzat egyáltalán nem 

avatkozik be az üzleti életbe - az irányzat megfordult. A tizenkilencedik század 

vége óta a fejlett államokban szinte folyamatosan növekszik a kormányzat 

gazdasági szerepe (Samuelson, 1997).  
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A piacon tehát a nyugtalanságából fakadóan hibák és kudarcok jelentkeznek, 

amelyeket Brassley (1997) és Stiglitz (2000) szerint több fő kategóriába lehet 

sorolni:  

 Bizonytalanság – a keresleti és kínálati modellek szerint például a 

marhatenyésztő tökéletesen tisztában van azzal, hogy a borjúnak milyen 

ára lesz a piacon, amikor eladásra szánja, de ez a gyakorlatban 

elképzelhetetlen. A piaci szereplők informáltsága aszimmetrikus. 

 Externáliák – egyes gazdasági tevékenységek esetében a termelésen túli 

hatás is megfigyelhető más termékekre/termelőkre. A pozitív externália a 

gazdaság másik résztvevőjénél pótlólagos hozamokat eredményezhet, 

míg a negatív „külső hatás” költségeket, a vele nem szerződéses 

kapcsolatban lévőnek. Főleg ez utóbbinál van komoly szerepe a törvényi 

szabályozásnak. 

 Közjavak – a keresletük az egyén preferenciájától és jövedelmétől függ. 

Ezek fogyasztásából nem zárhatók ki az egyének, illetve fogyasztása 

nem rivalizálható, ezért ezek piaci alapon nem szerezhetők meg. A piaci 

mechanizmusok általában a közösségi igényeknél kevesebbet, vagy 

egyáltalán nem biztosítják a közjavakat. Működtetésükhöz állami 

támogatásra van szükség (árvízvédelem, honvédelem, infrastruktúra). 

 Piaci erő – akkor okozhat problémát, ha a piac jelentős része egy vállalat 

kezében összpontosul és ennek folytán ármeghatározó helyzetben van 

(monopóliumok, oligopóliumok). Ilyen esetekkel a túlzottan centralizált 

élelmiszerkereskedelem és -feldolgozás tekintetében gyakran 

találkozunk. 

Az állam szerepvállalása ma elkerülhetetlen a piacokon. Ez a beavatkozás nem 

mindig egy adott ország piacára korlátozódik. Az EU egységes piac 

koncepciójának lényege, hogy egyetlen gazdasági térség, amely hasonlóan 
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működik egy nemzeti piachoz (Horváth, 2002). De ezen térség gazdasága sem 

tud a piaci mechanizmus elvén működni, ezt igazolják a létrehozott közös 

politikák, legkiemelkedőbb közülük az agrárpolitika, a foglalkoztatás- és 

szociálpolitika.  

Az adó beszedésének és megfizetésének szükségszerűségét alátámasztottuk, a 

megjelenési formája azonban a kor előrehaladtával folyamatosan változott. Míg 

a középkorban a földesuraknak a gazdálkodók közvetlen szolgáltatást 

nyújtottak, addig ma már az úgynevezett monetizált modern adók terhelik az 

egyéneket. Ez azonban nem homályosíthatja el az alapul szolgáló viszonyt. Az a 

polgár, aki megszerzett jövedelmének egynegyedét a kormányzatnak kénytelen 

adni, valójában munkaidejének egynegyed részében a kormányzatnak dolgozik 

(Stiglitz, 2000). A két viszony között a legkritikusabb különbség, hogy az ember 

megválaszthatja lakóhelyét. A Szerződés 39.cikke (korábbi 48. cikk) szerint a 

munkavállaló alapvető joga: állásajánlat elfogadása egy másik államban 

(Horváth, 2002), azaz szabadon dönthet arról, hogy milyen feltételek mellett 

kíván adózni. 

Az adózás elvei közül talán a legfontosabb az egyenlőség elve, mely szerint 

vállaljon mindenki azonos áldozatot, tehát fizessen adót, majd az igazságosság 

szellemében ezt egészíti ki az áldozatelmélet. Ezen elv a magasabb jövedelműek 

nagyobb mértékű adóztatását célozza meg. A hatékonysági elv a degresszív 

adókat tartja célszerűbbnek, a megfelelő tőkeallokáció érdekében. 

Megemlíteném még a fogyasztás és a viszontszolgáltatás elvét.  

Herich (2001) szerint a jó adórendszer legyen egyszerű, semleges, elsősorban 

igazságos, stabil, kiszámítható, és konzisztens a nemzetközi partnerek 

rendszerével. Részletesebben Balogh-Turján (1996) és Hetényi (1999) alapján 

mutatom be az adórendszerrel kapcsolatos követelményeket: 
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 Igazságosság – méltányosság. Abszolút és direkt módon történő 

megvalósítása nem lehetséges. Vagy a haszonelvűség (az adófizetők 

olyan arányban viselik az adóterheket, amilyen arányban a 

közkiadásokból részesülnek) ismérve alapján, vagy a közteherviselő-

képesség elve (teherviselőképesség alapján kell kivenni részüket a 

közkiadásokból) alapján valósulhat meg. 

 Hatékonyság-semlegesség. Ez két dolgot takar. Egyrészt az adók 

révén elért bevételek a gazdasági növekedés ütemének 

legminimálisabb csökkentése mellett kell beszedni, másrészt pedig 

ennek a lehető legkisebb zavart kell okoznia a piacgazdaság 

működésében. 

 Átláthatóság - egyértelműség - egyszerűség. A törvények legyenek 

egyértelműek, és valamennyi, a valóságban előforduló gazdasági 

szituáció esetén megállapíthatónak kell lennie, az adófizetési 

kötelezettségnek. 

 Alacsony adminisztratív költségek. A lényege, hogy az adó 

beszedése olcsó legyen, a lehető legkisebb adminisztratív ráfordítás 

jusson egységnyi adóbevételre. 

 Stabilitás – rugalmasság. A gazdasági szereplők viselkedését a 

hosszú távú döntések irányába tolja el és kövesse a gazdaságban 

bekövetkező lényeges változásokat. 

 Konzisztencia. Az összhang megléte a partnerországok 

rendszereivel. 

A kérdés azonban az, hogy az adózó jövedelmének mekkora részét engedje át a 

központi költségvetésnek. Közgazdasági megközelítés alapján az optimális 

adózás számos elvein belül két fő csoportot lehet elkülöníteni: 
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- Az egyik a haszonelvi megközelítés, mely szerint a különböző embereket a 

társadalmi tevékenységből rájuk jutó haszon arányában kell megadóztatni. 

- A másik általános elv a fizetőképességi megközelítés. Az emberek által fizetett 

adó összegének össze kell függnie a jövedelmükkel, a vagyonukkal, vagyis a 

fizetőképességükkel.  

Samuelson – Nordhaus (1997) továbbá kiemeli az igazságosság fogalmát, 

aminek szintén két megközelítését említik. Értelmezhetjük a horizontális 

igazságosságot: „A lényegében egyforma embereket egyforma mértékben kell 

adóztatni, valamint a vertikális igazságosságot, mely a nem egyenlőkkel történő 

bánást vizsgálja. 

Az adó optimális formájára a következő tényezők vannak hatással Bradbury 

(1999) szerint: 

 a viselkedésbeli különbségek, 

 a társadalmi jóléti függvény formája, 

 a költségvetés bevétel iránti igénye, 

 az esetleges képességbeli különbségek. 

Az adópolitika és az adórendszer egy időben két, egymásnak ellentmondó célt 

kell, hogy érvényesítsen. Úgy kell biztosítania az állami feladatok ellátásához 

szükséges bevételeket, hogy ne fogja vissza, éppen ellenkezőleg, lehetőség 

szerint ösztönözze a gazdasági tevékenységet és a termelési tényezők hatékony 

felhasználását (Losoncz, 2003). 

3.1.1.1. A nemzetközi adózás elemei 

A nemzetközi adózás magába foglalja azokat az elveket, normákat és 

gyakorlatokat, amelyek meghatározzák egy gazdasági esemény kimenetelét 

valamennyi érintett országban. A nemzetközi adójog az adózás jogalkotási, 

jogalkalmazási folyamatát szabályozza. A közösség adójogforrásai (Erdő és 
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mtsai, 2000) részben elsődleges jogforrások, melyek közé az alapító szerződések 

(kiemelten a Római Szerződés), ezek kiegészítései, módosításai, valamint az új 

tagállamok csatlakozási okmányai tartoznak. A másodlagos jogforrások körében 

található az irányelv (direktíva) mint az adóharmonizálás jellegzetes eszköze, 

ami az elérendő célok tekintetében minden címzett tagállamot köt, de nem 

közvetlenül kötelező érvényű, a módszerek és eszközök tekintetében a 

tagországok szabadon dönthetnek. A rendelet, valamint a határozat kötelező 

érvényű jogforrás, míg az állásfoglalások és az ajánlások nem kötelező – bár a 

gyakorlatban is ritkábban előforduló aktusok. Ki kell emelni azonban, hogy a 

másodlagos jogforrások körébe tartozik az ún. acquis communautaire (közösségi 

vívmányok) teljes köre is, vagyis minden olyan szabály, illetve gyakorlat a 

részét képezi, amely az Európai Közösség adóharmonizációs tevékenységével 

összefüggésben kialakult. A jogterület érzékenységét mutatja, hogy az adójog-

harmonizációhoz a Tanács egyhangú döntése szükséges. 

A szuverenitás fogalmát az adózás területén is értelmezni tudjuk. Az 

adószuverenitás az egyes államok korlátlan jogát fejezi ki, az adóhatalom 

érvényesítésére.  Vetíthetjük a meghatározást a tagállam belső piacára, ekkor az 

állampolgárok, illetve az egyéb adóalanyok adójogi felelősségét jelenti. A kifelé 

irányuló meghatározása az úgynevezett kapcsolódó elvek alkalmazását foglalja 

magába, ami az államok adóhatalmának összehangolását jelenti (Paróczainé, 

2004). 

3.1.2. Az adóharmonizáció fogalma és lehetőségei 

 A harmonizációt értelmezhetjük a tudomány bármely területén, de gazdasági 

megközelítés esetén a fogalom Blahó (szerk) (2004) glosszáriumában vélhető 

pontosnak: „A tagállamok gazdaságpolitikai  intézkedéseinek, valamint jogi és 

közigazgatási szabályainak koordinálása vagy összehangolása annak érdekében , 

hogy megelőzzék a közös piac zavarait.” 
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3.1.2.1. Az adóharmonizáció szükségessége 

Az EGK Szerződés 269. cikke rendelkezik arról, hogy a közösségi költségvetést 

az úgynevezett saját forrásokból kell finanszírozni. A saját forrásokat a 

mezőgazdasági lefölözések, a vámok, a tagállamok harmonizált alapon számított 

általános forgalmi adóból származó bevételeinek meghatározott százaléka és 

bruttó nemzeti össztermék meghatározott része adja.  Az Európai Unió maga 

nem adóztat, saját bevételei, ritka kivételektől eltekintve, nincsenek. Így tehát 

adópolitikája sem irányulhat arra, amire az adópolitika hagyományosan szokott. 

Az Európai Unió a tagállamok által kivetett adóra, mint gazdasági környezet 

egyik elemére tekint, amely befolyásolhatja a gazdálkodók piackonform 

működését, azaz a gazdasági versenyt. A nemzeti adópolitika a tagállamok 

gazdaságpolitikájának fontos eszköze, de nem korlátozhatja a gazdasági verseny 

szabadságát és nem torzíthatja a kereskedelmet a közös piac tagállamai között. 

Az adóharmonizációt egyrészt a Római Szerződések adókra vonatkozó 95-99 

cikkely szelleme alapozza meg, de áttörést az 1985. év hozott , amikor az EK 

Bizottsága kiadta a Fehér Könyvet a „Belső piac létrehozásáról.” A 

dokumentum az integráció minőségileg új tervét tartalmazta, „amelyben 

megszűnnek a tagországokat elválasztó belső fizikai és gazdasági határok. A 

terv megvalósítása során mind a közvetett, mind az egyenes adók területén 

felgyorsult a harmonizálási folyamatok üteme, így sikerült elérni, hogy 

megszülettek a Belső Piac megvalósulásához szükséges minimális közösségi 

szabályok” (Kakuk, 1998). 

A közös, illetve az egységes belső piac létrehozása, majd működtetése az áruk, 

szolgáltatások, személyek és a tőke szabad mozgását, vagyis a négy 

alapszabadság érvénysülését, a versenyfeltételek minden piaci résztvevő 

számára való azonosságát akadályozó tagállami adószabályok harmonizációját 

igényelte. A harmonizáció nehézségét többek között a fenti területek rendkívüli 

összetettsége, illetve az adja, hogy a Római Szerződés alapján valamennyi 
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adókérdésben egyhangú tanácsi döntés szükséges a harmonizációs célú 

szabályok elfogadásához. Bármely tagállam vétója megakadályozza a 

harmonizációs céllal előkészített jogszabály elfogadását (Őry, 2004). 

 Ennek megfelelően az Európai Unió adópolitikája – amennyiben egyáltalán van 

ilyen koherens politika – az egységes piaci politika részét képezve, az 

úgynevezett „level playing field” kialakítását tűzi ki célként maga elé (Deák, 

2001). Tehát a fennálló különbségeket kell megszüntetni, vagy csökkenteni. 

Eltérőek a nézetek a különbségek felszámolása terén. Az egyik nézet szerint a 

piac mozgástörvényei és a tagállamok közötti adóverseny alkalmasak a 

különbségek spontán kiküszöbölésére és csak adókoordinációra van szükség, 

míg egyéb nézetek szerint a tervszerű felszámolás vezetne el a megoldáshoz, 

ami viszont a tagállamok adórendszereinek harmonizációját feltételezi.   

3.1.2.2. Az adóharmonizáció megközelítésének lehetőségei 

Az adóharmonizáció az Európai Közösség meghatározása szerint az a 

folyamat, amelynek során a tagországok adózási rendszerei közötti 

ellentmondások megszűnnek, így az adózási megfontolások elvesztik 

befolyásukat a Közösségen belül az árucikkek és termelési tényezők országok 

közötti mobilitására.  

Nemzetközi értelemben két alapvető megközelítés lehetséges: 

o a kiegyenlítő és 

o a differenciális megközelítés. 

A kiegyenlítő megközelítés a szabványosítást hirdeti, azaz az adóalapok 

egységesítését és az adókulcsok kiegyenlítését teremti meg. Ez megvalósítható 

az adórendszerek egységes adóhatóság alatti tényleges egységesítésével, 

valamint a nélkül is. Ez a következő érvekkel támasztható alá: 

 összhangban van a gazdasági unió célkitűzéseivel, vagyis az 

azonos esélyeken alapuló verseny megvalósítására irányul; 
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 a megközelítést azok támogatják, akik az adóharmonizációt a 

gazdasági és később a politikai integráció eszközének tartják. 

A harmonizáció elsődleges feladata az adókulcsoknak, illetve az adónemeknek a 

kiválasztása, egységesítése, hogy elősegítse a teljes integrációt és a gazdasági 

jólét maximalizálását. A differenciális megközelítés alapja az a feltételezés, 

hogy ugyanaz hasznos az egyének számára, mint a társadalom számára. Az 

egyes országok gazdasági céljainak eléréséhez szükséges a saját adórendszer, 

csak a más országokra való externalitásait kell minimálissá tenni. Ez azon a 

felismerésen alapszik, hogy az államok különböznek az adófajták közötti 

preferenciák és az adózás szerepének megítélése tekintetében (Paróczai, 2004). 

Deák (2001) megközelítése alapján az adóharmonizáció lehet teljes, ha például, 

mint a Neumark-jelentésben, előirányozzák az egységes európai társasági adó 

bevezetését, vagy lehet részeleges, ha például csak adómértékek összeigazítása a 

cél.  

További csoportosítás szerint lehet a harmonizáció pozitív, aminek a lényege: 

közösségi szabályozók kibocsátása, pontosabban tételes jogi eszközök révén 

tudatosan egymáshoz közelíteni a tagállamok adószabályait. Negatív 

harmonizáció – ez kezdettől fogva jelen is van – szerint a cél csupán az, hogy a 

tagállamok adószabályai ne vezessenek önkényes megkülönböztetéshez vagy 

protekcionizmushoz, egyébként azonban a különbségek fennmaradnak. A 

harmonizáció „jelenthet tételes jogi eszközökkel megvalósuló ambiciózus 

közösségi jogalkotást, de szerényebb célokat is tűzhet ki maga elé. Ez utóbbi 

esetben a szubszidiaritás elvére támaszkodva, elsősorban a tagállamok 

törvényhozása útján kísérlik meg elérni, hogy az adószabályok kompatibilisek 

legyenek egymással, és így szükségtelenné váljon a közvetlen közösségi 

jogalkotás.  



 16

3.1.3. Az integráció és a nemzetközi adózás kapcsolata 

Az elmúlt évtizedekben nagy mértékben megváltoztak a gazdálkodás feltételei, 

valamint kiszélesedtek a fogyasztás lehetőségei. A világgazdaság 

globalizációjának és az integrációs folyamatoknak köszönhetjük e nagy 

horderejű fejleményt. Gill és Law (1989) a globalizáció szükségességét ekképp 

magyarázta: „Olyan világban, ahol a nukleáris fegyverek, az integrált 

tőkepiacok és az ökológiai fenyegetések nem tisztelik a nemzeti határokat, egyre 

inkább globális felfogásra van szükség a világtársadalom megértéséhez és a 

tudatos alakítása érdekében történő cselekvéshez.”. Ennek a folyamatnak az 

egyik alapja és egyben következménye az Európai Unió, hiszen az egységes 

piac létrejöttével a nemzetközi gazdasági integráció eddig megvalósított 

legmagasabb foka figyelhető meg. Az 1990-es évek elejére ún. „koperninkuszi 

fordulatról” beszéltek (Inotai, 1989). Jellemezhetjük a folyamatot a kölcsönös 

függéssel, a források és a piacok globalizálódásával, a transznacionális vállalati 

együttműködés kibővülésével és a világgazdasági kapcsolatok intézményi 

szabályozására tett kísérletekkel (Palánkai, 2001).  

Az egységes piac kiépítésének jelentősége számszerűsítve a Cecchini-

jelentésben (1988) is olvasható. Az 1988-ban közzétett kutatatás az 1992-re 

megvalósuló közös piac várható eredményeit kívánta bemutatni: A várható 

nyereséget az EU szintjén a tagállamok nemzeti össztermékének 4,3 -6,4 %-ra 

becsülte. A piac középtávon 7%-os növekedést tesz lehetővé, valamint 5 millió 

új munkahelyet teremt majd. Az integráció pozitív hatásának bizonyítása az 

Európai Bizottság 1996-ban készített elemzést. Ez alapján elmondható, hogy 

nőtt az áruválaszték, felgyorsult a régi ipari struktúrák modernizációja, olcsóbbá 

vált a tagállamok közötti szállítás. 300 000-900 000-rel több új munkahely jött 

létre és az infláció is csökkent 1 -1,5 %-kal az 1985 -1995 között. 

Mocsáry (2003) éppen ezen folyamtok hatására teszi fel a kérdést: „Egy ilyen 

magas szintű integrációban megmaradhat-e a tagállami fiskális, de legalább is az 
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adóügyi függetlenség, másrészről a tagállamok lemondhatnak-e vagy már 

lemondtak-e adóügyi szuverenitásukról, mivel feltételezésünk szerint az 

egységes piac és a monetáris unió létrejötte igényli az adópolitikák 

harmonizációját is”? Azt, hogy a monetáris unióra mennyire felkészült egy adott 

ország, vagy csoport az optimális valutaövezet elmélet alapján bírálható, 

melynek Mundell (1961) szerint legfontosabb attribútuma a tényező mozgás 

szabadsága és korlátlansága, melyek segítségével elkerülhetővé válnak a 

súlyosabb ár- és jövedelemveszteségek. 

Természetesen a tagállamok védik a lehetséges gazdaságpolitikai eszközöket, 

hiszen ezek segítenek a gazdaság megfelelő ütemben történő növekedésében, a 

munkanélküliség csökkentésében az árak stabilitásában. Hetényi (2002) 

művében így vélekedik: „Az adók harmonicáziója egyrészt csökkentené a 

gazdaságpolitikai koordináció igényét, hiszen a tagállamoknak kevesebb 

lehetőségük lenne egyéni megoldások alkalmazására, másrészt kiküszöbölné 

azokat a piactorzító hatásokat, amelyek az eltérő adómértékekből származó 

versenyelőnyök kihasználásából következnek”.  

3.1.4. Közvetlen és közvetett adók az Európai Unió tagállamaiban 

 A jövedelemadót és a vagyonadót közvetlen adóknak tekintjük, míg a javak és 

szolgáltatások értékesítésére kirótt adót közvetett adónak. A közvetlen vagy 

közvetett adózásról szóló vita – amely a korai közpénzügyi kutatások 

középpontjában állt – hagyományos és modern témáiról Atkinson (1977) nyújt 

összefoglalót. Az adókat az „áthárítás” és a „testre szabás” fogalmaihoz köti. Az 

első szerint azok a közvetlen adók, amelyet azok fizetnek, akikre az adóterhet 

formálisan is telepítették – ilyen például a jövedelemadó -, míg a közvetett 

adókat áthárítják: a tényleges és a formális, jogi incidencia nem esik egybe. A 

másik megközelítés arra utal, hogy az adó érzékeny-e az adófizető gazdasági 

tulajdonságaira. Eszerint a fogyasztási adó tehát közvetett, hiszen teljesen 

független attól, hogy ki az eladó és ki a vevő. 
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3.1.4.1. A természetes személyek jövedelemadója 

A személyi jövedelemadó a fejlett országok mindegyikében jelentős bevételi 

forrása a költségvetésnek, és intenzívebb befolyással van az egyénekre, mint 

más adók. Nem csoda, hogy minden országban elsőrendű politikai téma; a 

gyakran hangoztatott adóreform-követelések leginkább erre az adóra 

koncentrálódnak.  

A magánszemélyek alkotmányos kötelezettségei közé tartozik, hogy a 

jövedelmükből hozzájáruljanak a közterhek viseléséhez, ami gyakorlatilag a 

jövedelemadó révén valósul meg (Tétényi, 1997).  

A személyi jövedelemadózás nagyjából általánosan elfogadott alapelvei mellett 

az egyes országokban lényegesen eltérő szabályokat alkalmaznak. 

Természetesen az adott társadalmi körülmények, kormányzati célok nagyban 

meghatározzák, hogy az államok az átfogó jövedelemfogalomtól mennyire 

térnek el, amikor az adóköteles jövedelmet meghatározzák. A közgazdászok 

amellett érvelnek, hogy az átfogó jövedelem meghatározására van szükség, amit 

Haig-Simson-féle definíciónak nevezünk. A jövedelem meghatározásának ezen, 

közgazdaságtani szempontból elfogadott módja és a jelenlegi adórendszer között 

több különbséget is találunk, melyet Stiglitz (2000) foglalt össze. A személyi 

jövedelemadó egyik alapvető jellemzője a progresszivitás, ami azt jelenti, hogy 

a magasabb jövedelemmel rendelkezőknek nem csupán több adót kell 

befizetniük az államkasszába, hanem jövedelmük nagyobb hányadát kell 

adóként leróniuk. A politikai viták középpontjában gyakran a progresszivitás 

mértéke és érvényesítése áll. Míg a második világháború után igen magas 

határadókulcsokat (70%) alkalmaztak, napjainkban ez jelentősen csökkent, a 

legtöbb országban 40% körüli. A tagállamok eltérnek abban is, hogy az egyének 

vagy a családok szolgálnak-e az adózás alapjául. A családi adózásnak többféle 

igen eltérő megvalósítása ismeretes. Gondoljunk csak az USA-ban megvalósított 

többtáblás, vagy Franciaországban a család létszámától függő súlyozott 
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adóalapra. Ez a megoldás számos nehézséget okozott, ezért sok állam inkább a 

költségvetési támogatással segíti a családokat és inkább az egyén jövedelme 

alapján kerül megállapításra az adó alapja. További eltérés lehet abban, hogy 

mindenfajta jövedelmet összevonnak-e az adóalap megállapításakor, vagy az 

egyes jövedelemfajták külön adóznak. 

A személyi jövedelemadót érintő harmonizációs eredményeket és 

törekvéseket illetően, mindennek az alapja a Római Szerződés általános 

diszkriminációt tiltó szabálya az irányadó. A problémát az okozta, hogy a 

tagállamok adóügyekben is különbséget tesznek a külföldi és belföldi illetőségű 

adózók között. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a külföldiek, például nem 

vehetnek igénybe bizonyos adóalap-csökkentő lehetőségeket, vagy a részükre 

történő kifizetések során magasabb adóelőleget vonnak tőlük, mint a 

belföldiektől. Hazánkban 2002-ben került sor a bizottsági ajánlás szabályainak 

átvételére. Az új szabályozás a csatlakozáskor lépett életbe és rögzíti, hogy az 

uniós tagállamokban illetőséggel rendelkező magánszemélyek jövedelmét – 

feltéve, ha az adóévben megszerzett összes jövedelem legalább 75%-a magyar 

eredetű- nem terheli magasabb adó, mintha magyar magánszemélyként venne 

részt az adózásban. Ez azt jelenti, hogy minden olyan kedvezményre, 

mentességre jogosult lehet, amelyre a belföldi illetőségűek egyébként 

jogosultak. Ezzel a lépéssel az eddig fennálló megkülönböztetés megszűnt. Az 

"adóverseny" egyre nagyobb nyomás alá helyezi az egyes országok központi 

költségvetéseit. A foglalkoztatás javítása és a környezet védelme szükségessé 

teszi, hogy a nemzeti kormányok előnyben részesítsék azokat az elemeket, 

amelyek szélesítik az adózási bázist és csökkentik a kulcsokat. A "több adózó, 

kevesebb adót fizet" elv megvalósítása az adózási reform központi célja. A 

jelenlegi trendek ez idáig ezzel ellentétes irányba mutatnak, a munkaerő 

adóterhelése közösségi szinten ugyanis növekszik. 1965-ben az Európai Unió 

átlagában 29 százalék volt a szociális járulékok mértéke, ami 1999-re 32 

százalékra növekedett. Ez nem csak azért sajnálatos, mert nem "foglalkoztatás-
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barát" irányú a változás, hanem azért is, mert az EU legnagyobb versenytársánál 

az Amerikai Egyesült Államokban ugyanez a mutató - bár szintén nőtt (a jelzett 

idő alatt 13%-ról 24%-ra módosult) - összességében jóval alacsonyabb az 

Unióban érvényesülő terhelésnél. 

A magánszemélyek jövedelemadójából származó állami bevételek arányának 

növelése, ami, mint már említettem, nem feltétlenül általános 

adókulcsnöveléssel, hanem inkább az adóalapok szélesítésével és/vagy 

differenciált adómérték-rendszer alkalmazásával, illetve az indokolatlan 

kedvezmények leépítésével érendő el. A jövedelem-színvonal általános 

emelkedése egyébként automatikusan is növekvő adóbevételeket eredményez. A 

fejlettebb országokban ennek az adónemnek a részaránya 10 százalékponttal 

magasabb, ami egyrészt a magasabb maximális adókulcsokkal, másrészt a 

magasabb átlagjövedelmi szinttel magyarázható. Ennek ellenére hazánkban egy 

fizikai munkavállaló elkölthető jövedelme alacsonyabb, mint a fejlett 

országokban (Galántainé, 2005). 

3.1.4.2. A hozzáadottérték-adó (VAT) rendszere 

A gazdasági ügyletek, az ehhez kapcsolódó áruforgalom megadóztatása – a 

forgalmi érték meghatározott százaléka szerint – igen régi múltra tekint vissza, 

eredete a vásári, piaci díjakban kereshető. A modern gazdaságokban a forgalom 

adóztatásának három módszere alakult ki: 

o minden áruforgalom után meg kell fizetni az adót (fázisadó); 

o az adófizetést azokra az ügyletekre vetítik, amelyekről vélelmezhető, hogy a 

termék végső felhasználásra kerül, azaz nem továbbfeldolgozásra szolgál; 

o minden forgalom után kell adót fizetni azzal, hogy az előző adásvételnél 

felszámított adót le lehet vonni az adófizetési kötelezettségből. Ezt az adót 

nevezik hozzáadott-érték típusú adónak, amelynek magyar elnevezése: 

általános forgalmi adó. 
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A hozzáadottérték-adót először Franciaországban vezették be. Ma ezt 

alkalmazzák az Európai Unió minden országában, 1988 óta Magyarországon is. 

Napjainkban a hozzáadottérték-adó az az adótípus, amely a közvélemény 

szemében a legkevésbé vitatott adónem. Ezt alighanem annak köszönheti, hogy 

bevezetése az Európai Unión belül az adórendszerek harmonizálását célzó 

törekvések eddig leginkább kézzelfogható eredménye, s ezért hosszú időszakon 

keresztül aligha kell változtatni rajta (Stiglitz 2000). 

Az ÁFA könnyen mozgósítható bevételi forrás, amely például az Egyesült 

Királyságban a fogyasztók kiadásainak közel 60%-át érinti. Bizonyos 

értelemben azonban hátrányos is: regresszív lehet, amelyet az adójuttatás-

rendszer más részeiben kell kompenzálni. Ezen felül magasak az 

adminisztrációs és teljesítési költségei is. Ha az adóbevételeket az ÁFA 

segítségével akarják növelni, akkor szélesíteni kell az adóalapot, vagy meg kell 

emelni az adókulcsot. Ha azonban a közvetlen adózásról a közvetett adózás ezen 

formájára kívánnak áttérni, akkor számolni kell azzal, hogy lökést adhat az 

inflációs folyamtoknak (Cullis – Jones 2003). 

Az hozzáadott-érték adó az államháztartások bevételének egyik igen fontos 

eleme. Nem csak itt játszik jelentős szerepet, hanem hozzájárul az EU saját, 

önálló bevételéhez is (a harmonizált alap legfeljebb 1,4%-a). Az EK 

adóharmonizációs politikája az 1963-as Neumark Jelentésen (vagyis a 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Jelentésén) alapul. A jelentés három 

feltételt szabott meg, melyeket a tagállamoknak teljesíteniük kell az adók 

harmonizálása érdekében: 

1) A tagállamokban forgalmi adó csak az ÁFA lehet. 

2) Harmonizálni kell a forgalmi adó kulcsait. 

3) Az EK-n belüli kereskedelem előtt el kell törölni a fiskális határokat. 
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A jelentés azt ajánlotta, hogy a Közösségnek a korlátozott származási hely elvét 

kell elfogadnia. Ez alatt azt értették, hogy a Közösségen kívüli kereskedelemre a 

rendeltetési hely elvét, a Közösségen belüli kereskedelemre a származási hely 

elvét kell alkalmazni (Hiritis, 1994). 1992-ig a tagállamok elfogadták, hogy az 

egyetlen forgalmi adó az ÁFA lehet, de minden ország maga határozta meg 

adókulcsait.  

A fiskális határok megszüntetésének kidolgozása alatt, az 1985-ös Fehér 

Könyvben a bizottság megfogalmazta az adókulcsot közelítésének 

szükségességét. Az ÁFA kulcsok számának csökkentését, egy általános és egy 

kedvezményes kulcs (5%) meghatározását tartották szükségesnek. Néhány 

ország természetesen nem értett egyet a sávok megállapodásokban való 

rögzítésével, hiszen az adóharmonizációt a piaci erők úgyis kikényszeríttették 

volna. Cnossen (1990) az adóharmonizációk kívánatos mértékét vizsgáló 

munkájában is emellett foglalt állást. Véleménye szerint számos oka van, hogy a 

Közösség ne törekedjen az adókulcsok átlagára, hiszen az adók nominális 

kiegyenlítése haszontalan, mert az elméletben azonosnak látszó adók a 

gyakorlatban igencsak eltérőek lehetnek és a támogatási rendszerek is igen 

jelentős hatással vannak a külkereskedelemre. Az adóharmonizációt érő kritikák 

arra utalnak, hogy az adósemlegessége talán túl nagy hangsúlyt kapott. Ezt 

magyarázza Dosser (1973) állítása, hogy az EK politikáját túl szűken 

értelmezték, ami megbukott, mivel nem a tényleges, hanem a nominális 

adókulcsok kiegyenlítése kapott figyelmet. 

A 1. táblázat adatai jól szemléltetik, hogy a különböző országok adókulcsai 

között igen jelentős eltéréseket találunk. A hozzáadott érték adó szabályaira a 

Tanács „irányelvet” adott ki 1977. május 17-én, melyet azóta többször 

módosítottak és kiegészítettek. A 77/388 (EGK) számú irányelvet a 

köznyelvben „6. irányelvként” emlegetik. Az egyes országok ÁFA szabályait 

áttekintve megállapítható, hogy az irányelvben meghatározott ajánlást, mely 
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szerint az általános kulcs nem lehet alacsonyabb, mint 15%, a kedvezményes 

kulcsnak pedig el kell érnie az 5%-ot, nagyrészt betartják.  

1. táblázat: Az EU tagállamainak általános forgalmi adókulcsa (2004) 

Forrás: www.apeh.hu (2004) alapján saját szerkesztés 

Magyarországon az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. 

Törvényt 2004. május 1.-től az Országgyűlés módosította. A változások 

legfontosabb részét az Európai Unió tagállamai egymás közötti kereskedelmi 

kapcsolatát, az ún. belpiaci szabályokat bevetető új rendelkezések jelentik. 

Ismeretes, hogy az uniós tagsággal megszűnt Magyarország vámterületi 

önállósága, az Európai Unió vámterületének része lett, a más országokkal közös 

határokon megszűnt a vámkezelés, az áruk, szolgáltatások szabad áramlása az 

általános forgalmi adóban is speciális szabályozást igényelt. 

Tagállam Adó elnevezése Általános 
adókulcs (%) 

Kedvezményes 
adókulcs (%) 

Belgium BTW/TWA 21 0; 6; 12 
Ciprus VAT 15 0; 5 
Csehország  22 5 
Dánia MOMS 25 0 
Észtország  18 5 
Finnország  22 0; 8, 17 
Franciaország TVA 19,6 2,1; 5,5 
Görögország  18 4; 8 
Hollandia BTW 19 6 
Írország VAT 21 0; 4,4; 13,5 
Lengyelország  22 0; 3; 7 
Lettország  18 0; 5 
Litvánia  18 5; 9 
Luxemburg TVA 15 3; 6; 12 
Málta VAT 18 5 
Magyarország ÁFA 25 15; 5 
Egyesült Kir. VAT 17,5 0,5 
Németország MwSt 16 7 
Olaszország IVA 20 4; 10 
Ausztria MwSt 20 10; 12 
Portugália IVA 19 5; 12 
Spanyolország IVA 16 4; 7 
Svédország  25 6; 12 
Szlovákia  19 19 
Szlovénia  20 8,5 
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A hozzáadott-érték adó jelentőségét jól mutatja a költségvetésben betöltött 

szerepe. A központi költségvetés mérlege a központi költségvetés bevételeinek 

és kiadásainak zárt és megfelelő csoportosításban történő bemutatása. A hazai 

költségvetés meghatározása GFS (Goverment Financial Statistics) rendszerben 

történik, amely a Nemzetközi Valutaalap által kidolgozott kormányzati 

pénzügyi, statisztikai koncepciók, számviteli szabályok, az államháztartási 

szektor működési adatainak rendszerezésére szolgáló irányelvek összessége 

(Hágen, 2004). A Magyar Köztársaság államháztartásainak bevételét törvény 

szabályozza, melyben kiemelt helyen szerepelnek a fogyasztáshoz kapcsolódó 

adókból származó bevételei (1. ábra). 

14,40%

45,82%

19,60%

14,20%

1,30% 1,60%
0,98%

0,20%
1,90%

Gazdálkodó szervezetek befizetései Fogyasztáshoz kapcs.adóbev.
Lakossági befizetések Költségvetési szervek és fej. kez. előir.
Befizetések az államházt.alrend. Állami, kincstári vagyon befiz.
Egyéb bevételek Adósságszolg.bev.
EU visszatérítés

 

1. ábra: A központi költségvetés bevételi oldala 2004-ben 
Forrás: www.pm.gov.hu (2004) alapján saját szerkesztés 

 

A költségvetés bevételi oldalát áttekintve alapvetően három tételt kell 

kiemelnünk. A fogyasztáshoz kapcsolódó adók, a lakossági befizetések és a 

gazdálkodó szervek befizetései a költségvetés bevételeinek közel 80%-át teszi 

ki. 2004. évben az általános forgalmi adóból származó bevételek összege 

1 695 000 M Ft volt, ami a fogyasztási adókból származó bevételek 70,5%-át 

jelentette. 
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3.1.4.3. A fogyasztási adók 

A fogyasztási adók egyik fontos képviselője a jövedéki adó. A hazai, itthon 

előállított javakra, szolgáltatásokra és az importárura kivetett jövedéki adók 

nagyrészt három forrásból folynak be: a dohányból, a szeszes italból és a 

szénhidrogénekből (benzin, dízelolaj). Ezen termékeknek legvonzóbb 

tulajdonsága, hogy keresletük viszonylag árrugalmatlan, tehát az adót és vele a 

bevételeket nyugodtan lehet növelni, mivel az emelés a fogyasztás szintjére csak 

mérsékelten hat. Így a többletteher kicsi. Ugyanakkor ez a rugalmatlanság 

kellemetlen is, mivel a meritórikus javak és az externáliák elmélete szerint az 

állami politikának azt kellene elérnie, hogy e javak fogyasztása csökkentjen, és 

éppen az árrugalmatlanság miatt az adóemelés nem befolyásolja különösebben 

ennek a szintjét. Emiatt az adók változását vélhetően leginkább a bevételnövelés 

szándéka motiválja. 

A közösség alapító államai korán felismerték a jövedéki adók harmonizálásának 

szükségességét, áttörés csak 1972-ben következett be. Ekkor került sor a 

jövedéki szabályozás közösségi harmonizációs programjának első átfogó 

előterjesztésére. Az Werner-terv részeként kidolgozott programot a Tanács nem 

fogadta el (kivétel: dohánytermékekre vonatkozó irányelv). A harmonizációs 

munkák csak az 1985-ben kiadott Fehér Könyv, majd az Egységes Európai 

Okmány rendelkezéseit követően kezdődtek újra. A Bizottság 1990-ben új 

javaslatokat dolgozott ki a keretirányelvre, az adómértékekre, valamint az adó 

szerkezetére vonatkozóan. A harmonizált jövedéki szabályozást három alapvető 

jogszabálycsoport alkotja. A horizontális jövedéki irányelv, a vertikális 

irányelvek termékkörönként, valamint az eljárási szabályok (lásd: Őry 2003). 

3.1.4.4. A társasági adó 

A vállalati jövedelmek adóztatásáról két álláspont alakult ki (Musgrave és 

Musgrave, 1989). Az ún. integrációs nézet szerint a társasági adó olyan eszköz, 

amely arra szolgál, hogy a vállalati jövedelmeket beépítsék a személyi 
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jövedelemadó alapjába. A másik abszolutista felfogás szerint a vállalati 

jövedelmeket terhelő adó a személyi jövedelemadó rendszertől független újabb 

adófajta. Ha az integrációs álláspontot fogadjuk el, vitát szülhet az az örökzöld 

téma, hogy kétszeres adóztatást jelez-e. Ha a vállalat felosztja teljes profitját a 

részvényesek között, akkor az integrációs felfogás szerint, csak arról kell 

gondoskodni, hogy az emberek az e forrásból származó jövedelmeik után is a 

személyi határadókulcs alkalmazásával fizessenek adót. Az abszolutista 

álláspont szerint azonban nem ez a helyes megközelítés, a vállalatoknak 

különálló adókötelezettségei is vannak. Bár azt nem tagadják, hogy az adóterhet 

véső soron úgyis az emberek viselik. Az adót vagy továbbhárítják a 

fogyasztókra a magasabb árakon keresztül, vagy visszafelé a 

tényezőtulajdonosokra az alacsonyabb tényezőhozam révén (Cullis-Jones, 

2003). 

A társasági adóval kapcsolatos jogharmonizáció sajátos „gyenge” formájának 

tekinthető a nyereség adóztatására vonatkozó 1997-ben elfogadott ún. 

Magatartási Kódex, amely jogilag nem minősül kötelező ajánlásnak. Jogi alapját 

a Nizzai Szerződés 90-93. cikke képezi. Megjegyezném, hogy 1998-ben az 

OECD is nyilvánosságra hozott egy, a közösségi Magatartási Kódexhez hasonló 

tartalmú iránymutatást, amely a szervezet 30 tagállamára vonatkozik. Az eltérő 

területi hatályon túlmenően az a legfőbb különbség a két dokumentum között, 

hogy amíg a kódex általában az üzleti tevékenységgel foglalkozik, addig az 

OECD iránymutatása a pénzügyi és egyéb szolgáltatásokra összpontosít (OECD, 

1998). 

A közösség azonban számos reformjavaslatot dolgozott ki a társasági 

nyereségadózásra vonatkozóan (EC 2001a, EC 2001b), melyből azóta jó néhány 

elfogadásra is került. Ezek ismertetésétől a disszertáció tartalmi és formai 

kereteit figyelembe véve most eltekintenék. 
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A Magatartási Kódex és az OECD-iránymutatás betűjével és szellemével nem 

ellentétes az igen erős verseny a társasági nyereségadózás területén. Mind több 

ország kíván előnyre szert tenni a vállalati nyereségadókulcsok mérséklése és 

adókedvezmények révén.  

2. táblázat: Társasági nyereségadókulcsok néhány országban 2004-ben 

Tagállam Társasági adókulcs 
(%) 

Belgium 40,17 
Csehország 31 
Dánia 30 
Finnország 29 
Franciaország 35,33 
Görögország 25/35/37,5 
Hollandia 30/35 
Írország 20 
Lengyelország 28 
Luxemburg 37,45 
Magyarország 18 
Egyesült Királyság 30 
Németország 39 
Olaszország 40,25 
Ausztria 34 
Portugália 35,2 
Spanyolország 35 
Svédország 28 
Szlovákia 19 
Szlovénia 20 

   Forrás: www.apeh.hu (2004) 

A társasági nyereségadó kulcsának (2. táblázat) nagyságából, önmagában nem 

lehet megbízható következtetést levonni a vállalatokat sújtó adóterhekről. 

Számottevő eltérések vannak ugyanis az egyes országok között az adóalap, a 

közvetett adók, a költségek és a ráfordítások elszámolhatósága, illetve adózási 

szempontból történő elismertethetősége és a befektetői kedvezmények 

tekintetében. 

A kedvezmények és az adómentesség terén is sok különbség van az egyes 

országokban. Például az Egyesült Királyságban és Franciaországban nem 

érvényesíthető adókedvezmény goodwill megvásárlása esetén, Dániában és 
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Olaszországban igen. Losoncz (2003) megállapítása szerint az elmúlt évek 

adókulcscsökkentései, valamint az iparűzési adó terhei lemorzsolták, illetve 

lemorzsolják Magyarország relatív nemzetközi versenyelőnyeit, ami 

mindenekelőtt a külföldi működőtőke-beáramlás ösztönzését érinti hátrányosan. 

Ezt Pitti (2003) azzal egészítette ki, hogy a relatív versenyelőny romlása olyan 

mértékű is lehet, hogy a 18%-os társasági nyereségadókulcs a hazánkba 

betelepült külföldi vállalatok egy részének a kivonulásához is hozzájárulhat. 

Összességében Harberger (1990) fogalmazta meg a fejlődő országokban 

megvalósuló reformtörekvések tanulságait: 

o Egyértelmű pozitív lépésnek tekinthető a hozzáadottérték-adó terjedő 

alkalmazása. 

o Erősödött a társasági és személyi jövedelemadó harmonizálásának igénye, de 

csak részleges megoldások születtek. 

o A vámok szerepe mérséklődik. 

o Felismerték a tőkejövedelem adóztatásának káros hatását a tőkeképződésre és 

a tőkebehozatalra, ugyanakkor az is egyre világosabbá vált, hogy a külföldi 

társaságoknak nyújtott igen nagy kedvezmény gyakran nem éri el célját. 

o Az infláció torzító hatását csak részlegesen sikerült ellensúlyozni. 

Balogh összefoglalva megállapítja, hogy „a különböző országok aktuális 

adószabályait és az adóelmélet uralkodó irányzatait áttekintve sem találunk 

egységesen elfogadottnak tekinthető megoldást. A munkajövedelmekével azonos 

(esetleg még annál is szigorúbb) elbírálásától, a tőkejövedelmek (legalábbis 

bizonyos csoportjuk) teljes adómentességéig szinte minden lehetőségre találunk 

példát” Balogh (2004, pp. 25.). Ezt alátámasztja, hogy a fejlett országok 

reformjainak fő célja az egyszerűsítés, az adócsalás és adókikerülés 

visszaszorítása. Ennek érdekében az intézkedések előterébe a 

jövedelemadózásban az adósávok számának csökkentése és a határadókulcsnak 
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a csökkentése, a kedvezmények visszaszorítása és a hozzáadottérték-adózás 

bevezetése és harmonizálása került.  

3.1.5. Az adóterhek alakulásának elméleti megközelítése 

A közteherviselési rendszerek alkotóelemei gazdaságtörténeti szakaszonként, 

országonként más és más összetételűek, illetve más és más elvonási arányokat 

tükröznek. A rendszer egyebek mellett függ a történelmi hagyományoktól, az 

állami szerepkör értelmezésétől, a gazdasági és technikai fejlettségtől, a 

gazdaságpolitikai törekvésektől. 

Pitti (2002) elemzésire támaszkodva elmondja, hogy az adóbevételek GDP 

arányában vizsgált trendje – országonként változó mértékben – az elvonások 

lassú emelkedését tükrözi. Ezt a tényt társadalmi, gazdasági és technikai okokra 

vezeti vissza. Társadalmi okok között a jóléti kiadások arányának növekedését, 

gazdasági okok között a gazdaság dinamizálódását és a jövedelmezőség 

javulását említi. Ezek eredményeként az időközi adómérséklések ellenére- az 

állami bevételek a várt mérséklődéssel szemben tovább emelkedtek. A technikai 

okok között az extrém hatásoknak (környezetvédelem) köszönhető növekvő 

állami szerepvállalást emeli ki.  

3.2. A versenyképesség fogalma, értelmezése, mérése 

A versenyképesség előtérbe kerülése a globalizáció megerősödésétől figyelhető 

meg. Általánosan elfogadott tény, hogy a globalizáció alapvetően átalakította a 

gazdaság és a társadalom térbeli működését (Enyedi, 2000). A globalizáció 

hatására formálódó gazdaságokban azonban a lokalizáció szerepének előtérbe 

kerülése is tapasztalható (Bartke, 1999; Dicken, 1992; Scott, 1998; Storper, 

1997; Szabó, 1998), hisz nyilvánvalóvá vált, hogy a gazdasági tevékenységek 

földrajzi elhelyezkedése döntő tényező a vállalati versenyképességben, mivel a 

versenyelőnyök az országon belül csak néhány térséghez kapcsolódnak (Török, 

1999). 
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A versenyképesség meghatározására több kísérlet is történt. A fogalommal 

kapcsolatos viták alapja az eltérő nézőpont, illetve viszonyítási alap. A 

versenyképességet ár alapján, időszemlélet szerint, vagy a vizsgálati szint 

(vállalati, regionális, nemzeti) szempontjából is össze lehet hasonlítani.  

Orbánné (1997, 1998, 2000, 2002) publikációiban az ár-összehasonlítás 

fontosságát hangúlyozta a versenyképesség mérésében. Henrich és társai (1999) 

az átlagköltségek és az árbevételek figyelembevételével elemezték hazánk 

mezőgazdaságának versenyképességét. A nemzetközi ár-versenyképesség 

mérésére Tsakok (1990) a DRC (Domestic Resource Cost, hazai erőforrás-

költség hányados) mutatószámát alkalmazta, melyet az agrárközgazdaság hazai 

kutatásaiban Borszéki – Mészáros – Varga (1986) könyvében olvashattunk 

először.  

Az időszemlélet szerint ex post és ex ante versenyképességről lehet beszélni. 

Az ex post versenyképesség a gazdaság múltbeli mérhető teljesítménye, 

melynek mutatói például: a GDP növekedési üteme, az egy lakosra jutó GDP, a 

külkereskedelmi egyensúly alakulása, az exportpiaci részesedés, a reálárfolyam. 

Az ex ante versenyképesség azonban a vállalati versenyelőnyöket nyújtó 

tényezőket, a globális versenyben való sikeres helytállás háttérfeltételeit, az 

üzleti környezet elemeinek fontosságát hangsúlyozza (Lengyel, 2000). 

A legnagyobb eltérések a versenyképesség mérésének eltérő szintjei miatt 

alakultak ki. 

Valójában hogyan értelmezzük a versenyképességet? Az USA elnökének ipari 

versenyképességgel foglalkozó bizottsága az alábbiakban definiálta a sokat 

vitatott fogalmat: „Egy nemzet versenyképessége annak fokmérője, hogy a 

tökéletes versenyfeltételek mellett mennyire képes a világpiacon (is) eladható 

terméket és szolgáltatásokat létrehozni, miközben az ország állampolgárainak 

reáljövedelme nő” (Rapkin, 1995). 
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Bakács (2004) rendszerezte a versenyképesség elméleteit Török, Rapkin, Porter 

és Krugman koncepcióira támaszkodva (Bakács, 2004). 

Török (1999) és Lengyel(2000a) megközelítésében a versenyképesség piaci 

pozíció megszerzésére, megtartására és javítására való hajlamot, üzleti 

sikerességet jelenti, és egyaránt használatos a vállalatok, régiók és országok 

esetében.  

Az elméleti és az alkalmazott közgazdaság tudományban is kialakult egy 

irányzat. Az elméleti irányzat képviselője Paul Krugman. Álláspontja szerint a 

legjobb módszer a nemzetközi gazdaság működésének megértéséhez, ha 

megvizsgáljuk, hogy mi történik a nemzetgazdaságokon belül. Szerinte 

értelmetlen a versenyképességet nemzetgazdasági szinten alkalmazni, az 

eltérések megértéséhez a kiindulópont, a regionális növekedésben 

megfigyelhető különbségek elemzése. „..Ha meg akarjuk érteni a nemzetközi 

specializációt, jó kiindulópont a lokális specializációk vizsgálata”(Krugman, 

1991). Az alkalmazott közgazdaságtanon belül, a globális vállalatok 

versenyelőnyeit elemezve Michael Porter hívta fel a figyelmet a regionális bázis 

növekvő szerepére: „..a globális gazdaságban gyakran erősek a lokálisak a 

tartós vállalati versenyelőnyök, amelyek a magasan specializált szakértelem és 

tudás, az intézmények, a versenytársak és az igényes vásárlók földrajzi 

koncentrációjából származnak az ország egy adott részén vagy régiójában” 

(Porter, 1998a).   

A térben lezajló valós gazdasági folyamatok kihívásaira napjainkban nemcsak a 

közgazdaságtan művelői próbálnak választ adni. Az USA-ban és az OECD 

bizottságaiban lezajlott „versenyképességi vita”, tisztázta a különböző 

elképzeléseket (Krugman, 1994; Porter, 1998a) és konszenzus alakult ki a 

tekintetben, hogy a versenyképesség „nem más, mint a termékek és 

szolgáltatások értékesítési képességének javulása a nyílt versenypiacokon” 

(Horváth 1998a). 
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Amíg a közgazdászok főleg a termelékenységet és a növekedés ütemét tartják a 

versenyképesség lényegének, addig a gazdaság- és társadalompolitikával 

foglalkozók, többek között az OECD és az EU különböző testületei, a magas 

szintű foglalkoztatottságot is hangsúlyozzák, amely egyrészt lehetővé teszi a 

munkaerőbázis hasznosítását, másrészt hozzájárul az életszínvonal 

emelkedéséhez (Farkas – Lengyel, 2001). 

Az OECD szerint a versenyképesség „..vállalatok, iparágak, régiók, nemzetek 

és nemzetek feletti régiók képessége relatíve magas tényezőjövedelem és relatíve 

magas foglalkoztatási szint létrehozására egy fenntartható bázison, miközben a 

nemzetközi versenynek tartósan ki vannak téve” (OECD, 1997). Ugyanezen 

tanulmányban található másik értelmezés a regionális politika szempontjait 

emeli ki: a versenyképesség az endogén fejlődés felgyorsítását jelenti, amely 

főleg a helyi vállalkozások támogatásával és innovációs potenciáljuk 

megerősítésével érhető el (Horváth, 2001b).  

A globális versenyből indul ki és főleg a tényezőjövedelmekre koncentrál az EU 

6. regionális jelentése, amely az OECD meghatározását veszi át kissé 

módosítva. Eszerint a versenyképesség: „képesség olyan javak és szolgáltatások 

előállítására, amelyek a nemzetközi piacokon értékesíthetők, miközben a 

jövedelmek magas és fenntartható szinten maradnak” (CEC, 1999). Az EU 

regionális jelentése az egységes versenyképesség részletesebb definícióját is 

megfogalmazta, amely már figyelembe veszi a társadalompolitikai célokat is: 

„..vállalatok, iparágak, régiók, nemzetek és nemzetek feletti régiók képessége 

relatíve magas jövedelem és relatíve magas foglalkoztatási szint létrehozására, 

miközben a nemzetközi versenynek ki vannak téve”(CEC. 1999.). 

Lengyel (2000a) összefoglalta az egységes versenyképesség jelentőségét: 

 Komplex, azaz mindegyik gazdasági alapegységre értelmezhető fogalom. 

 Két mérhető közgazdasági kategóriát: a jövedelmet és a foglalkoztatottságot 

emeli ki. 
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 Nemzetközi versenyben való részvételt veszi alapul. 

 Relatíve magas jövedelmet vár, de nem tér ki arra, hogy a jövedelem miként 

oszlik meg a tőketulajdonosok és a foglalkoztatottak között. 

 A foglalkoztatottság magas szintjét feltételezi, de nem foglalkozik a 

foglalkoztatottság összetételével, munkaerő minőségével, összetételével. 

3.2.1. Versenyképesség az Európai Unióban 

Az Európai Unióban a kiegyensúlyozott területi fejlődés megvalósítását célzó 

regionális politika évek óta a régiók versenyképességének javítását tartja a 

kohézió egyik leghatékonyabb eszközének. Az 1996-ban kiadott első kohéziós 

jelentés a Strukturális Alapok egyik legfontosabb feladatának tekintette a 

versenyképesség növelését, a 2001-es második kohéziós jelentés pedig már a 

régiók közötti valós konvergencia alapvető tényezőjének tartotta a 

versenyképességet. Továbbá a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap 2000-

2006 közötti koordinált felhasználására vonatkozó irányelvek is a 

versenyképességet határozzák meg alapvető eszközként a gazdasági növekedés 

és a foglalkoztatottság javítására. 

Az Európai Tanács csúcsértekezletein sorozatosan napirendre került a 

versenyképesség. Míg az 1999-es Kölni Csúcson általánosságban emelték ki 

jelentőségét, félévvel később a Helsinki Csúcs már részletesen foglalkozott a 

versenyképesség, a belső piac, az innováció és az információs társadalom 

összefüggéseivel. Ezen elemeknek tulajdonított döntő szerepet a határokon 

átnyúló világpiaci cégek versenyképességében. 2000-ben a Lisszaboni Csúcson 

megfogalmazott új stratégiai célkitűzés a következőket fogalmazta meg: a világ 

legversenyképesebb és legdinamikusabb olyan tudásalapú gazdaságává válni, 

amely fenntartható gazdasági növekedésre képes, több munkahely teremtésével 

és nagyobb társadalmi kohézióval. Megerősítették, hogy modernizálni kell az 

európai társadalmi modellt, az egészségesebb gazdasági növekedés pedig 
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megfelelő gazdaságpolitikai eszközök kombinációjával érhető el (Kocziszky 

2000, Palánkai 2001). 

Az EU regionális politikájában az elmaradott régiók támogatásánál már a 2000-

2006-os időszakban is fő célként írták elő a versenyképesség javítását, amely 

szempontok várhatóan megerősödnek a 2007-2013 közötti programozási 

időszakban.  

Az Európai Unióban az integrációs törekvések felerősödése, gyakorlatilag az 

1992-es Maastricht-i szerződés óta a versenyképesség az egyik kulcsfogalommá 

vált, amely általában a gazdasági teljesítmény tartós növelésére való képességet 

értelmezik. Mindvégig megfigyelhető a versenyképesség és a kohézió fogalmak 

közötti egyensúly kialakításának szándéka (Lawton 1999). Amíg a 

versenyképesség a hatékonyságot fejezi ki, addig a kohézió a társadalmi 

szolidaritást, a méltányosságot. 

Az EU dokumentumaiban, a különböző bizottságok háttéranyagaiban az elmúlt 

évtizedben a versenyképesség kifejezésnek háromféle alkalmazása figyelhető 

meg (Dunford –Louri – Rosenstock 2001): 

• A „hétköznapi” megfogalmazás szerint a piaci versenyben való helytállás, a 

sikeresség szinonimájaként fordul elő mind a vállalatok, mind az országok 

és régiók esetében. 

• A gazdaságpolitikákkal kapcsolatban: az ágazati politikák alatt egyre inkább 

ipari/ágazati versenyképességi politikát értik. 

• Közgazdasági tartalommal: amikor a versenyképesség a globális verseny 

feltételei között fenntartható endogén gazdasági növekedés és meghatározó 

tényezőit jelenti. 

Véleményem szerint a közgazdaságtani értelemben meghatározott értelmezés a 

megfogható igazán számomra. Ezért vizsgálataiban és azok eredményeinek 

értelmezésében a versenyképesség ezen meghatározására támaszkodom. 

A versenyképesség fogalmának értelmezéséhez és az országok 

versenyképességének vizsgálatához hasznos hátteret nyújtanak az EU 
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dokumentumaiban felhalmozódott, megfogalmazott tapasztalatok. Ezek közül is 

az egyik a legfontosabbat említeném meg a 21. század kihívásait rendszerező 

Fehér Könyvet (Delor’s jelentés, EC, 1993). A jelentés a versenyképesség EU-n 

belüli értelmezésének alakulására döntő hatást gyakorolt és gyakorol mind a mai 

napig, hiszen áttekinti a növekedés, foglalkoztatottság és versenyképesség 

alapkérdéseit. A versenyképesség definiálása nem történt meg a jelentésben, 

hanem a gazdasági növekedésből indult ki, amely kapcsán társadalmi 

elvárásokat fogalmaz meg: a növekvő életszínvonalat és kis jövedelmi 

különbségeket.  

3.2.2. Az országok versenyképessége 

A nemzetgazdaságok versenyképessége, mint közgazdaságtani fogalom kapcsán 

több álláspont alakult ki. Az USA-ban a 90-es években lezajlott 

„versenyképességi vitában” jelentek meg először az eltérő álláspontok, egyrészt 

támadva másrészt támogatva a standard versenyképesség fogalmát.  

Krugman (1998b) és Porter (1990) a versenyképességet, mint nem 

makroökonómiai kategóriát említi. Az országok között nincs értelme versenyről 

beszélni. Félreértésre adhat az is okot, hogy a magát a „versenyképesség” szót 

túl széles körben használják és többféle hétköznapi tartalommal bír. Szerintük a 

reáljövedelem és az életszínvonal növekedését, egy ország fő gazdaságpolitikai 

céljait a termelékenység határozza meg, és a versenyképesség mutatói (pl: 

exportpiaci részesedés) csak ennek növekedéséből következik.  

A másik felfogás szerint a makrogazdaságok nemzetközi versenyképessége 

mérhető és összehasonlítható (Ezeala –Harrison, 1999; Garelli 2003; Kitson-

Michie 2000; Maskell et al., 1998). A globális verseny folyamataiból kiindulva 

a makrogazdaságok versenyképességének vizsgálatához kidolgozott 

megközelítések tipizálására több kísérlet is történt. A gazdaságtudományok 

képviselői, arra törekedtek, hogy ne valamely közgazdaságtani irányzatból 

kiindulva, hanem a megfigyelhető gazdasági folyamatokra támaszkodva 
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dolgozzák ki a versenyképesség új értelmezését, amelyben már megjelent a 

fenntartható és magas életszínvonal a magas foglalkoztatottsági ráta mellett 

(Hatzichronoglou, 1996). Más szemléletet tükröz Chikán Attila 

megfogalmazása:”egy nemzetgazdaság versenyképessége a nemzetgazdaság 

azon képességét jelenti, hogy a nemzetközi kereskedelem támasztotta 

követelményeknek megfelelően úgy képes létrehozni, termelni, elosztani 

és/vagy szolgáltatni termékeket, hogy közben saját termelési tényezőinek 

hozadéka növekszik” (Chikán-Czakó 2002). Mint látjuk nem tért ki sem az 

életszínvonalra, sem a foglalkoztatottság problémájára, melynek oka 

valószínűleg, hogy a vállalati szféra teljesítményének elemzésére szorítkoztak. 

3.2.3. A versenyképesség mérésének lehetőségei, összehasonlító elemzése 

A versenyképesség felértékelődését jól mutatta, hogy az Esseni Csúcson (1994) 

ajánlást fogadtak el arról, hogy az Európai Bizottság elnöksége állítson fel egy 

Versenyképességi Tanácsadó Csoportot, amely félévente jelentést tesz az Unió 

versenyképességének alakulásáról. Emellett javaslatokat fogalmazzanak meg 

gazdaságpolitikai prioritásokról, a versenyképességet szolgáló irányelvekről is. 

Elfogadták, hogy ki kell alakítani a versenyképesség mérésének módszertanát és 

adatbázisát, amely az „Európai versenyképességi jelentések” (European 

Competitiveness Report) hátterét. Az évente kidolgozott jelentések elsősorban 

közgazdaságtani és gazdaságpolitikai indíttatásúak. 

Az elkészült összehasonlító elemzések megpróbálták áttekinteni és rendszerezni 

a versenyképesség javításának közgazdasági feltételeit (EC, 1996). Igaz ez egy 

ágazati szintű megközelítés, de jól adaptálható országokra is. A tanulmány a 

standard versenyképesség fogalmából indul ki, felfogása szerint egy sikeres 

gazdaságban az ott lakókat magas és növekvő életszínvonal jellemzi, amely a 

termelékenység és a folyamatosan bővülő munkaerő-kereslet eredménye. Az 

életszínvonalat tágan kell értelmezni, beleértve számos nem számszerűsíthető 

elemet is, melyek az élet minőségét meghatározzák. Ezt az életszínvonal 
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fogalmat a GDP nem fejezi ki megfelelően, bár mérésére jelenleg nem áll 

rendelkezésünkre jobb mutatószám. Emellett minden más versenyképességi 

elemzés a GDP-t tekinti célváltozónak, így az összehasonlíthatóság miatt nem 

célszerű eltérni tőle. A versenyképesség hordozói maguk a vállalatok, ezek 

környezete, szereplése határozza meg egy régió, illetve ország 

versenyképességét. A vállalkozások versenyképessége azonban nem csak a 

sikeres vállalatirányításon múlik. A különböző szintű kormányzati szereplőknek 

is fontos szerep jut. Feladatuk a megfelelő üzleti környezet megteremtése, a 

vállalatok működéséhez. 

Az életszínvonal az előállított magas és növekvő jövedelem függvénye, 

amelynek alaptényezői a magas foglalkoztatottság és a termelékenység. A két 

mutatató alakulását több folyamat és résztényező befolyásolja (Czakó 2000). A 

magas foglalkoztatottsági ráta lehetővé teszi, hogy a lakosság minél szélesebb 

rétege részesüljön a megtermelt jövedelemből. Emellett a népesség minél kisebb 

hányadát kelljen eltartani. A munkapiac keresleti és kínálati oldalán egyszerre 

kell több feltételnek teljesülnie. Egyrészt megfelelő számú munkahelyeknek kell 

rendelkezésre állnia, másrészt megfelelő számú munkavállalónak, aki hajlandó 

és képes dolgozni betöltendő munkahelyeken. Tehát nem tekinthetünk el a 

demográfiai folyamatoktól sem. A másik alapvető feltétele a 

versenyképességnek a magas szintű, növekvő ütemű termelékenység, amely 

lehetővé teszi a magas munkabérek kifizetését. Ez hozzájárul a növekvő 

életszínvonalhoz, hogy közben a vállalkozások életképesek és versenyképesek 

maradjanak. 

3.2.4. Az Európai Unió jelentései a versenyképességről 

Az 1994-től megjelenő Európai Versenyképességi Jelentések első három 

kiadványa inkább leíró jellegű statisztikai jelentés volt, a negyedik kiadványtól 

kezdve szakmai megalapozottságukban és szemléletükben is újak voltak. A 

2000-ben elkészített negyedik jelentés fő gondolata: a minőség szerepének 
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kiemelése a versenyképesség alakulásában. Az ezt követő ötödik, hatodik és 

hetedik versenyképességi jelentés a Lisszaboni Csúcson elfogadott elvekre 

épültek: az EU hosszú távú sikeres fejlődése és a versenyképesség javulása a 

tudásalapú gazdaság megerősödésétől várható el. Ezekben a tanulmányokban a 

versenyképesség definiálása folyamatos kiegészítéseket és pontosításokat 

kapott, valamint elméleti megfontolásokból a gazdasági növekedésre vezetik 

vissza. Kiemelik a neoklasszikus növekedési modellek közül a Solow-Swan 

modellt és vizsgálják az endogén gazdasági növekedés modelljeit (pl. Romer), 

amelyek a K+F tevékenységet, mint a vállalkozások számára hozzáférhető 

pozitív externáliát említik (Acs – Varga, 2000).  

Az életszínvonalat az egy lakosra jutó GDP-vel mérik, ezáltal is erősítik a 

gazdasági növekedés és a versenyképesség közötti kapcsolat fontosságát. 

Kiemelik, hogy egy ország gazdasági növekedése a termelési tényezők, a tőke és 

a munkaerő hatékony felhasználásától függ. 

A 2001-es jelentésben az egy lakosra jutó GDP-t egyszerű dekompozíciós 

eljárással két részre bontják: a foglalkoztatottsági ráta és a 

munkatermelékenység szorzatára. Amíg a foglalkoztatottsági ráta általában jól 

becsülhető statisztikai adatok alapján, addig az átlagos munkatermelékenység 

nehezen kifejezhető.  

3. táblázat: A munkatermelékenység és a foglalkoztatottság növekedési üteme szerinti tipizálása 

(1995-2001) 

A foglalkoztatottság növekedési üteme 
 Átlag alatti Átlaghoz közeli Átlag feletti 

Átlag 
alatti - Olaszország Spanyolország 

Átlaghoz 
közeli 

Németország 
Japán 

Belgium, 
Egyesült 

Királyság, Dánia 
Franciaország 

Hollandia 

A 
munkatermelékenység 

növekedési üteme 

Átlag 
feletti 

Görögország 
Portugália 
Ausztria 

USA 
 Svédország 

Írország 
Finnország 
Luxemburg 

Forrás: Lengyel (2003) az EC 2001 alapján 



 39

A jelentés azonban nem ad egy komplex versenyképességi sorrendet a 

tagországokra, hanem külön-külön nézi az egyes alapmutatók esetében az 

országok helyzetét. A versenyképesség összehasonlítására egyszerű tipizálást 

használnak, a munkatermelékenység és a foglalkoztatottság növekedését 

példaként említve három-három csoportot képeztek (3. táblázat).  

A 2002. évi jelentés szerves folytatása az előző évinek, melyet ismertnek 

feltételeznek, emiatt sem a fogalmakkal, sem az elméleti kérdésekkel nem 

foglalkoznak (EC, 2002). A következő évi 2003-as versenyképességi jelentés 

folytatja és kiegészíti a megelőző két év vizsgálatait (EC, 2003). A gazdasági 

növekedésre, termelékenységre, foglalkoztatottságra vonatkozó újabb adatok 

elemzése után részletesen tárgyal három témakört: a vállalati szervezeti 

átalakulások és termelékenység kapcsolatát, a versenyképesség regionális 

jellemzőit.  

3.2.5. Magyarország nemzetközi versenyképessége 

Az országok versenyképességét, mint ismeretes kétféle megközelítésben 

kezelhetjük. Az egyik összehasonlító vizsgálatok alapján komplex rangsorokat 

ad meg, míg a másik csak az egyes országok önmagukhoz mért fejlődését 

elemzi. Magyarország versenyképességét tanulmányok sora elemezte, főleg az 

európai országokkal összevetve (Chikán – Czakó, 2002; Éltető, 2003; Findrik – 

Szilárd, 2000; Román, 2003). Jelen fejezetben a komplex rangsorokat megadó 

irányzatok közül (Egyesült Királyság, Írország, Világbank versenyképességi 

jelentései) kettőt emelnék ki, az IMD (International Institute for Management 

Development) és az WEF (World Economic Forum) eredményeit.  

Az IMD statisztikai (kemény) és kérdőíves felmérésből származó (puha) 

adatokat figyelembe vett, összesen 243 mutató felhasználásával értékelt négy 

tényező csoportot: a gazdasági teljesítményt, a kormányzat hatékonyságát, az 

üzleti szféra hatékonyságát és az infrastrukturális ellátottságot.  
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4. táblázat: Az országok versenyképességi rangsorai az IMD szerint 

A versenyképesség rangsora 
2002 2001 2000 1999 1998 Sorszám Országok 
években (2002. év adatai alapján rangsorolva) 

1. USA 1 1 1 1 1 
2. Finnország 2 3 4 5 6 
3. Luxemburg 3 4 6 3 3 
4. Hollandia 4 5 3 4 4 
5. Szingapúr 5 2 2 2 2 
…   
13. Ausztria 13 14 15 18 24 
…   
21. Észtország 21 22 - - - 
…   
23. Spanyolország 23 23 23 20 26 
…   
28. Magyarország 28 27 26 26 28 
29. Csehország 29 35 40 37 37 
…   
33. Portugália 33 34 29 27 29 
…   
36. Görögország 36 30 34 32 33 
37. Szlovákia 37 37 - - - 
38. Szlovénia 38 39 36 39 - 

        Forrás: IMD (2002) 
 

2002-ban 59 vizsgált országot rangsorolt az IMD. A 4. táblázat a hazánk 

szempontjából érdekesebb országok rangsorbeli helyét mutatja. Az éves 

rangsorok jól illusztrálják, hogy Magyarország versenyképessége a vizsgált 

években nem volt rossz, az EU-hoz csatlakozó országok közül egyedül 

Észtország előzi meg. A kohéziós országok közül Görögország és Portugália is 

mögöttünk van. A vezető USA-t kisebb dinamikus gazdaságú országok követik, 

amelyet néha helyet cserélnek egymással. Az IMD (2003) következő évi 

rangsorában is hazánk helyzete stabil maradt, míg Csehországé kedvezően, 

Szlovákia és meglepetésre Szlovénia a rangsor végén foglaltak helyet. 

Az országok versenyképességével foglalkozó másik intézmény, a WEF (5. 

táblázat) 2 rangsorolást készít 80 ország elemzéséből. A GCI-index a gazdasági 

növekedés alapvető tényezőit méri fel, míg a MICI-index az üzleti környezet 

jellemzőit értékeli. A két eltérő mutatórendszer alapján készült rangsorban 
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találunk egybeesést, de lényeges eltéréseket is, Tajvan, Ausztrália, Portugália 

pozíciójában.  

5. táblázat: Az országok versenyképességének rangsorai a WEF szerint 

A versenyképességi rangsor 
GCI-index MICI-index 

alapján
2002 2001 2002 2001 

Országok 

években (2002 év GCI-index szerint rangsorolva) 
USA 1 2 1 2 
Finnország 2 1 2 1 
Tajvan 3 7 16 21 
Szingapúr 4 4 9 9 
Svédország 5 9 6 6 
Svájc 6 15 5 5 
Ausztrália 7 5 14 14 
Kanada 8 3 10 12 
Norvégia 9 6 21 19 
Dánia 10 14 8 8 
Ausztria 18 18 12 11 
Portugália 23 25 36 33 
Írország 24 11 20 22 
Észtország 26 29 30 28 
Szlovénia 28 31 27 32 
Magyarország 29 28 28 27 
Franciaország 30 20 15 13 
Litvánia 36 43 40 50 
Görögország 38 36 43 46 
Olaszország 39 26 24 23 
Csehország 40 37 34 34 
Szlovákia 49 40 42 40 
Lengyelország 51 41 46 42 
Románia 66 56 67 61 

  Forrás: WEF (2003) 
 

A kisebb országok (Svájc) évente megfigyelhető ingadozása részben arra 

vezethető vissza, hogy ezekben az országokban a kérdőíves megkérdezés 

mintaszáma alacsony, így a felmérésből származó információk, vélemények 

gyorsan változhatnak, akár egy gazdaságpolitikai lépés hatására is. 

Magyarország mindkét index esetében 27-29. helyen szerepel, azaz nincs 

számottevő különbség a két rangsor között. A 2004-ben csatlakozó országok 

közül Észtország, Szlovénia és hazánk holtversenyben áll az élen. Érdekes lehet, 

hogy Franciaország és Olaszország a GCI-index sorrendjében Magyarország 
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mögött foglal helyet, ami az alkalmazott módszer hiányosságára utalhat, azaz 

nem tudja kezelni a gazdasági növekedés rövid távú kilengéseit. 

3.3. Az adózás és a versenyképesség kapcsolata 

A témául választott összefüggés megítélésénél abból indokolt kiindulni, hogy 

versenyképesség elsősorban nem az adózástól függ. Ugyanakkor az adózás, a 

közteherviselés rendszere több mechanizmuson keresztül mégiscsak hatást 

gyakorol a vállalkozások, így az országok versenyképességére. 

Akar (2005) szerint e fontosabb mechanizmusok–teljességre nem vállalkozva- 

az alábbiak:  

a/ A vállalkozások versenyképességét jelentős mértékben befolyásolják a 

költségviszonyok, aminek az alakulásához az adózás is hozzájárul (noha szerepe 

ebben egyáltalán nem meghatározó). Itt mindenekelőtt a foglalkoztatás 

költségeinek közterhekkel való megemelése a lényeges tényező (hiszen nálunk a 

közterhek kb. felét a bérek után fizetik, ráadásul a nettó bérszintet elvileg 

befolyásolja az is, hogy a bérek elköltése során további fogyasztási adókat is 

levonnak). Emellett a nyereség, ill. helyi adó terhek, továbbá egyes területeken a 

környezetvédelmi vagy bányajáradékot elvonó adók (ill. az ezekkel kapcsolatos 

esetleges kedvezmények) szerepe jelentősebb a szélesen értelmezett 

költségviszonyok alakulásában (ahol a nyereség adója is egyfajta költségnek 

minősül). A költségeken túl számos más tényező is fontos, így pl. az egész jogi 

és gazdasági környezet stabilitása, átláthatósága, az EU tagságból fakadó 

biztonsága, vagy éppen a székhely által a külföldi menedzsereknek kínált 

életmód milyensége.  

b/ Az adózás kihatással van a beruházási, innovációs folyamatokra, sőt a 

munkaerő képzettségének alakulására is, amin keresztül befolyásolja a 

versenyképességet. Itt mindenekelőtt az adózás után (jórészt fejlesztésre) 

rendelkezésre álló források nagysága a meghatározó, de emellett fontos szerepet 
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játszhatnak a beruházásokat, az innovációt és a képzést támogató 

adókedvezmények is. 

c/ Az adózásnak döntő (de azért nem kizárólagos) szerepe van a szürke és fekete 

gazdaság és foglalkoztatás terjedelmének változásában, ami viszont sajátos 

módon van összefüggésben a versenyképesség alakulásával. Az adóelkerülő 

versenyző a piacon a fehérben működőknél költségoldalról versenyképesebb, de 

persze ez az előny a termékeit, szolgáltatásait vásárolók számára már a vásárló 

versenyképességét is növelő tényező lehet.  

d/ A közterhek szintjének csökkentése az államháztartás kiadásainak 

felülvizsgálatát, az állami feladatok ellátásának racionalizálását kényszerítheti 

ki. Egy eljárásaiban kevésbé bürokratikus, ésszerűbben szervezett, hatékonyabb 

állam segíti a versenyképességet.  

e/ Érdekes módon a térségünkben folyó gazdasági verseny egyik tényezője az 

adó (és adóreform) verseny lett, ami ország propagandaként is a befektetői 

döntések befolyásolására képes. 

A nemzetközi összehasonlítások a vezető piacgazdaságok közötti jelentős 

adóterhelési különbségeket emelik ki, azaz erre alapozzák az erős "adóverseny" 

létét. Ez azonban nem csupán az adóterhelési szint különbségében mutatható ki, 

hanem az adószerkezeti jellemzőkben is. Az USA és Japán alacsony 

adóterhelése például, olyan szerkezeti arányok mellett alakult ki, és fejlődött 

tovább, amelyben, a legfontosabb adóbevételi forrásokat, a közvetlen adók 

jelentik, a közvetett adózás súlya pedig viszonylag alacsony (Szabó, 2004). 
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 

A dolgozat felépítése a Ph.D. Doktori Szabályzat (Kaposvári Egyetem, 2005) 

utasításait követi. A vizsgálatok az Európai Unió 15 tagállama, valamint az 

újonnan csatlakozott országokra vonatkoznak. A gazdasági versenyképesség és 

az adóbevételek elemzése külön-külön, és együttesen is mind a 25 tagállamot 

értékeli, és figyelembe veszi. 

Vizsgálataimat szekunder adatokra alapozom, melyek több forrásból 

származnak. A statisztikai elemzések kiinduló pontjait képező alapadatok az EU 

Statisztikai Hivatala (Eurostat) és a magyar KSH kiadványai, továbbá az 

Internet adatgyűjteményeiből származnak. Az Eurostat nyomtatott kiadványok, 

CD-ROM-ok formájában és az interneten is közzéteszi az adatokat a 

Közösségről és tagállamairól. Ezek az adatok a tagállamok statisztikai 

hivatalaiból származnak, amelyeket az Eurostat harmonizál, és rendez 

összehasonlítható táblázatokba.  

Az alapadatok feldolgozásának, elemzésének célja, hogy a ténylegesen 

megfigyelt egységek összességét, az ún. megfigyelt sokaságot tömören 

jellemezzen különféle mutatószámok segítségével. Az adatok hasznosítása 

feltáró jellegű (exploratív), melynek célja az alapadatokban rejlő 

szabályszerűségek, s különösen a „furcsaságok” feltárása - többnyire grafikus 

ábrázolás útján (Hunyadi et al., 1996). Az elemzésekben viszonyszámok és 

középértékek kialakítására is sor kerül. A megoszlási viszonyszámok valamely 

sokaság részének az egész sokaság nagyságához viszonyított nagyságát mutatják 

(Hunyadi, et al. 1996, Molnár, 2003, 2004a). A viszonyítási alap legtöbbször az 

EU-25 és ritkább esetekben az EU-15. Ezeken túl szükségem volt olyan 

mutatószámokra, amelyek tovább tömörítik a sokaság valamennyi elemének 

közös tulajdonságát. Ilyen mutatószámok a középértékek, amelyek önmagukban 

is összefoglaló jellegűek, mivel egyetlen számmal minősítik, valamely 

társadalmi vagy gazdasági állapotot (Kiss, 2002). 
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A disszertáció célja, hogy egy helyzetértékelést ismertessen meg az olvasóval a 

sokaság egy ismérv szerinti osztályozási módszereit követve, amely ismeretében 

már lehetőség nyílik új modellek felvázolására klaszter-analízis segítségével. 

Sokváltozós elemzésnek nevezhető, ha az adott statisztikai mintát egyidejűleg 

több megfigyelési változó szerint elemzem. E módszerek többváltozós 

matematikai - statisztikai eljárások, melyek mérhetővé teszik az összetett 

fogalmakat. A disszertáció megírásakor arra a megállapításra jutottam, hogy a 

leíró statisztikai rész még nem meríti ki a sokaság bonyolult szövevényeinek 

vizsgálatát, hisz fontos, hogy a változók között egy sokrétűbb kapcsolatrendszert 

definiáljak. 

Az „Eredmények” fejezet két fontos elemzési részre tagolódik. Elsőként az 

adóbevételek vizsgálatát végeztem el, kétféle - nemzetközi szinten is használt - 

csoportosítás alapján: 

  1. Az adókból származó állami bevételek szerkezete 

    - közvetlen adóbevételek 

    - közvetett adóbevételek 

    - szociális hozzájárulások* 

  2. Az adóterhek összehasonlítása gazdasági funkciójuk alapján 

    - Fogyasztási adók 

    - Munkaköltség adók 

    - Vagyoni típusú adók 

Az adóbevételeket mindvégig a Bruttó Hazai Össztermék (GDP) százalékában 

vizsgálom, így biztosítva a tagállamok összehasonlíthatóságát. Szem előtt 

tartottam azonban, azt a tényt, hogy az adórendszerek közös jellemzőinek 

vizsgálata, az összemérés feltételeinek megteremtése – a nemzeti sajátosságok 

létezéséből fakadóan – csak hozzávetőleges jelleggel, s a legfontosabb 

kérdésekre koncentrálva végezhető el. Az állami bevételek szerinti 

                                                 
* A szociális hozzájárulások alatt a munkáltatót és a munkavállalót terhelő társadalombiztosítási 
járulékokat értjük, de az eltérő értelmezések elkerülése végett a következőkben is a szociális 
hozzájárulások kifejezést használom. 
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csoportosítást tartottam alkalmasnak további részletesebb elemzésre, hiszen 

számos olyan, főként újonnan csatlakozott országgal találkoztam, ahol a 

vagyonadók léte, így szerepe is elhanyagolható. 

Az államok adóbevételeinek vizsgálatát követően a gazdasági versenyképesség 

elemzését végeztem el. A kialakított modellt a vizsgálatba vont tényezők alapján 

határoztam meg, amelyeket a már ismertetett versenyképességi jelentések 

alapjául szolgáló mutatórendszerek tanulmányozását követően választottam ki 

és szűkítettem le: 

• GDP, 

• foglalkoztatottság, 

• munkatermelékenység, 

• munkanélküliség ráta, 

• gazdaság nyitottsága (export – import), 

• infláció. 

Az elemezés során statikus és dinamikus mutatókat is alkalmaztam. Ennek oka, 

hogy számos esetben nem állt rendelkezésemre adat a dinamikus mutató 

meghatározásához. Arra azonban törekedtem, hogy az egyes mutatók részletes 

elemzése után, a kategorizálásnál inkább dinamikus a választott 2001-2004 

közötti időszakot jól jellemző, esetleg átlagos érték kerüljön bevonásra. 

Az országok csoportosítása k-középpontú klaszterelemzéssel valósult meg, 

amely a nem hierarchikus eljárások egyike és a megfigyelt objektumokat „k” 

számú diszjunkt osztályba sorolja be. A lényege, hogy csökkentsük a 

dimenziókat. A megfigyelési egységekhez rendelt változók jelentik azokat az 

eredeti dimenziókat, amelyek mentén a megfigyelteket csoportosítani kívánjuk 

oly módon, hogy az egy csoportba tartozók minden változó mentén közel 

legyenek egymáshoz, a másik klaszterektől pedig távol essenek (Székelyi et al., 

2003). 
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A dolgozat megírásakor a Statistical Package for Social Sciences (SPSS 9.0) 

programcsomagot használtam. Ez a statisztikai, főleg társadalomtudományi 

tárgyú elemzések számítógéppel történő igen rugalmas és hatékony 

kivitelezésének eszköze. Az SPSS-ben a clussify módban a klaszter - elemzés, a 

leíró statisztikai elemzéseket pedig az SPSS descriptives funkcióban végezhető 

el. Minden esetben rengeteg opció kérhető le. 

A két tényezőcsoport (adóbevételek mutatói, gazdasági versenyképesség 

mutatói) összevetésének első lépéseként megvizsgáltam az ismérvek 

kapcsolatát. A vizsgálatnak ezen részébe a minimálbért is bevontam, számítva a 

személyi jövedelmek adóiból származó bevételekkel való szoros kapcsolatára. 

Figyelembe vettem, hogy nem minden uniós tagállam határozza meg, ezért 

ezekben az országokban az EU-15, illetve az NMS-10 átlagát használtam fel az 

a hiányzó adatok pótlására. A mutatók viszonyának feltárásához 

korrelációszámítást végeztem, mely megmutatja a tényezők közötti kapcsolat 

szorosságát és „egymásra-utaltságát” (Szűcs, 2002). A mennyiségi ismérvek 

sztochasztikus kapcsolatának intenzitását és irányát szorossági mérőszámokkal 

lehet számszerűsíteni. Ezeket a statisztika irodalmai eltérő módon értékelik, 

ezért a többek által elfogadott és Molnár (2004a) által is ismertetett 

mérőszámokat használom: 

 0,00-0,40 laza kapcsolat, vagy a kapcsolat hiánya 

 0,41-0,70 közepes kapcsolat, 

 0,71-0,90 szoros kapcsolat, 

 0,91-1,00 igen szoros kapcsolatról beszélünk. 

Miután már ismertem az egyes mutatók közötti korreláció mértékét, regresszíó-

analízist végeztem. Ennek segítségével a kapcsolatok törvényszerűségét 

határozhattam meg, amely tulajdonképpen a matematikai függvények 

társadalmi-gazdasági adaptációját jelenti (Molnár- Barna, 2004b). A regresszió-

elemzésbe vont változó-párok (kétváltozós), vagy változó-csoportok 

(többváltozós) mindegyikére lineáris és nem lineáris függvényeket is 
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megpróbáltam illeszteni. A modellek eredményeit az EXCEL programcsomag 

segítségével úgynevezett variancia-analízises F-próbával és t-próbával 

teszteltem. Az illeszkedés vizsgálat elvégzésével megbizonyosodtam, melyik 

függvénykép leginkább megfelelő az egyes modellek szemléltetésére. 

Az együttes elemzésekben egyrészt rangsort állítottam fel az országok között, az 

adóbevételek és a versenyképesség mutatói alapján, természetesen külön-külön. 

Először minden mutató alapján rangsorolást végeztem el, majd az összesített 

rangszámösszegek alapján kialakítottam a végső sorrendet. Az egyes mutatók 

rangsora közötti szorosság mérésére a Kendall-féle konkordancia-mutató 

szolgált. A tényezők külön történő vizsgálatának oka, hogy az általam tett 

feltételezés, miszerint a versenyképesebb államok adóbevételeinek aránya 

általában magasabb az együttes rangsorból nem derülhetett volna ki. A felállított 

két rangsor elemzését először egymástól függetlenül végeztem el, majd a kapott 

eredményeket összevetettem. 

Végső elemzésként a két mutatórendszer együttes figyelembevételével 

megkísérlem az EU-25 modelljét felállítani, mely lehetőséget kínál a 

fejlettségbeli, társadalmi és gazdasági – ebből következően gazdaságpolitikai – 

tényezők alapján történő földrajzi elhatárolásra. 

Az egyes elemzési lépések után összegzem az eredményeket, és 

következtetéseket vonok le térképek segítségével. A tudományos eredmények 

ábrázolása térinformatikai számítógépes programmal történt, hogy az olvasó 

számára is jól értékelhető és könnyen áttekinthető legyen. 
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5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 
 

5.1. Az adók szerkezete és fejlődése az Európai Unióban 

A világgazdaságra vonatkozó OECD értékelés szerint az adóbevételek több mint 

négyötöde három forrásból táplálkozik: jövedelemadók, termék- és 

szolgáltatásadók, valamint szociális járulékok. Az adózás szerkezete az elmúlt 

években jelentősen átalakult. A vizsgálat első részében az egyes országokban 

megjelenő adóterhek bevételeit tanulmányozom. Az adók nagysága többféle 

módon is nyomon követhető, ám az unió számára is igen fontos az adóterhelés 

mennyiségi, illetve strukturális változása, ezért ezek nyomon követésére külön 

információs rendszert hozott létre. A statisztikai rendszer – az ESA-95 szabályai 

szerint – az adókból származó bevételeket az általam is közölt és végigkövetett 

módon csoportosítja.  
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2. ábra: Az EU-15 adóbevételeinek GDP-hez viszonyított aránya (2004) 
Forrás: Eurostat (2004) adatai alapján saját szerkesztés 

 
A teljes adóterhek bemutatását a GDP %-ában tanulmányoztam. Az 

adóbevételeket először az általánosan elfogadott közvetlen-, közvetett adók és 
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szociális hozzájárulások felbontásban ismertetem, melyeket együttesen a 2. ábra 

mutat be. Az ábrán jól látható, hogy jelentősen szóródnak a bevételek az egyes 

kategóriák között. A közvetett adók a GDP 11,1%-a és 19,2%-a, a közvetlen 

adók 9,0 és 32,2%, a szociális hozzájárulások 1,7%-19,2% között váltakoznak. 

Az eltérő terhek jól magyarázzák a nagyvállalatok telephelyválasztását, valamint 

a tőke- és a munkaerő-áramlás változékonyságát. 

5.1.1. A közvetett adóbevételek alakulása 

A közvetett adók a fogyasztásra épülnek, s a tényleges terhet a végső 

felhasználó viseli. Ez a közteherviselési forma felöleli hozzáadott-érték adót 

(forgalmi adó), a fogyasztáshoz kapcsolódó adókat, az integráción kívüli 

országokból érkező termékekre kivetett vámokat, a jövedéki adókat és egyéb - 

országonként eltérő – adótípusokat („zöld adó”), de ezek mértéke igen változó. 

A közvetett adók mértéke (3. ábra) az újonnan csatlakozott tagállamok esetében 

1998-ig csökkent, majd az 1999. évben 0,3 százalékpontos emelkedés után 

egyre inkább igazodott az EU tendenciáihoz, míg a tíz állam csatlakozásának 

időpontjára megközelítette az EU-15 átlagát.  
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3. ábra: A közvetett adók alakulása a GDP %-ában (1995-2004) 
Forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés 
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A közvetett adók arányának részletesebb elemzéséhez meg kell vizsgálnom az 

ahhoz tartozó adótípusokat. A rendelkezésemre álló adatok korlátozottsága miatt 

három részre bontva elemzem ezek alakulását 2001-2004 között, évenként.  

Elsőként a hozzáadottérték-adóval (VAT) foglalkoztam. A közvetett adók közül 

minden országban ez az adótípus hozza a legnagyobb bevételt az államkasszába. 

Az adatokat (6. táblázat) továbbra is a GDP %-ában határozom meg, hogy 

egyszerre lássam azok gazdasági szerepét is. 

6. táblázat: A hozzáadottérték-adóból származó bevételek alakulása a GDP %-ában (VAT) az 

Európai Unió országaiban 

A VAT bevételei a GDP százalékában 
2001 2002 2003 2004  Tagállamok 

években 
Ausztria 8,0 8,1 7,9 7,8 
Belgium 6,9 6,9 6,8 7,0 
Ciprus 6,3 7,2 8,9 9,2 
Csehország 6,4 6,4 6,4 7,4 
Dánia 9,6 9,6 9,6 9,8 
Egyesült Kir. 6,8 6,8 7,0 7,0 
Észtország 8,5 8,7 8,7 8,2 
Finnország 8,1 8,3 8,7 8,6 
Franciaország 7,2 7,1 7,1 7,2 
Görögország 8,3 9,0 8,4 8,3 
Hollandia 7,3 7,2 7,3 7,3 
Írország 6,8 7,0 7,1 7,4 
Lengyelország 6,8 7,2 7,2 7,2 
Lettország 6,7 6,7 7,2 7,0 
Litvánia 7,3 7,4 6,8 6,5 
Luxemburg 5,9 5,8 6,0 6,5 
Magyarország 8,2 7,9 8,3 9,0 
Málta 6,5 7,3 6,5 7,8 
Németország 6,6 6,4 6,3 6,2 
Olaszország 6,4 6,4 6,1 6,0 
Portugália 7,8 7,9 8,1 8,1 
Spanyolország 5,9 5,8 6,0 6,1 
Svédország 8,9 9,1 9,2 9,1 
Szlovákia 7,5 7,7 6,8 8,0 
Szlovénia 8,6 8,9 8,8 8,9 
átlag 7,3 7,5 7,7 7,7 

  Forrás: Eurostat adatai alapján saját összeállítás 

2001-ben a hozzáadottérték-adók aránya a legmagasabb Dániában (9,6%) volt, a 

legalacsonyabb pedig Luxemburgban (5,9%). Ebben az évben átlagosan 7,3%-át 
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tette ki ez az adótípus az összes közvetett adónak a vizsgált országokban. A 

terjedelem 3,7% volt, míg az egyes országok az átlagtól 0,98 százalékponttal 

térnek el átlagosan. Az EU-15 (6,9%) és az újonnan csatlakozott 10 ország 

(NMS-10) (7,1%) igen közeli egymáshoz, ezért markáns különbségeket nem 

találtam. Kiemelném Svédországot (8,9%), Szlovéniát (8,6%), Észtországot 

(8,5%) és Görögországot (8,3%) ahol jelentősen átlag feletti a mutató értéke. 

2002-ben a maximum értéket továbbra is Dánia (9,6%) érte el, a legkisebb 

arány pedig Spanyolországban (5,8%) és Luxemburgban (5,8%) realizálódott. A 

szóródás terjedelme tehát jelentősen nem változott (3,8%). A szórás ebben az 

évben 1,03% volt, kissé emelkedett az előző évhez képest. Megemlíteném 

Ciprust és Lengyelországot, ahol közel 0,5%-kal emelkedtek a VAT-ból befolyó 

bevételek arányai, továbbá az előzőekben már feltűntetett Szlovéniát, 

Észtországot és Görögországot, ahol az átlag feletti érték tovább növekedett.  

2003-ban a legalacsonyabb érték elérte a 6%-ot, mind Spanyolországban, mind 

Luxemburgban. Dánia tartva a 9,6%-ot, amellyel továbbra is a legmagasabb 

VAT-ból származó bevételi arányt képviseli, de Svédország is túllépte a 9%-os 

szintet. Az átlagtól való eltérés tovább nőtt, 2003-ban már 1,083 százalékponttal 

térnek el az egyes államok átlagosan az átlagtól. A csatlakozás előtt álló 

országokban lassú emelkedés tapasztalható, de kivétel ez alól Ciprus és 

Szlovákia, ahol majdnem 0,5%-kal volt kevesebb a hozzáadott érték adó aránya 

a GDP%-ban kifejezve.  

2004-ben hasonlóan 2003-hoz átlagosan 7,7% volt ennek az adótípusnak az 

aránya. Dánia maximum értéke tovább emelkedett 9,8%-ra. A minimum értéket 

Olaszország képviseli 6%-os arányával. Általában minden országot stagnálás, 

vagy kisebb emelkedés jellemez, de a NMS-10-ben 2004. évben nagyobb 

mértékű változás volt, kivétel ez alól Észtország, ahol 2002-ben és 2003-ban 

tapasztalható nagy emelkedést ebben az évben csökkenés követte. 

A fogyasztási adók, klasszikus formában ezek olyan termékekre kivetett 

egylépcsős adók, amelyek közös jellemzője, hogy viszonylag magas a 
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részesedésük a fogyasztók kiadásaiban és viszonylag alacsony a keresleti 

árrugalmasságuk. A közvetett adókon belül a fogyasztási adók mértéke nem 

változott igazán az 1995-2004 időszakban (Eurostat). Az újonnan csatlakozó 

államok esetében lassú, de folyamatos emelkedés volt tapasztalható. 

Részletesebben most is a 2001-2004 éveket vizsgálom (7. táblázat). 

7. táblázat: A fogyasztási adók a GDP %-ában az EU államaiban 2001-2004 között 

A fogyasztási adók bevételei a GDP százalékában 
2001 2002 2003 2004 Tagállamok 

években 
Ausztria 2,6 2,7 2,7 2,7 
Belgium 2,0 2,1 2,1 2,2 
Ciprus 2,2 1,9 3,0 3,5 
Csehország 2,1 2,3 2,5 - 
Dánia 4,1 4,1 4,0 3,8 
Egyesült Kir. 3,7 3,6 3,5 3,4 
Észtország 3,1 3,4 3,3 3,7 
Finnország 4,2 4,2 4,3 4,0 
Franciaország 2,5 2,6 2,5 2,3 
Görögország 3,4 3,2 3,2 2,9 
Hollandia 1,1 1,3 1,3 1,6 
Írország 2,2 2,1 2,0 1,7 
Lengyelország 3,3 3,5 3,6 3,8 
Lettország 3,1 3,1 3,3 3,5 
Litvánia 3,0 2,9 2,9 2,8 
Magyarország 3,4 3,3 3,3 3,3 
Málta 2,9 2,8 2,8 3,0 
Németország 2,1 2,3 2,4 2,3 
Olaszország 2,5 2,4 2,5 2,3 
Portugália 2,7 3 3,1 3,1 
Spanyolország 2,5 2,5 2,5 2,5 
Svédország 3,2 3,3 3,3 3,1 
Szlovákia 1,8 1,9 2,1 2,1 
Szlovénia 3,0 3,2 3,2 3,4 
átlag 2,7 2,7 2,8 2,8 

    Forrás: Eurostat adatai alapján saját összeállítás (Luxemburg adatai nem elérhetők) 

2001-ben a fogyasztási adók a vizsgált 25 tagállamban átlagosan a GDP %-ában 

értelmezve 2,7% volt. Az elemzés során el kell tekintenem Luxemburg adataitól, 



 54

ahol az Európai Unió Statisztikai Hivatala 0%-ot közöl. A legalacsonyabb érték 

Hollandiában (1,1%), a legmagasabb Finnországban (4,2%) volt, így a 

terjedelem elérte a 3,1%-ot, azaz ebben az évben volt a legmagasabb. Az 

országok adatai átlagosan 0,91 százalékponttal térnek el az átlagtól.  

A 2002, 2003, 2004 éveket a nagyfokú hasonlóság miatt együtt elemzem, az 

évenkénti részletezéstől eltekintve. A fogyasztási adók mértéke ebben a három 

évben jelentősen nem változott, ekkor is Hollandiában volt a legalacsonyabb, és 

Finnországban a legmagasabb az aránya. Az átlagos érték csak 0,1 

százalékponttal mozdult el a 2001. évhez viszonyítva, de a terjedelem 

folyamatosan csökkent, azaz a fogyasztási adók mértéke egyre jobban 

közeledett egymáshoz a vizsgált államokban. A NMS-10 országairól itt is 

elmondható, hogy folyamatos növekedés jellemzi őket, és ez 2003-2004 évben 

is változatlan. 

Az egyéb termékadókat is vizsgálatba vontam, természetesen ebben az esetben 

is a GDP %-ában meghatározott értékük alapján. Ebbe a körbe tartoznak a „zöld 

adók”, energia-adók, szállítási díjak, környezetterhelési díjak. Az egyes 

országokban ezek az adóbevételek (8. táblázat) igen változatos mértékkel 

szerepelnek. A csatlakozni kívánó országokban 1% körül mozog, 2001-ben 

1,3% volt, míg 2004-ben 1,2%. Az EU-15-öt is stagnálás jellemzi ebben az 

időszakban, értéke 2,3-2,4%. Általában tehát nem változott ezeknek az adóknak 

a szerepe és súlya, de fontosnak tartom - alacsony arányuk ellenére is - az 

évenkénti vizsgálatot. 

2001-ben az átlagos érték 1,6% volt a 25 tagállamban. A termékadók GDP-ben 

kifejezett aránya Finnországban (0,2%) volt a legalacsonyabb, míg 

Franciaországban (4,2%) volt a legmagasabb. A terjedelem tehát egészen nagy 

(3,9%). Az egyes országok átlagosan 1,52%-kal térnek el az átlagtól. Általában 

megállapítható, hogy a 10 új tagállamban 2001-ben alacsony volt a termeléshez 

kapcsolódó egyéb adók szerepe, alig éri el a 0,5%-ot, kivétel Szlovéniában 

(2,6%) és Litvániában (2,3%). 
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2002-ben az átlag kis mértékben csökkent 1,5%. A minimum érték nem 

változott és továbbra is Finnországra jellemző. Legmagasabb az aránya 

Svédországban (4,2%) és természetesen Franciaországban (4,1%) is, az átlaghoz 

képest. Kiemelkedő változás ebben az évben nem volt tapasztalható. 

8. táblázat: Egyéb termékadók aránya az EU-25 országában (GDP %-ában) 

Egyéb termékadók bevételei a GDP százalékában 
2001 2002 2003 2004 Tagállamok 

években 
Ausztria 3,1 3,1 3,1 3,0 
Belgium 1,9 1,9 2,0 1,8 
Ciprus 1,0 1,1 1,7 1,9 
Csehország 0,6 0,6 0,5 0,5 
Dánia 1,8 1,8 1,8 1,8 
Egyesült Kir. 1,8 1,8 1,7 1,7 
Észtország 0,9 0,8 0,7 0,7 
Finnország 0,2 0,2 0,2 0,3 
Franciaország 4,1 4,1 4,1 4,2 
Görögország 0,5 0,4 0,4 0,4 
Hollandia 1,1 1,1 1,1 1,1 
Írország 0,6 0,6 0,7 0,7 
Lengyelország 1,7 1,5 1,2 1,6 
Lettország 1,5 1,0 1,1 1,0 
Litvánia 0,6 0,6 0,6 0,6 
Luxemburg 2,3 1,8 1,7 1,8 
Magyarország 0,4 0,3 0,3 0,4 
Málta 0,4 0,4 0,5 0,8 
Németország 1,8 1,8 1,8 1,9 
Olaszország 3,6 3,6 3,6 3,4 
Portugália 0,7 0,9 1,4 1,6 
Spanyolország 1,2 1,2 1,1 1,1 
Svédország 4,0 4,2 4,3 4,2 
Szlovákia 0,7 0,6 0,9 0,8 
Szlovénia 2,6 2,6 2,9 2,9 
átlag 1,6 1,5 1,6 1,6 

        Forrás: Eurostat adatai alapján saját összeállítás 

2003-ban az átlagérték minimális mértékben emelkedett, de a legmagasabb és a 

legalacsonyabb értékben változás nem történt. Az államok átlagtól való átlagos 
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eltérése 1,18 százalékpont volt, ami elenyésző növekedést mutat az előző évhez 

képest. Igen jelentős mértékben nőtt Portugáliában (1,4%), míg az előző évben 

csupán 0,9% a termékadók aránya. A NMS-10 esetén nagy a szóródás 

terjedelme, de ez a 15, már csatlakozott tagállamra is igaz. 

2004-ben az összes ország átlaga kissé emelkedett és elérte az 1,6%-ot. A 

rendkívül magas arány most is Svédországra (4,2%) és Franciaországra (4,2%) 

jellemző, de az emelkedés szempontjából Ciprust (1,9%) és Lengyelországot 

(1,6%) is kiemelném, ahol 0,3-0,4%-kal nagyobb a 2004. évi érték, mint az 

előző évben. 

Megállapítható, hogy a megnövekedett – országok közötti – áru- és 

szolgáltatásforgalom felértékelte a forgalomra épülő közterhekből származó 

bevételek súlyát. Ennek jele, hogy a GDP arányában számolt költségvetési 

befizetések átlaga az 1965. évi 8%-kal szemben a 80-as évek végén 12%-ot 

meghaladó volt, s napjainkban közel 14%-os átlagértéket mutat. A növekedés 

leginkább az újonnan csatlakozó országok körében kiugró, ami már közösség 

piacához való, fokozatos csatlakozás következménye. Az egyéb termékadók 

bevételének EU-15 és az újonnan csatlakozott országok közötti különbségét a 

keleti régióban még elhanyagolható mértékben bevezetett környezetterhelési 

díjak, energiaadók, valamint a speciális termékdíjak mértéke magyarázza. 

 

K-középpontú klaszter-elemzés segítségével 3 klaszterbe sikerült az országokat 

besorolnom, mely a 9. táblázatban és az 1. térképen látható. 

1. klaszter: A 14 országot együttesen alacsony közvetett adók jellemzik, a másik 

két csoporthoz képest. Ha a közvetett adóbevételek összetételét vizsgáljuk e 

legnagyobb csoportnak, akkor átlagos értékekkel találkozunk. A 

hozzáadottérték-adóból származó bevételük közepes mértékű, az átlag 

közelében 12,0 - 14,5% mozog. Kiugró eltérést nem észleltem. A fogyasztáshoz 

kapcsolódó adók esetében is ugyan ez a helyzet, bár kiemelném 

Lengyelországot (3,8%) és Észtországot (3,7%), akik jóval átlag feletti 
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adóbevétellel rendelkeznek, de a többi mutatója teljesen megegyezik a 

klaszterbe sorolt országokéval. A termékadók esetében ez a csoport a 

legalacsonyabb (1%-nál kisebb), jelentősen átlag alatti, de itt is találtam kirívó 

értékkel rendelkező államokat.(pl: Belgium 1,8%). 

9. táblázat: Az országok csoportosítása közvetett adóbevételek alapján 

1. klaszter - alacsony 2. klaszter - átlagos 3. klaszter - magas 

Belgium, Csehország, 

Németország, Észtország, 

Spanyolország, Írország, 

Lettország, Hollandia, 

Lengyelország, 

Szlovákia, Finnország, 

Egyesült Királyság, 

Görögország, Litvánia, 

Franciaország, 

Olaszország, 

Luxemburg, 

Ausztria, 

Portugália, 

 

Dánia, 

Ciprus, 

Magyarország, 

Málta, 

Szlovénia, 

Svédország, 

  Forrás: saját szerkesztés (háttéradatok 1. melléklet) 

A 2. csoportba került 5 ország mindegyikére igaz, hogy a közvetett adók 

mértéke közepes szinten, az átlag körül mozog. A hozzáadottérték-adó 

viszonylag alacsony és a fogyasztási adókkal kapcsolatban is ezt tudom 

megállapítani. A klaszterbe került Luxemburg (14,7%) kissé átlag feletti 

értékkel, a VAT-ból származó bevétele (6,5%) jóval az átlag alatt marad és a 

fogyasztási adó GDP százalékában kifejezve átlag feletti. Olaszország hasonló 

mutatókkal van jelen a csoportban, ám feltűnően magas a termék adók aránya. 

Portugália kissé távoli értékekkel rendelkezik a klaszter középpontoktól, de 

alacsony VAT értékével ebbe a csoportba kellett, hogy kerüljön.  

A harmadik klaszterbe 6 ország kerülhetett. Itt a legmagasabb a közvetett 

adókból származó állami bevételek aránya a GDP százalékában. Egyöntetűen 

magas minden országban a hozzáadottérték-adó és a fogyasztási adó értéke is. 

A termékadó tekintetében közepes szintet állapíthatunk meg.  
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1. térkép: Közvetett adóbevételek modellje az EU-25-ben (2001-2004) 

 
Forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés 

A csoportosítás lehetővé tette, hogy rámutassak azokra az államokra, amelyek 

kiemelkednek a 25 ország közül a közvetett adókból származó bevételeik 

tekintetében. Arra azonban nem kaptam választ, hogy vajon ezek az 

elkülönülések (klaszterek) hátterében milyen magyarázó tényezők sorakoznak. 

Vajon a magas adóterhek okozták a harmadik klaszter államaiban a magas 

bevételt, vagy a fellendült kereskedelem? A válaszhoz szükséges adatokat az 

eredmények fejezet 2. részében elemeztem. 

5.1.2. Közvetlen adóbevételek az EU országaiban 2001-2004 között 

A közvetlen adók alakulását (GDP-vel súlyozott átlag alapján) – mely csoportba 

a jövedelem típusú adókat sorolhatjuk (személyi jövedelemadó, társasági adó) – 

a (4. ábra) szemlélteti. A törvényben szabályozott adót ebben az esetben a 
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jövedelemtulajdonos viseli. Jellemzőjük, hogy az országok mindegyikében jelen 

vannak, aminek oka, hogy jól átlátható adónem, s a terhek elosztásakor 

figyelemmel vannak az adóalanyok körülményeire, működési jellemzőire. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

%

eu15 nms10  
4. ábra: A közvetlen adók alakulása a GDP%-ában (1995-2004) 

Forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés 

A 10 új tagállamban jól látható, hogy ezen adótípusok bevételei a GDP %-ában 

vizsgálva jóval alacsonyabbak. Az EU- 15 és a közösségi átlag tendenciája is 

eltér a hazánkkal egyszerre csatlakozott államok átlagától. Míg az Unióban 

1999-2000 években emelkedés tapasztalható, addig a NMS-10 %-os aránya 

stagnált illetve kis mértékben csökkent, erre utalnak a 2004-es adatok is. Fontos 

lehet azonban, hogy ezt az eltérést a társaságok nyereségadója, vagy a személyi 

jövedelemadók mértéke okozta-e. A vállalkozásoktól származó adóbevételek 

nagysága ebben az időszakban az EU-15-ben 2-3%-kal voltak alacsonyabbak, 

mint hazánkban és Lengyelországban, de 2004-ben Magyarországon már csak 

2,1%, míg a többi NMS-10-ben továbbra is magas maradt, átlagosan 2,6%. Ez 

hazánkban valószínűleg a társasági adókulcs csökkentésével magyarázható.  

A részletes elemzést ebben az esetben is a 2001-2004 időszakra végzem el. 

Először a személyi jövedelmekből származó adóbevételek alakulása (10. 

táblázat) kerül nagyító alá, melyek a közvetlen adók legnagyobb részét teszik ki.  
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10. táblázat: A személyi jövedelmekből származó adóbevételek alakulása a GDP %-ában 

A személyi jövedelmekből származó adóbevételek 
a GDP %-ában 

2001 2002 2003 2004 Tagállamok 

években 
Ausztria 10,7 10,5 10,3 10,0 
Belgium 13,5 13,3 13 12,8 
Ciprus 3,9 4,3 4,5 3,5 
Csehország 4,6 4,8 4,9 4,8 
Dánia 26,0 25,7 25,4 25 
Egyesült Királyság 11,3 10,7 10,2 10,5 
Észtország 6,8 6,7 6,9 6,7 
Finnország 14,4 14,2 13,8 13,5 
Franciaország 8,2 7,9 8,0 7,8 
Görögország 5,0 5,0 4,9 4,9 
Hollandia 6,2 6,8 6,5 6,0 
Írország 8,1 7,1 6,8 7,4 
Lengyelország 7,8 7,7 7,7 7,8 
Lettország 5,5 5,6 5,8 6,0 
Litvánia 7,3 6,9 6,6 6,8 
Luxemburg 7,2 6,7 7,1 7,1 
Magyarország 7,6 7,6 7,1 6,7 
Málta 6,3 6,4 6,6 7,2 
Németország 9,0 9,2 9,1 9,8 
Olaszország 11,3 11,0 10,8 10,8 
Portugália 5,6 5,4 5,6 5,8 
Spanyolország 6,8 6,8 6,6 6,4 
Svédország 16,6 15,4 15,9 16,0 
Szlovákia 3,8 3,4 3,3 3,5 
Szlovénia 5,9 5,9 5,9 5,9 
átlag 7,9 7,7 7,7 7,6 

   Forrás: Eurostat adatai alapján saját összeállítás 

2001-ben az EU-25 országaiban átlagosan 7,9% volt ennek az adótehernek a 

GDP százalékában meghatározott aránya. A legalacsonyabb bevétele 

Szlovákiának (3,8%) volt, míg a maximum értéket Dánia (26%) képviseli, ami 

több mint az átlag háromszorosa, rendkívül magas a többi államhoz képest. 

Emiatt a mutatók terjedelme 22,2%, az átlagtól pedig 4,9%-ban térnek el 

átlagosan. Svédország (16,6%), Belgium (13,5%) és Finnország (14,4%) a 

középérték felett helyezkedik el, de meg sem közelítik az előzőekben kiemelt 
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Dániát. Ha csak a 10 új csatlakozott államot vesszük figyelembe az elemzés 

során, akkor megállapíthatjuk, hogy az átlagos értékük 5,7%, ami 1,2%-kal 

alacsonyabb, mint a 25 ország együttes átlaga és a szórás is csupán 1,5%, tehát 

nagyon kiugró érték nincs. A legnagyobb az aránya ennek az adóbevételnek 

Magyarországon (7,6%), de hazánk mutatójához közeli Litvánia (7,3%) 

mutatója is.  

2002-ben az értékek terjedelme csupán 0,1%-os mértékben csökkent. A 

legmagasabb továbbra is Dániában (25,7%) és a legalacsonyabb Szlovákiában 

(3,4%) volt, ahol 0,4%-kal csökkent az előző évhez képest. Az országok átlaga a 

7,7% lassú süllyedésre utal, illetve az áltagtól való eltérés is csökkent, 4,7%-volt 

ebben az évben. A NMS-10-ben említésre méltó módosulás nem történt.  

2003-ban folytatódott a csökkenő tendencia. Dánia kimagasló értéke kissé 

csökkent 25,4%-ra és Szlovákiában is hasonló irányba 0,1%-ot mozdult el a 

mutató. Az átlagos érték nem változott, és az átlagos értéktől való eltérés (4,6%) 

csak enyhén csökkent, a NMS-10 államai is megközelítették egymást, a szórás 

1,35%-ot mutatott. 

2004-ben már az átlagban (7,6%) érzékelhető a csökkenés, igaz minimális 

mértékben. Szlovákiának sikerült emelnie a személyi jövedelmek adóiból 

származó bevételeit, de Dániában, ahol továbbra is a legmagasabb – már csak 

25% volt az arányuk a GDP%-ban. Az átlagtól való eltérés ugyanakkora, mint 

az előző évben. A hazánkkal egyszerre csatlakozott országokban a számított 

mutatók közül az átlag 5,6%, kis mértékben csökkent, az attól való eltérés 

áltagos értéke pedig ellentétes irányba változott, bár hasonló mértékben.  

Ha a vizsgált éveket együttesen elemezzük, akkor Magyarországon, Cipruson, 

Litvániában és Szlovákiában csökkenés következett be, míg Észtországban és 

Csehországban nem változott, a többi államban pedig kis mértékben emelkedett 

az SZJA GDP-ben kifejezett aránya. 

A személyi jövedelemadókból származó bevételek súlya gazdaság-történeti 

szakaszonként, illetve nemzetállami jellegzetességektől függően igen tág 
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szélsőértékek között mozog. Az eddigi eredmények ismeretében a 2001-2004 

időszakban, a közösség átlagát jellemzően az északi országok haladják meg 

(Dánia, Svédország, Finnország), míg az átlagtól a periféria országok és a NMS-

10 tagjai maradnak el.  

A közvetlen adók közül a gazdasági társaságoktól származó adóbevételeket 

(11. táblázat) elemzem a következőkben részletesen. Ezeknek az értéke a GDP 

%-ában sokkal kisebb, mint a személyi jövedelmeké, ám jelentősége annál 

nagyobb egy ország gazdasági környezetének elemzésekor. Az EU-15 országok 

tapasztalatai azt mutatják, hogy a társasági adók mértéke is jelentősen 

befolyásolja a befektetési kedvet, a kockázatvállalást, az üzleti megtakarítások 

alakulását, valamint a nemzetközi tőkemozgás ütemét és irányultságát. 

2001-ben ez az adó az összes ország együttes átlagában 2,8% volt. A minimális 

bevételt Litvánia (0,5%) érte el, míg a legtöbb befizetést Luxemburgban (7,5%) 

teljesítették a társaságok. A terjedelem tehát 7%, míg az átlagtól való eltérés 

1,49 százalék. A NMS-10 államában 0,8%-kal alacsonyabb átlagértéket kaptam, 

de a szórás csak 1,7%-os. A két legalacsonyabb mutató Litvániában (0,5%) és 

Észtországban (0,7%) látható. 

2002-ben az átlag nem változott, de a minimum (0,6%) és a maximum (8,4%) 

érték is nőtt, míg a szerepekben nem történt változás. Az átlagtól való eltérés 

1,6%. A NMS-10-ben emelkedésnek indultak ezek az adóbevételek, az átlag 0,1 

százalékponttal emelkedett, míg a szórás 0,1%-kal csökkent, tehát közeledtek 

egymáshoz az országok ezen adóbevétel arányában. 

2003-ban az államok átlaga továbbra sem változott. Litvánia 1%-kal volt képes 

megemelni az adóbevételeit, míg Luxemburgban (7,9%) kis visszaesés 

kezdődött. A mutatók terjedelme már csak 6,5%, az átlagtól pedig egyre kisebb 

mértékben térnek el (1,36%). Az Unióhoz csatlakozni kívánt államok, ebben az 

évben tovább növelték a társaságoktól származó adóbevételeit, ez átlagosan 

2,4% volt, a szórás továbbra is csökken. 
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11. táblázat: A társaságok adóbefizetéseinek aránya az EU országaiban (GDP %-ában) 

A társaságok adóbefizetései a GDP százalékában 
2001 2002 2003 2004  Tagállamok 

években 
Ausztria 3,3 2,4 2,4 2,4 
Belgium 3,1 3,0 2,9 3,2 
Ciprus 6,3 6 4,3 3,8 
Csehország 4,2 4,4 4,6 4,4 
Dánia 2,8 2,9 2,8 3,2 
Egyesült Kir. 3,6 2,9 2,8 2,9 
Észtország 0,7 1,2 1,7 1,8 
Finnország 4,3 4,3 3,4 3,6 
Franciaország 3,1 2,5 2,1 2,4 
Görögország 3,7 3,7 3,3 3,3 
Hollandia 4,2 3,6 3,0 3,3 
Írország 3,5 3,7 3,7 3,6 
Lengyelország 2,8 2 1,8 2,9 
Lettország 1,9 1,9 1,5 1,7 
Litvánia 0,5 0,6 1,4 1,9 
Luxemburg 7,5 8,4 7,9 6,1 
Magyarország 2,3 2,3 2,2 2,1 
Málta 3,3 4,1 4,7 4,3 
Németország 2,8 2,8 2,7 2,9 
Olaszország 3,2 2,7 2,4 2,5 
Portugália 3,4 3,4 2,9 2,9 
Spanyolország 2,9 3,3 3,1 3,5 
Svédország 2,7 2,1 2,3 3,0 
Szlovákia 2,4 2,7 2,8 2,9 
Szlovénia 1,2 1,5 1,7 2,0 
átlag 2,8 2,8 2,8 2,9 

   Forrás: Eurostat adatai alapján saját összeállítás 

2004-ben az előző 3 év stagnáló átlaga után 0,3 százalékpontos emelkedés 

kezdődött. A tendencia a minimum és a maximum esetében megegyezik a  

2003-as évvel. Luxemburg a legmagasabb értékével, már csak 6,1%-ot, 

Lettország 1,7%-ot realizált. A terjedelem ebben az évben már csak 4,4% volt, 

az áltagtól való eltérés pedig egy százalék alá (0,96%-ra) esett vissza. A 10 
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államban tapasztalható elsősorban emelkedés, tehát ők okozták az összátlag 

növekedését is. 

Összességében megállapítható, hogy a társasági adó bevételei a GDP %-ában az 

újonnan csatlakozó országokban folyamatos emelkedésnek indult, ami a 

fellendülő gazdasággal és a kedvező keleti termelési tényezőpiacok 

megnyílásával magyarázható. A kapott eredmények segítséget nyújtanak annak 

megállapításában, hogy a magasabb névleges kulcsot (2. táblázat) kivető 

államok általában nagyobb bevételekhez is jutnak, míg azok, akik számos 

kedvezményt bevezetve kívánják megőrizni és javítani versenyképességüket a 

GDP arányában kevesebb társasági adóbevételt realizálnak. Ez természetesen 

még nem igazolja a magas nominális adókulcsok előnyét, hanem rámutat az 

igen különböző támogatási rendszerek hatására (Cnossen, 1990, Dosser 1973), 

melyeket az irodalmi áttekintés fejezetben bemutattam.  

A három mutató alapján végzett klaszterelemzés végeredményét a 12. táblázat 

(2. térkép) szemlélteti. 

12. táblázat: Az országok csoportosítása a közvetlen adóbevételek alapján  

1. a klaszter (1) 1. b klaszter (3) 2. klaszter (8) 3. klaszter (13) 

Dánia Belgium, 
Finnország, 
Svédország, 

Németország, 
Franciaország, 

Írország, 
Olaszország, 

Luxemburg, Málta, 
Ausztria, 

Egyesült Királyság 

Csehország, 
Észtország, 

Görögország, 
Spanyolország, 

Ciprus, Lettország, 
Litvánia, 

Magyarország, 
Hollandia, 

Lengyelország, 
Portugália, 
Szlovénia, 
Szlovákia 

 Forrás: saját összeállítás (háttéradatok 1. melléklet) 

1.a klaszter: az elemzés során törekedtem arra, hogy ne alakuljanak ki 1 fős  

csoportok. Sajnos ebben az esetben ezt nem tudtam kikerülni. Ebbe a klaszterbe 

Dánia került, ahol messze a legmagasabb a közvetlen adók együttes GDP-hez 

viszonyított aránya. Ezt a magas személyi jövedelmek után beszedett adók 



 65

mértékének köszönheti, hiszen a gazdasági szervezetektől származó 

adóbevételekre vonatkozóan csupán a közepes, az átlagot nem sokkal 

meghaladó érték szerepel. 

2. térkép: Közvetlen adóbevételek modellje az EU-25-ben (2001-2004) 

 
Forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés 

1.b klaszter elemeit 3 ország képezi. Belgium, Finnország és Svédország, 

átlagon felüli közvetlen adókra vonatkoztatott mutatójuk sorolta őket ebbe a 

csoportba. A személyi jövedelmek adóztatása révén a 16-19%-ot érik el, míg a 

másik vizsgált tényező esetében 3,27%. A csoport átlaga kicsit magasabb, mint 

Dániában, de mindenképpen közepes szintű. 

2. klaszter (8 ország) 

A közvetlen adók szempontjából az átlagos országok csoportja. A 

jövedelemadók aránya alakította elsősorban a csoport összetételét, melynek 
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szintje közepes. Átlagosnak nevezhetjük, de a társaságok adóbefizetései ezekben 

az államokban a legmagasabb, a klaszterközép értéke 3,39%. Kiemelkedik a 

csoportból Luxemburg (6,1%), Málta (4,3%) és Írország (3,6%) értéke, bár a 

legalacsonyabb Ausztria 2,4%-kal is ide sorolódott. 

3. klaszter (13 ország) 

Jellemzően alacsony a közvetlen adók aránya. A csoport átlaga 8,5%, míg az 

összes országé együttesen meghaladja a 11%-ot. A személyi jövedelmek után 

beszedett adók esetében hasonló eredmény mutatkozik. Az 5,5%-os klaszter-

középpont elmarad a 7,6%-os átlagtól. Látható, hogy inkább a NMS-10 államai 

alkotják a csoportot, tehát az átlaguk is ahhoz közeli. A gazdasági társaságoktól 

származó adók nagysága ebben a körben a legmagasabb. A 3,39%-os csoport-

középpont Görögország, Spanyolország, Ciprus és Csehország igen magas 

mutatójának eredménye. 

5.1.3. A szociális hozzájárulások bevételei (2001-2004) 

A szociális hozzájárulások alatt a munkáltatói és a munkavállalói befizetéseket 

értem: az egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, munkaadói és munkavállalói 

járulék, melyek olyan közterhek, amelyeket a törvényi előírás alapján – a 

munkavállalóknak fizetett jövedelem arányában – mind a munkavállalók, mind 

a munkáltatók kötelesek megfizetni. Az egyes gazdaságtörténeti szakaszokban 

az 1960-as évektől 2-3 %-os emelkedés volt jellemző, majd a 90-es években, 

amikor a GDP arányában számolt részarány elérte a 15 %-ot, amikor fordulat 

történt és az arány fokozatosan mérséklődött. Ezeken a jogcímeken befizetett 

összegek Magyarországon, a GDP %-ában kifejezve 2004-ben 13,5 % volt, míg 

1995-ben 14,9%. Ebből azonban következtetés nem vonható le, hiszen számos 

tényező befolyásolhatja (pl.: foglalkoztatottság szintje, társadalom szerkezete 

stb.). Azt azért érdemes nyomon követni, hogy a változás a közösség szintjén 

milyen mértékű volt (5.ábra). 
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5. ábra: A szociális hozzájárulások alakulás a GDP %-ában (1995-2004) 
Forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés 

Az ábrán jól látható, hogy a NMS és az EU-15 adatai teljesen ellentétes irányba 

mozogtak a vizsgált időszakban. Míg az EU-ban lassú csökkenés ment végbe, 

addig a csatlakozni kívánó államok esetében 1998-ban ugrásszerű növekedés 

tapasztalható, majd 2004. évig folyamatosan meghaladta a közösségi átlagot, ám 

hazánkban továbbra is közel 0,5%-kal magasabb a szociális hozzájárulások 

GDP-ben kifejezett aránya. 

A szociális hozzájárulások két csoportját külön-külön is elemeztem. Először a 

munkaadót terhelő hozzájárulások (13. táblázat) alakulását mutatom be 2001-

2004 között. 

2001-ben a 25 ország együttes átlaga 5,7% volt, az áltagtól való eltérés 

átlagosan 2,97%, viszonylag magasnak ítélhető. A terjedelem igen jelentős 11,4 

százalékpont, amelyet Dánia 0,1%-os legkisebb és Svédország (11,5%) 

legmagasabb értékének különbsége adja. Franciaországban (11,3%) és 

Magyarországon (11%) igen jelentős volt ezeknek a bevételeknek az aránya. 
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13. táblázat: A munkaadók szociális hozzájárulásából származó bevételek 2001-2004 között a 

GDP százalékában 

A munkaadók szociális. hozzájárulásai a GDP 
százalékában 

2001 2002 2003 2004 Tagállamok 

években 
Ausztria 6,9 6,8 6,8 6,7 
Belgium 8,5 8,6 8,6 8,4 
Ciprus 5,4 5,4 5,4 5,4 
Csehország 10,1 10,4 10,6 10,5 
Dánia 0,1 0,1 0,1 0,1 
Egyesült Kir. 3,8 3,7 4,1 4,2 
Észtország 11,3 11,2 11,0 10,8 
Finnország 9,2 9,1 9,0 9,0 
Franciaország 11,0 11,0 11,2 11,1 
Görögország 5,4 6,0 6,0 5,6 
Hollandia 4,3 4,3 4,3 4,3 
Írország 2,8 2,7 2,7 2,7 
Lengyelország 5,7 5,4 5,2 5,0 
Lettország 6,8 6,9 6,4 6,3 
Litvánia 8,0 7,8 7,7 7,6 
Luxemburg 4,9 5,1 5,1 5,0 
Magyarország 11,0 10,2 9,9 9,6 
Málta 3,2 3,1 3,1 3,1 
Németország 7,4 7,3 7,4 7,2 
Olaszország 8,6 8,7 8,9 8,8 
Portugália 6,7 7,0 7,5 7,5 
Spanyolország 8,6 8,6 8,6 8,6 
Svédország 11,5 11,4 11,0 10,8 
Szlovákia 9,7 9,7 8,8 8,0 
Szlovénia 5,6 5,6 5,6 5,6 
átlag 5,7 5,8 5,6 5,5 

  Forrás: Eurostat adatai alapján saját összeállítás 

2002-ben is Svédországban (11,4%) a legmagasabb a mutató értéke. Az átlag 

nem változott az előző évhez képest és a szórás is csak kis mértékben (0,1 

százalékkal) csökkent. Ha a NMS-10 vizsgáljuk kizárólag, akkor Csehország 

(10,4%), Észtország (11,2%) és Magyarország (10,2%) vezeti a listát. Alacsony 
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a munkaadói szociális hozzájárulásokból származó bevétellel pedig Dánia 

(0,1%) mellett Málta (3,1%) és Ciprus (5,4%) rendelkezik. 

2003-ban említésre méltó változás nem történt. Minimális csökkenés vehető 

észre, de inkább csak az új leendő tagországokban, ahol az együttes átlag 0,1%-

kal esett vissza. A terjedelem is ugyanekkora mértékben csökkent, de 

összességében minden évben 3 százalékkal maradt el az EU-25 együttes 

értékétől.  

2004-ben a maximum és a minimum értéket Franciaország (11,1%) és a 

változatlan 0,1%-os Dánia birtokolja. Az átlag 5,6%, ami csökkenő tendenciát 

mutat, de ezt nem a már meglévő tagországok változása eredményezi, hanem a 

NMS-10, akiknek az együttes átlaguk 6,7%-ra csökkent. 

Összességében elmondható, hogy az EU-25 2001-2004 évben a GDP %-ában 

meghatározott munkaadói szociális hozzájárulásokból származó bevételei 

átlagosan 5,7%-ot értek el. A szórás 2,9-2,8% között mozgott. A változás iránya 

a NMS-10-ben rajzolódik csak ki, ahol Máltát és Szlovéniát kivéve, mindenhol 

csökkenés következett be, de ennek mértéke igen eltérő, 0,1-2,4% közötti volt. 

A szociális hozzájárulások másik nagy csoportja, a munkavállalót terhelő 

szociális hozzájárulás, amelyet a GDP %-ában kifejezve elemzek. A vizsgálat 

alapadatait a 14. táblázat szemlélteti. 

2001-ben Szlovákiában volt a legmagasabb (8%), és Litvániában a 

legalacsonyabb (0,8%). Ebben az évben átlagosan 3,2%-ban járultak hozzá a 

munkavállalók az állami bevételekhez ezen a címen. A szórás értéke 2,0% volt, 

ami a vizsgált időszakban nem változott. Az újonnan csatlakozó országok átlaga 

kicsit alacsonyabb 2,97%, de az átlagtól már 2,35%-ban térnek el. 

2002-ben kis mértékű csökkenés következett be. Az államok legtöbbjében 

alacsony mértékű és negatív irányú volt a változás. Ezt az átlag is igazolja, ami 

2,9%. Észtország a sereghajtó 0,3%-kal, ám Szlovénia 7,9%-kal megtartotta 

vezető pozícióját. 
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14. táblázat: A munkavállalói szociális hozzájárulások bevételeinek aránya a GDP %-ában 

A munkaváll. szoc.hozzájárulása a GDP 
százalékában 

2001 2002 2003 2004 Tagállamok 

években 
Ausztria 6,1 6,1 6,0 6,0 
Belgium 4,5 4,5 4,5 4,5 
Ciprus 2,1 2,1 2,1 2,1 
Csehország 3,6 3,7 3,7 3,7 
Dánia 1,7 1,2 1,2 1,1 
Egyesült Kir. 2,9 2,8 3,1 3,2 
Észtország - 0,3 0,3 0,3 
Finnország 2,3 2,3 2,2 2,2 
Franciaország 4,0 4,0 4,2 4,1 
Görögország 4,6 4,9 5,2 4,9 
Hollandia 6,7 6,4 6,7 7,0 
Írország 1,5 1,5 1,6 1,7 
Lengyelország 6,9 6,6 6,3 6,2 
Lettország 2,4 2,4 2,4 2,4 
Litvánia 0,8 0,7 0,7 0,8 
Luxemburg 5,0 5,1 5,1 5,0 
Magyarország 2,1 2,9 3 3,3 
Málta 3,2 3,1 3,1 3,1 
Németország 6,7 6,6 6,7 6,5 
Olaszország 2,4 2,4 2,3 2,4 
Portugália 3,4 3,4 3,3 - 
Spanyolország 1,9 1,9 1,9 1,9 
Svédország 3,0 3,0 3,0 2,9 
Szlovákia 3,3 3,2 2,9 2,9 
Szlovénia 8,0 7,9 7,7 7,7 
átlag 3,2 2,9 2,9 2,9 

   Forrás: Eurostat adatai alapján saját összeállítás 

2003-ban Szlovéniában (7,7%) tovább csökkent a munkavállalók befizetéseinek 

mértéke, Észtország pedig 0,3%-ával megőrizte a minimum értéket. A NMS-10-

ben az átlag jelentősen nem változott, de az attól való eltérés átlaga valamennyit 

csökkent, ami annak köszönhető, hogy az átlag körüli országokban kissé 

emelkedett, a kiugró Szlovéniában és Lengyelországban pedig csökkent a 

munkavállalóktól származó szociális hozzájárulások aránya. 
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2004-ben összességében a számított mutatók nem változtak az előző évhez 

képest. Az átlag, a szórás, a minimum, a maximum érték is megegyezik a 2003 

évben megállapítottakkal. Az új tagállamokban is ugyanezt lehet tapasztalni. 

Megállapítható, hogy a vizsgált időszakban (2001-2004) átlagosan nem 

változtak a munkavállalók szociális hozzájárulásai a GDP %-ában. Az új 

csatlakozó országok közül Lengyelországban és Szlovéniában a legmagasabb, 

míg az EU-15-ön belül Németországban (6,5%), Ausztriában (6%), és 

Hollandiában (7%) volt kiemelkedő. 

A részletes elemzés után az országokat csoportokba rendeztem, az előbbi három 

mutató segítségével. Az eredményeket a 15. táblázat és a 3. térkép szemlélteti. A 

1. klaszterbe Málta, Egyesült Királyság, Írország, Dánia a leginkább elkülönülő 

csoport. Mindhárom mutatójuk átlag alatti ezeknek az országoknak. Közülük is 

Dánia a leginkább kiugró, ahol a szociális hozzájárulás összességében 1,2%, 

ebből a munkaadók 0,1%, és 1,1% a munkavállalók hozzájárulása a GDP %-

ában. 

15.  táblázat: Az országok csoportosítása a szociális hozzájárulások arányának alapján 

1. klaszter (11) - alacsony 2. klaszter (10) - átlagos 3. klaszter (4) - magas 
Dánia, Írország, Málta, 

Egyesült Királyság 
 

Észtország, Spanyolország, 
Olaszország, Ciprus, 
Lettország, Litvánia, 

Luxemburg, Portugália, 
Szlovákia, Finnország 

Belgium, Csehország, 
Németország, Görögország, 

Franciaország, Magyarország, 
Hollandia, Ausztria, 

Lengyelország, Szlovénia, 
Svédország 

Forrás: saját összeállítás (háttéradatok 1. melléklet) 

A 2. klaszterbe 10 ország került. A közös jellemzője ezen országoknak, hogy 

átlagos a szociális hozzájárulások GDP-ben kifejezett aránya. Ha ennek 

összetevőit vizsgáljuk, akkor a munkaadókat terhelő befizetések az áltagosnál 

nagyobbak, a munkavállalók pedig átlagos mértékben járulnak hozzá ilyen 

címen a központi költségvetéshez. 
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3. térkép: A szociális hozzájárulások modellje az EU-25-ben (2001-2004) 

 
Forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés 
 

A csoport tagjai közül Ciprus az egyedüli, akinek két mutatója is jelentősen eltér 

a csoport átlagától. Csak a munkaadót terhelő hozzájárulások tekintetében 

közelít a klaszter a többi országáéhoz, de éppen ezért nem kerülhetett másik 

csoportba. A másik meglepetés Észtország, ahol a 0,3% munkavállalói befizetés, 

emiatt a következő csoportba ajánlanám, ám összességében átlagos az 

összesített mutatója. 

Az 3. klaszterbe tartozó 11 ország általános jellemzője, hogy a szociális 

hozzájárulások aránya a GDP%-ban kifejezve magasabb az átlagosnál. A „k” 

értéke 14,41%, azaz ettől az értéktől egyenlő távolságra helyezkednek el az 

országok egyedi értékei. A csoportban a legkiemelkedőbb Németország 

(16,8%), ahol mindegyik mutató igen magas. A klaszterre az átlagosnál 
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magasabb munkavállalói és munkaadói hozzájárulás jellemző. A csoport 

összetételét leginkább az összes szociális hozzájárulás értéke határozta meg, 

hiszen találtam olyan országokat (Hollandia, Svédország), ahol a munkavállaló 

vagy munkaadói szociális hozzájárulás jóval az átlag alatt helyezkedik el. 

A kialakult csoportok eltérő mivoltát az igen különböző biztosítási 

rendszerekkel lehet magyarázni. Egyfelől több lábon áll a (társadalombiztosítás, 

magánnyugdíj biztosítás rendszere, biztosító társaságok) másfelől igen nagy 

sávban mozognak a kötelezettségek mértékei is. A meglepően alacsony Dánia, 

Egyesült Királyság, és Írország esetében, az állam is részt vesz a rendszer 

finanszírozásában, valamint igen elterjedtek a magánbiztosítási formák is. 

Természetesen nem csak a kötelezettségek nagysága, de az ellátások köre is igen 

eltérő. 

5.1.4. Az adóbevételek összesített modellje 

Az adókból származó állami bevételek részletes elemzése és értékelése után 

összevontan, azaz a közvetett, közvetlen adóbevételek és a szociális 

hozzájárulások együttes figyelembevételével is elvégezetem az országok 

csoportosítását. Ennek eredményeit a 16. táblázatban és a 4. térképen foglaltam 

össze. 

Az „Átlagosak” klaszterbe Írország, Ciprus, Málta és az Egyesült Királyság 

került. A csoport általános jellemzője, hogy mindhárom bevételi forrásból 

közepes mértékű a bevétele a GDP arányában. A szociális hozzájárulások 

elemzése során is egy csoportot alkottak ezek az ország, de most Málta is 

hozzájuk csatlakozott. A közvetett és közvetlen adók esetében mind a négy 

ország közepes szinten áll. 

Az „Alacsony adók – magas járulékok” csoport képezi a legnagyobb tömeget. 

Összesen 14 országot sikerült ide sorolni. A közvetett adóbevételek ezekben az 

államokban is inkább átlagos mértékűek, de egy kicsit alacsonyabb mutatókkal, 

mint az első csoportban. A társasági adó és a személyi jövedelmek adóbevételei 
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együttesen itt a legalacsonyabbak, a szociális hozzájárulások viszont igen 

magasak. 

16. táblázat: Az adóbevételek alapján készített klaszterezés eredménye 

Átlagosak Alacsony adók – 
magas járulékok Egyedülálló Magas adók – 

átlagos járulékok 
Írország, 

Egyesült Királyság 
Ciprus 
Málta 

Csehország 
Németország 
Észtország 

Görögország 
Spanyolország 
Franciaország 

Lettország, Litvánia 
Magyarország 

Hollandia   
Portugália   
Szlovénia    
Szlovákia 

Lengyelország 

Dánia Belgium, 
Olaszország 
Finnország 
Svédország 
Luxemburg   

Ausztria 

Forrás: saját összeállítás 

Ha tehát ezt a két bevételi forrást együtt nézzük, ellensúlyozza egymást, hiszen 

mindkettő a munkavállalókat és a munkaadókat érinti. A vállalkozói kedvet 

tehát fellendítik az alacsony társasági adókulccsal, ám a foglalkoztatottság 

emelkedése visszaszorulhat, ha a szociális hozzájárulások bevételeinek aránya a 

magas járulékterheknek tudható be. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, azt sem, 

hogy a magas foglalkoztatottsági szint, tehát az, hogy az „adófizetők köre”* 

széles e tagállamokban ugyanúgy eredményezhet magas járulék-bevételi arányt. 

A 3. klaszterbe („Egyedülálló”) egyedül a Dán Királyság lépett. Jellemzően 

magas a közvetett és közvetlen adóbevételek aránya és alacsony a szociális 

hozzájárulások bevételének mutatója. Ez magyarázza, hogy nem tudtam egyik 

másik csoportba sem besorolni. 

A „Magas adók – átlagos járulékok” klaszter országai: Belgium, Olaszország, 

Luxemburg, Ausztria, Finnország, Svédország. Jellemzőjük az átlagos vagy 

kicsit magasabb közvetett adókból származó bevétel és változó arányú a 

                                                 
*A foglalkoztatottak jelentik ebben az esetben az adófizetőket, hiszen utánuk illetve nekik kell 
megfizetni a járulékokat. 
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szociális hozzájárulások bevétele. A közvetlen adók esetében sem ezek az 

országok a kedvezőek adózási szempontból, hiszen a társasági adó és az SZJA 

bevételei is az átlagosnál magasabbak. 

4. térkép: A adóbevételek összesített modellje EU-25-ben (2001-2004) 

 
Forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés 
 

Összegzésként tehát elmondható, hogy nagyon éles különbségek nem 

mutatkoztak a csoportok között, de azért egy-egy tipikus jellemző alapján 

egymástól jól elválaszthatók. Míg az első csoportban az átlagos adóbevételekkel 

rendelkezők, a másodikba a legalacsonyabb közvetlen adóbevételekkel bírók, a 

harmadikban a kimagasló adó- és járulékbevételekkel rendelkező Dánia, a 

negyedik klaszterbe pedig a szintén igen magas adóbevételeket felmutató 6 

állam került. Jelen eredmény arra utalhat, hogy a tagországok egyre inkább 
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közelednek egymáshoz, de fenntartva az erre vonatkozó szabályozás sajátos 

kereteit. 

5.1.5. Adóterhelés gazdasági funkciója 

Az erőforrások hatékony allokációja szempontjából rendkívül fontos lehet, hogy 

az egyes tényezőket – a munkát, a tőkét, a fogyasztást – mekkora adóteher 

sújtja, hiszen ez befolyással lehet a munkavállalásra, a fogyasztásra, a 

megtakarításra és a kockázati kedvre egyaránt. Ezért kívánom bemutatni és 

elemezni, ebből az aspektusból is az adóterheket. 

5.1.5.1. A bérjövedelmekre (munkavállalói) vetített adóterhek 

A munkabért terhelő adók nagysága igen eltérő képet mutat a közösség 

országaiban. Ha az adómértékeket az összes adóbevétel százalékában 

elemezzük, pontos képet kapunk arról, hogy a tagállamokban az adóbevételek 

hogyan oszlanak meg az adónemek tekintetében. A 6. számú ábra a munkabért 

terhelő adók nagyságát mutatja az összes adó %-ában. 
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6. ábra: A munkát (munkabért) terhelő adók nagysága az összes adó %-ában (2003) (a hiányzó 

országokra az Eurostat nem közöl adatot erre az időszakra) 
Forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés 

A munkát (munkabért) terhelő állami bevételek súlya azt jelenti, hogy az összes 

adóbevételből, mekkora részt képviselnek a kivetett közvetlen ellenszolgáltatás 
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nélküli befizetési kötelezettségek. Itt is nagy a szórás az egyes országok között. 

A közösségi átlag 51,2 %, melyet elsősorban Svédország (65%), Németország 

(61%) és Szlovénia (56%) lép túl. Alacsony a bevétele Ciprusnak (30,5%), 

Luxemburgnak (38,2%) valamint Görögországnak (39,1%). Természetesen ezt 

nagyban befolyásolja a munkaerőpiac és a vállalatok, vállalkozások gazdasági 

helyzete is. 

17. táblázat: A munkaadó és a munkavállaló járulékterhei az egyes országokban (2003) 

Munkavállaló terhei Munkáltató terhei Tagállamok 
az összes adó százalékában 

Európai Unió 
(25 ) 20,1 27,0 

Európai Unió 
(15) 19,9 27,1 

Ausztria 21,6 28,0 
Belgium 19,0 31,2 
Csehország 28,8 20,6 
Dánia 1,7 43,0 
Egyesült Kir. 9,8 28,7 
Észtország 33,5 20,2 
Finnország 20,1 26,3 
Franciaország 28,3 23,8 
Görögország 16,3 20,7 
Hollandia 11,3 31,2 
Írország 9,2 24,5 
Lettország 22,5 28,0 
Litvánia 23,9 24,5 
Luxemburg 12,5 23,2 
Magyarország 25,7 20,6 
Málta 9,1 22,8 
Németország 18,6 35,0 
Olaszország 24,4 19,2 
Portugália 20,4 20,6 
Spanyolország 25,2 16,4 
Svédország 27,7 26,3 
Szlovákia 23,9 19,6 
Szlovénia 18,6 33,7 

Forrás: Eurostat adatai alapján saját összeállítás 

Összehasonlítottam azt is, hogy a különböző országokban, mekkora terhet 

viselnek a munkavállalók és a munkáltatók a fizetendő járulékokból. Az EU-25 

államainak átlaga azt mutatja, hogy a munkavállalókat az összes járulékteher 
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20,1%-a míg a munkáltatókat ennél 7 százalékponttal több terheli. Ettől számos 

esetben eltérnek a tagországok adatai, amit az 17. táblázat szemléltet.  

Svédországban és Litvániában közel azonos az arányuk, ám az Egyesült 

Királyságban, Hollandiában, Luxemburgban, Írországban egészen alacsony a 

munkavállalók járulék kötelezettsége. Érdekes, hogy a később csatlakozott 

államok többségében, - kiemelve Észtországot, Magyarországot, Szlovákiát – a 

2003-as adatok alapján a munkavállalók által viselt járulékteher magasabb, mint 

a munkáltatóké. A jelenlegi trendek azt mutatják, hogy egyre inkább 

"foglalkoztatás-barát" irányú a változás, ám az EU legnagyobb versenytársánál 

az Amerikai Egyesült Államokban összességében jóval alacsonyabb az Unióban 

érvényesülő terhelésnél. Magyarország pedig e tekintetben erős munkaerő 

adózású államnak számít. 

Az adószerkezet vizsgálatát már az előző részben megtettem, majd 

feltérképeztem a munkavállalói jövedelmek adóterheinek nagyságát, beleértve a 

járulékokat is az összes adóteher viszonylatában. Most elemzem, hogy a 

munkát, mint termelési tényezőt ténylegesen mekkora adóteher sújtja. Ezt 

legjobban az implicit (tényleges) adókulccsal tudom bemutatni, melyet a 

következőképpen értelmezünk: 

Implicit adókulcs (%) = tényleges adófizetési kötelezettség/bruttó jövedelem. 

Az 7. ábra jól mutatja, hogy Belgiumban (43,6%), Franciaországban (42,7%), 

Finnországban (43,2%) és Svédországban (46,2%) a legmagasabb a 

munkavállalói bruttó jövedelmekre vetített adóteher. A teljes munkaköltségre 

vetítve a 25 tagországban átlagosan 36%, igen nagy szóródással. Jelentősen 

átlag alatti mutatóval Málta (22,4%), Ciprus (23,3%), Írország (26,2%), 

Luxemburg (26,2%), Egyesült Királyság (24,5%) rendelkezik. Hazánkban 

meghaladja a 40%-ot, mely érték kiugróan magas a többi új tagállaméhoz 

képest. 
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7. ábra: A munka átlagos adóterhe (2001-2004) (a hiányzó országokra az Eurostat nem közöl 

adatot erre az időszakra) 
Forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés 

A munkajövedelmek adózásával kapcsolatban elvégzett elemzések eredményei a 

következők: 

 Finnország valamint Svédországban rendkívül magas a munka adóterhelése. A 

személyi jövedelmek után befizetett adók mértéke szintén átlagon felüli, míg a 

munkavállalók szociális hozzájárulásainak bevétele összességében nem magas. 

Ebből arra következtethetünk, hogy a munka nagy adóterhelését a 

jövedelemadók magas adókulcsa és a magas jövedelmek okozzák.  

 Dániát ebben az értékelésben is ki kell emelnünk, a már kivívott magas SZJA 

bevételei és alacsony szociális terhei miatt, melyekhez magas munkát terhelő 

adók és munkaadói járulékok tartoznak. Ennek oka véleményem szerint a magas 

bérjövedelmekben és az egyedi társadalombiztosítási rendszerben keresendő. 

 A személyi jövedelmek adóbefizetései Belgiumban, Franciaországban, 

Németországban és Ausztriában is átlagos vagy kicsit magasabb, ami a 

járulékok befizetett összegeire is igaz. Összességében a munkát sújtó adóterhek 

magasak, ami ebben az esetben a járulékterhek átlag feletti mértékét igazolja. 

 A kiemelten alacsony munkaterheket viselő Málta, Ciprus, Írország, 

Luxemburg, Egyesült Királyság a jövedelemadó-bevételek és a szociális 
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hozzájárulások esetében is átlagos vagy inkább az alacsony mértéket közelíti 

meg.  

 Magyarország, Portugália, Szlovénia, Szlovákia, Litvánia a többi tagállamhoz 

képest alacsony SZJA bevételekre tett szert a vizsgált időszakban. A munkáltató 

és a munkavállalók által befizetett járulékok pedig inkább magasak esetleg 

áltagosak voltak. A munka teherviselő-képességének vizsgálata során azonban 

kicsivel az átlagos érték (36%) felett mozogtak, melyet a magas járulékokkal 

magyarázhatunk. 

5.1.5.2. A végső fogyasztás adóterhe 

A fogyasztási adóból származó bevételek arányát a 8. számú ábra mutatja be. 

Láthatjuk, hogy ebben az esetben is nagy az EU-25 átlagtól való eltérése a unió 

államainak. Jóval magasabb hazánk, Görögország, Szlovénia, Portugália és 

mindenek előtt Ciprus bevétele. Alacsonynak ítélhető Olaszország, Belgium, 

Franciaország, Németország, Svédország adóbevétele, akik már rég a közösség 

tagjai.  
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8. ábra: A fogyasztási (termék) adók nagysága az összes adóbevétel %-ban (2003) (a hiányzó 

országokra az Eurostat nem közöl adatot erre az időszakra) 
Forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés 

Hazánkban a fogyasztást terhelő adók mértéke közel azonos a velünk együtt 

csatlakozott Litvániáéval, Szlovákiáéval és Észtországéval. 
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9. ábra: A hozzáadott érték adó (VAT) aránya az összes fogyasztási adó %-ában (a hiányzó 

országokra az Eurostat nem közöl adatot erre az időszakra) 
Forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés 

A 9. ábra jól tükrözi, hogy minden országban a hozzáadott érték adó meghaladja 

az 50 %-ot, tehát a legjelentősebb bevételi forrás a fogyasztást terhelő adók 

köréből. Ez azért is fontos, mert jellegéből adódóan a közös költségvetés egyik 

bevételi forrása. A legkiemelkedőbb Svédország, aki a magas adó bevételeivel 

(36 561 mill.euro), jóval meghaladja az átlagot, míg Szlovákia és Szlovénia 

ezen adókból befolyt bevétele ennek csupán 1/10-e. 

Ha fogyasztás adóterhét is egy adott - az Eurostat által közölt - implicit 

adókulccsal /ITR/ jellemezzük, akkor megállapíthatjuk, hogy közösségi szinten 

átlagosan a fogyasztást 21,7%-os adó terheli. Az adóterhelés 1995-höz képest 

alig emelkedett és a 2004. májusi csatlakozással sem változott említésre 

méltóan. Hazánk átlagos adata 26,8%. 

5.1.5.3. A tőkejövedelmek (vagyon) teherviselő-képessége 

A vagyon-adók aránya a vizsgált időszakban kissé emelkedett (10. ábra). 

Jelentős különbség nem látható a 25 és a 15 ország összehasonlításakor, ennek 

oka, hogy a 2004-ben csatlakozott országok közül Cipruson, Lettországban, 

Magyarországon, Máltán és Szlovákiában ezek a típusú adók nagyrészt nem a 

központi költségvetés bevételei, ezért ezek nem befolyásolják az összesített 

átlagot, valamint számításuk is igen problémás. A tőke adóterhének számítása 
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során kétféle módszert alkalmaznak: egyrészt tőkejövedelemnek tekintik az ún. 

vegyes jövedelmet, másrészt a mutatót értik az üzleti tőkejövedelemre, de külön 

tőkejövedelem + vagyonra vetítve. 
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10. ábra: A vagyon (tőke) adók alakulása az összes adó százalékában 1995-2003 
Forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés 

A tőkejövedelemre vetített teljes adóteher 29%, és ez az érték 18 és 37% között 

szóródik. „Meglepő módon – az összes vállalkozásbarát, liberális jelszó mellett 

– 1995 óta jelentősen nőtt: 1995-ben 23% volt és már 1999-ben elérte a 29%-ot” 

(Hetényi, 2005). 

A vagyonra kivetett adók nélkül az üzleti tőkejövedelemre kivetett adók a fenti 

értéknél alacsonyabbak: 1995-ben 16%, 2002-ben 23%. Hazánk adatait sajnos 

nem lehet számítani, de egy becslés szerint a tőkejövedelmek adóterhe kisebb, 

mint az EU-15 átlaga. Ennek oka, hogy egyrészt alacsony a társasági adó 

névleges kulcsa és az egyéni vállalkozók alacsony jövedelmet mutatnak ki. A 

tárgyi (vagyoni) adózás igen szűk, bár az ingatlanforgalomból jelentős 

illetékbevétellel rendelkezünk. 

 

Az adóbevételek szerkezetének, az adóterhelés szintjének, illetve az egyes 

termelési tényezők adóterhének vizsgálata rámutatott az országok közötti 

eltérésekre. Megállapíthatjuk, hogy az unió legtöbb tagállamában jellemzően 

átlagos a közvetett adók aránya. A közvetlen adóbevételek a GDP %-ában 

kifejezve számos országban inkább alacsony, míg a szociális hozzájárulásokból 
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származó bevételek magasak. A vezető piacgazdaságok az USA és Japán 

szerkezeti arányai tehát éppen ellentétesek az európai átlaggal. Legfontosabb 

adóbevételi forrásokat, a közvetlen adók jelentik, a közvetett adózás súlya pedig 

viszonylag alacsony, mint Belgium, Olaszország, Finnország, Svédország és 

Luxemburg esetében. A munka tényleges adóterhe a közösség északi 

országaiban magas, az újonnan csatlakozott országok esetében inkább átlagos 

vagy alacsony. Magyarország mutatója kiugróan magas közvetlen 

szomszédainkhoz képest. Ennek oka egyértelműen a magas járulékokban 

keresendő, ami a foglalkoztatás és a vállalkozókra háruló bérköltségek 

szempontjából kedvezőtlen. 

5.2. Az Európai Uniós országok gazdasági versenyképességének alakulása 

Az Európai Uniós országok gazdaságpolitikai döntéseit alapvetően a 

fejlettségük és gazdasági versenyképességük határozza meg. Ezért az adóterhek 

szerkezeti elemzése után a gazdasági versenyképességüket vizsgálom, hogy 

helyzetképet kapjak az egyes területek között fennálló gazdasági különbségek és 

a kezelendő problémák nagyságáról. 

5.2.1. A GDP alakulása (piaci árakon) 

Először a GDP növekedési ütemét elemzem, az EU-15-ben és a NMS-10-ben, 

valamint együttesen (11. ábra). 
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11. ábra: A GDP növekedési üteme 1995-2004 
Forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés 

 
A GDP növekedési üteme az EU-15-ben és az újonnan csatlakozó államokban is 

hasonló ütemben változott. 1995-2000 közötti időszakban lassú emelkedés 

látható, míg a következő évben (2001) jelentős 1,9-2,0%-os visszaesés 

tapasztalható. Megállapíthatjuk, hogy az új tagállamokban a csatlakozást 

megelőzően a GDP növekedési üteme átlagosan 1,36%-kal haladta meg a 

közösségi átlagot. A 2001-2004 években a 15 ország átlaga körülbelül fele volt a 

NMS-10-nek. Ez a különbség véleményem szerint a nemzetközi kereskedelem 

közép-kelet európai fellendülésével, a beruházások növekedésével, az 

intézményi keretek stabilitásával és a közösségi megállapodások fokozatos 

bevezetésével magyarázható. 

A versenyképesség vizsgálatakor nem elégedethetünk meg a GDP összetett 

mutatószámával. Megvizsgáltam az ott keletkezett fajlagos jövedelmeket, így a 

tagországok 1 főre jutó GDP-nek éves átlagos növekedési ütemét, majd a 

vásárlőerő-paritáson (PPS) számított 1 főre eső GDP-t. 
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12. ábra: 1 főre jutó GDP (PPS) növekedési üteme 1995-2004 
Forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés 

Az EU-15 és a NMS-10 országaiban a GDP növekedési üteme 1 főre vetítve 

(12. ábra) is azonos irányú és mértékű, de a 10 csatlakozni kívánó tagállam 

átlaga meghaladja a közösség tagországainak szintjét. A különbség azonos és 

állandó mértékű, tehát hasonló a GDP alakulásához. Ez arra enged 

következtetni, hogy a népesség száma ennek alakulását nem befolyásolta. 

A vizsgált időszakban az 1 főre jutó GDP (PPS) az EU-25 tagországában 

együttesen átlagosan 19.250 PPS volt, de ki kell emelnünk, hogy az EU-15-ben 

21.060, a NMS-10-ben pedig pontosan ennek fele. Azt is meg kell említeni 

azonban, hogy a 25 ország szórása igen nagy, ezért nem vonhatunk le 

következtetéseket további vizsgálat nélkül. A 15 tagállam közül 11 országban 

meghaladja az uniós átlagot, de Görögország, Spanyolország, Portugália és 

Olaszország jelentősen az átlag alatt maradt. 

A két mutató felhasználásával csoportosítottam az országokat versenyképességi 

szintjük szerint. A vizsgálat során a 2001-2004 éveket vettem figyelembe. 

Ennek oka, hogy a rövidebb távú ingadozások, változások jobban 

kiszűrődhetnek. A táblázat (18.) összeállítását a Nyáriné (2005) által publikált 

módon készítettem el, és értékelem eredményei ismeretében az általam vizsgált 

időszakra. 
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18. táblázat: A közösség országainak versenyképességi szintje a GDP mutatói alapján          

(2001-2004) 

1 főre jutó GDP 
1 főre jutó GDP 

évi növekedési 
üteme 

Országok Versenyképesség 
szintje 

Átlag felettiek 
(4,2%<) 

Írország, 
Luxemburg 

Gyors 
ütemben 
növekvő 

Átlagosak 
(3,7 - 4,2%) 

Hollandia, 
Egyesült Királyság 

Átlagos 
ütemben 
növekvő EU-25 átlag 

feletti 

Átlag alattiak 
3,7 % >) 

Dánia, 
Franciaország 

Svédország, Belgium 
Ausztria, 

Németország, 
Finnország, 
Olaszország 

Magas 
 

Lassúbb 
ütemben 
növekvő 

Átlag felettiek 
(4,2%<) 

Csehország, 
Magyarország, 

Szlovénia, 
Spanyolország 

Gyors 
ütemben 
növekvő 

Átlagosak 
(3,7 - 4,2%) Ciprus 

Átlagos 
ütemben 
növekvő 

NMS10 átlag 
feletti, de EU-25 

átlag alatti 

Átlag alattiak 
(3,7 % >) 

Málta, Portugália, 
Görögország 

Közepes 

Lassúbb 
ütemben 
növekvő 

Átlag felettiek 
(4,2%<) 

Szlovákia, 
Lettország, Litvánia, 

Észtország, 
Lengyelország 

Gyors 
ütemben 
növekvő 

Átlagosak 
(3,7 - 4,2%) 

 Átlagos 
ütemben 
növekvő 

NMS-10 átlag 
alatti 

Átlag alattiak 
(3,7%>)  

 

Alacsony 

Lassúbb 
ütemben 
növekvő 

Forrás: saját szerkesztés 

A táblázat jól szemlélteti, hogy a legkedvezőbb helyzetben Írország és 

Luxemburg áll, hisz az 1 főre jutó GDP fajlagos értéke és a fajlagos GDP évi 

növekedési rátája egyaránt magas. A fejlett tagállamokban a fejlődési folyamat 

dinamikusan folytatódik, tehát ők tekinthetők az EU-25 legversenyképesebb 

tagállamainak. Finnország és Belgium az elmúlt évek gazdasági mutatói alapján 

már csak a lassú ütemben növekvő országok csoportjába került Dániával, 
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Franciaországgal, Svédországgal, Ausztriával, Németországgal, Olaszországgal 

együtt. Hollandiában és az Egyesült Királyságban szintén lassult a fejlődés 

üteme a 2002-ben végzett vizsgálathoz képest, viszont még mindig kiemelkedő 

helyet foglalnak el a közösségben. Ezekben a tagállamokban dinamikus 

gazdasági fejlettségbeli előrelépésre rövid távon nem számíthatunk . 

A következő szintre a közepes versenyképességű államok kerültek. A 

legnagyobb változást Csehország mutatóiban vettem észre. Megállapíthatjuk, 

hogy versenyképessége jelentős mértékben javult, és emellett képes volt 

megtartani gyors ütemű növekedését is. Ez azt jelenti, felismerték és bevezették 

a szükséges gazdaságpolitikai lépéseket, amelyek ösztönzik a beruházásokat, 

visszaszoríthatják a munkanélküliséget, ezáltal a GDP magas éves növekedési 

ütemét érték el. Ez a megállapítás csak Portugáliára nem igaz, az ő esetében 

tovább lassult a növekedés üteme. Szlovákia, Lettország, Litvánia, Észtország és 

Lengyelország valószínűleg rövid időn belül az 1 főre jutó GDP emelkedésével 

magasabb versenyképességi szintet érhet el. 

5.2.2. Munkatermelékenység és foglalkoztatottság 

A gazdasági versenyképesség elemzésekor fontos megvizsgálni a 

munkatermelékenység és foglalkoztatottság szintjét is. A munkatermelékenység 

számos eltérő értelmezése és vetítési alapja közül az 1 foglalkoztatottra jutó 

GDP-t (PPS) értem. Ennek alakulását is az 1995-2004 valamint a 2001-2004 

időszakokra vizsgálom. A munkatermelékenység folyamatos, kis arányú 

növekedést mutat, mind az EU25-ben és a NMS10-ben is. A 10 újonnan 

csatlakozó országban a mutató a közösségi szintnek csupán az 1/3-át éri el (13. 

ábra). 
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13. ábra: A munkatermelékenység alakulása (1995-2004) 
Forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés 

A 14. ábra bemutatja az egyes országok közötti jelentős különbséget. Lettország, 

Észtország és Litvánia sajnos rendkívül alacsony munkatermelékenységi szinttel 

rendelkezik, körülbelül fele a NMS-10 átlagának. Hazánk átlagos értéket 

képvisel, viszont Szlovéniában az átlag kétszerese tapasztalható. 
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14. ábra: A munkatermelékenység átlagos alakulása 2001-2004 között 
Forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés 

A munkatermelékenység alakulása és a tagországok besorolása szinte teljesen 

megegyezik az 1 főre jutó GDP csoportosításával. Ebből az a következtetés 

vonható le, hogy azokban a tagországokban, ahol magas az 1 főre jutó bruttó 
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hazai jövedelem, ott magas szintű a munka termelékenysége is. A tagállamok 

között jelentős különbségek állnak fenn a foglalkoztatottak számát vizsgálva. 

Az újonnan csatlakozott országokban a „munkavállalási korú népességen belül 

a foglalkoztatottak aránya folyamatosan csökken az átmenet kezdete óta, a 15 

EU országban viszont nő. Ciprus kivételével mindegyik csatlakozás előtt álló 

országban a foglalkoztatási ráta elmaradt a Lisszaboni csúcsértekezleten az EU 

számára 2005-re előírt 67%-tól és a 2010-re megállapított 70%-tól”(EC, 2004). 

19. táblázat: A foglalkoztatottság és a munkatermelékenység alakulása 2001-2004 között 

 Tagállam A foglalkoztatottság 
átlagos változása (%) 

Átlagos 
munkatermelékenység 

(PPS) 
EU-25 0,70 21.675 
EU-15 0,80 23.650 
NMS-10 -0,05 11.400 
Ausztria 0,15 26.325 
Belgium 0,43 25.550 
Ciprus 2,30 17.775 
Csehország 0,65 14.600 
Dánia -0,15 26.500 
Egyesült Kir. 0,90 25.050 
Észtország 0,90 10.150 
Finnország 0,68 24.325 
Franciaország 0,58 24.250 
Görögország 1,53 17.025 
Hollandia 0,13 27.200 
Írország 2,48 28.900 
Lengyelország -0,48 10.225 
Lettország 1,65 8.650 
Litvánia 0,73 9.500 
Luxemburg 3,28 49.225 
Magyarország 0,23 12.650 
Málta 0,53 15.725 
Németország -0,20 23.625 
Olaszország 1,48 23.600 
Portugália 0,45 16.475 
Spanyolország 2,70 20.800 
Svédország 0,30 25.075 
Szlovákia 0,40 10.950 
Szlovénia 0,55 16.450 

  Forrás: Eurostat adatai alapján saját összeállítás 

A foglalkoztatottság (19. táblázat) 1995-2004 között a 25 országot együttesen 

vizsgálva, átlagosan 0,9 százalékponttal emelkedett. Az EU 15 tagállamában 
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átlagosan 1,15%-kal nőtt, azonban a 10 új tagállam országainak átlaga 0,12 

százalékponttal csökkent. Észtországban, Lettországban, Szlovákiában, 

Csehországban, valamint Olaszországban egyaránt csökkent a foglalkoztatottak 

aránya. A rövidebb távú elemzés (2001-2004) eredménye is ezt mutatja, viszont 

az előző csoportból kiemelve Lettországot, Csehországot ebben az időszakban 

már átlagosan emelkedett a foglalkoztatottak aránya. Magyarországon 0,23 

százalékponttal emelkedett a 4 év alatt közel azonos mértékben, mint 

Hollandiában, Svédországban és Szlovákiában. 

A gazdaságilag aktívak aránya az EU-15 országában átlagosan 69,9%, míg az új 

tagországokban 65,8%. A lakosság legnagyobb (79,8%) része Dániában aktív, 

míg hazánkban a legalacsonyabb (60,1%) ez a ráta. A többi tagállam átlagtól 

való eltérése kicsi.  

A versenyképesség előbb vizsgált mutatói alapján, hasonlítom össze az 

országokat. Az 15. ábrán a munkatermelékenységet és a foglalkoztatottsági rátát 

vetem össze. A két mutató alapján készített együttes ábrázolásból is kiderül, 

hogy az EU-15 tagország mindegyikében magasabb a munkatermelékenység, 

mint a csatlakozó országokban, csak Ciprus előzi meg Portugáliát, amellyel 

Málta hasonló szinten áll. A foglalkoztatottság átlagos változása kicsivel jobban 

szóródik – megjegyezném, hogy a foglalkoztatottsági ráta szinte azonos képet 

mutat, mint annak átlagos változása – Németországban és Lengyelországban 

csökkent a foglalkoztatottság, Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban, 

Észtországban kis mértékben emelkedett. A mediterrán országokban az 

alapvetően alacsony foglalkoztatottság javulást mutatott. 

A legkiemelkedőbb Luxemburg, ahol rendkívül magas a munkatermelékenység 

és a foglalkoztatottság is, amely több mint 3 százalékponttal emelkedett a 

vizsgált időszakban.  
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15. ábra: Az átlagos munkatermelékenység és a foglalkoztatottság átlagos változása 2001-2004 
között 

Forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés 
 

A munkatermelékenység és a foglalkoztatottság átlagos növekedési üteme 

alapján a következő tipizálást sikerült elvégeznem (20. táblázat). Az EU 2001 

jelentésében hasonló módszer alapján, rangsorolás helyett, csoportokra osztotta 

az országokat, így három-három blokk alakult ki. Az átlagokat a 2001-2004 

évek mutatói segítségével határoztam meg. E szerint mindkét mutató 

tekintetében átlag feletti, Írország, Olaszország, Luxemburg és az Egyesült 

Királyság, tehát ezeknek az államoknak a legerősebb a versenyképessége. 

Németország, Dánia, Hollandia és Ausztria munkatermelékenysége átlag feletti, 

de a foglalkoztatottság növekedési üteme jelentősen lassult az előző időszak 

eredményeihez képest. Az 1995-2001 között ezekben az államokban még 

áltaghoz közeli volt a mutató (Hollandia átlag feletti), amihez most magas 1 

foglalkoztatottra jutó GDP érték párosult. Hátrányos helyzetben a csatlakozó 

államok vannak, hiszen mindegyikük jelentősen átlag alatti 

munkatermelékenységet ért el, így a csoport tagja lett, de mindenképpen kivétel 

ez alól Portugália, ahol magasabb volt a mutató, viszont ez sem érte el az átlagos 

értéket. 
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20. táblázat: A munkatermelékenység és a foglalkoztatottság növekedési üteme szerinti 

csoportosítása (2001-2004) 

Foglalkoztatottság növekedési üteme 
 

Átlag alatti Átlaghoz 
közeli Átlag feletti 

Átlag alatti 
Magyarország, 

Lengyelország 

Csehország, 
Málta, 

Lettország, 
Szlovákia, 
Portugália 

Litvánia, 
Észtország 

Átlaghoz 
közeli  Franciaország 

Görögország, 
Spanyolország, 

Ciprus 

M
un

ka
te

rm
el

ék
en

ys
ég

 á
tla

go
s v

ál
to

zá
sa

 

Átlag feletti 

Dánia, 
Hollandia, 
Ausztria, 

Németország 

Belgium, 
Finnország, 
Svédország 

Írország, 
Olaszország, 
Luxemburg, 
Egyesült Kir. 

 Forrás: saját összeállítás 

Kritikus a helyzet Lengyelországban és Magyarországon. Mindkét mutató 

alacsony szintű, ami azt jelenti, hogy nem sikerült a vizsgált időszakban sem a 

foglalkoztatottságot, sem a munkatermelékenységet eredményesen növelni, 

ezért versenyképességünk e mutató alapján igen gyenge. 

A vizsgálatba szükségesnek tartottam bevonni a munkanélküliségi rátát is, ami 

a munkanélküliek arányát mutatja az aktív népességen belül. Markáns 

különbségek láthatók mind a tagállamok, mind pedig a régiók között (Horváth, 

2001a). Az EU legtöbb részén emelkedett a munkavállalási korúak közül a 

munkával rendelkezők aránya, ami hozzájárult mind a gazdasági növekedéshez, 

mind a társadalmi kohézió erősödéséhez. A 16. ábra illusztrálja, hogy a 

legnagyobb Szlovákiában (11,8%) és Lengyelországban (10,3%) volt a 

munkanélküliség 2004-ben. Az EU-15 átlaga 3,1%, az összes állam átlaga pedig 

4,1% értéket képviselt. Ez alapján is hasonlóan tudjuk csoportosítani az 

országokat, a foglalkoztatottság növekedési ütemének vizsgálatát követően, 

ezért ettől most eltekintek. 
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16. ábra: A munkanélküliségi ráta 2004-ben 
Forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés 

 

5.2.3. Az infláció alakulása 

Az inflációs ráták 2001 és 2004 közötti átlagának eloszlását mutatja a 21. 

táblázat. A mutatók balra ferdült eloszlásra utalnak. A Pearson féle mutató ezt 

még inkább megerősíti, értéke +0,89 tehát erős baloldali asszimetriáról 

beszélhetünk. A legkisebb inflációs ráta értéke 0,5% (Litvánia), a legnagyobb 

pedig 6,65% (Szlovákia), így az inflációs ráták szóródási terjedelme 6,15%. Az 

egyedi értékek alapján számított szórás értéke 1,57%, tehát az átlagos értéktől 

átlagosan 1,57 százalékponttal térnek el az országos inflációs ráták.  

21. táblázat: Az inflációs ráták 2001 és 2004 közötti átlagos értékeinek eloszlása 

Inflációs ráta (%) Gyakoriság 

0,50-1,51 4 
1,51-2,50 8 
2,51-3,50 9 
3,51-4,50 1 

4,51-5,50 0 

5,51-6,65 3 

Összesen 25 
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Megállapíthatjuk tehát, hogy az országok 36%-a a legnagyobb gyakoriságú 

csoportba tartozik, azaz inflációs rátájuk 2,51-3,5% között mozog. A legtöbb 

országban (84%) az árnövekedés üteme nem haladja meg a 3,5%-ot, sajnos 

hazánk (6,45%) a legfelső osztályközbe tartozik. 
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17. ábra: Az infláció mértéke 2004-ben 

Forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés 
 

Az árváltozás nagyságát 2004-re vonatkozóan a 17. ábra szemlélteti. Ki kell 

emelnünk Szlovákiát, Magyarországot és Lettországot, ahol kiugróan magas 

volt az infláció. Szlovákia kivételével az átlagos érték is ezt mutatta, de az ő 

esetében 2003-ban az inflációs ráta értéke, csupán 2,9% volt, tehát igen nagy 

mértékű áremelkedés ment végbe 1 év alatt. Felhívnám még a figyelmet 

Finnország (0,1%) és Dánia (0,9%) igen alacsony, átlag alatti értékére. Az 

infláció esetében megállapíthatjuk, hogy nem érzékelhető egyértelmű növekedés 

és csökkenés sem, függetlenül attól, hogy az EU-15 vagy a NMS-10 országait 

külön-külön vagy együttesen vizsgáljuk, azaz az együttes uniós átlagban 1-2 

százalékpontos ingadozás figyelhető meg 2001-2004 között. 

5.2.4. A gazdaság nyitottsága (export- import) 

A nemzetek gazdasági versenyképessége nyitott gazdaságban, a globális 

versenyben elismertetett gazdasági teljesítményhez, a nemzetközi integrációhoz 

kapcsolódik (Éltető, 2003). A következőkben ismertetett adatok tartalmazzák a 

közösségi államok egymás között lebonyolított kereskedelmét is. Az import 
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arányát mutatja be a 18. ábra. Az újonnan csatlakozó és a már meglévő 

tagállamok esetében azonos tendencia észlelhető. Lassú emelkedés jellemzi 

mindkét csoportot, ami az országokon átnyúló egyre kiszélesedő integráció 

következménye. Magyarország adatai is a folyamatosan növekvő külföldi 

érdekeltség jelenlétét támasztják alá, hazánkban az import nagysága 1995-2004 

között szinte megduplázódott. Ahhoz azonban, hogy ezt megmagyarázhassuk, 

szükséges az export arányát is megvizsgálni. 
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18. ábra: Az import alakulása a GDP százalékában (1995-2004) 
Forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés 

 
A más országba szállított javak és szolgáltatások nagyságát a GDP-hez 

viszonyítva a 19. ábra szemlélteti. Megfigyelhető, hogy az export azonos 

tendenciát követ, de átlagosan 2-3 százalékkal haladja meg minden évben az 

import arányát. A NMS-10-ben (68,2%) az import aránya közel 1,5-szer akkora 

volt 2004-ben, mint az EU-15-ben (39,2%) és ez a jelentős különbség az 

exportban is megmutatkozik, ahol 40,2% és 64,5%. Az Eurostat részletes 

adatbázisa alapján kiemelném még Luxemburgot és Írországot, ahol mindkét 

mutató meghaladja a 100%-ot, az export mutatója Luxemburgnak 139,7% a 

vizsgált időszak végén. A legalacsonyabb értékekkel a mediterrán országok 

rendelkeznek - Görögország, Olaszország, Spanyolország, - 22-29% közötti 

export és 29-35%-os import aránnyal. Azokban az országokban ahol közeli a két 
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mutató értéke, az export szorosan kapcsolódik az importhoz, vagyis azok a 

termékek és szolgáltatások kerülnek kivitelre, amelyek valamilyen 

munkafolyamat előtt import révén jutott el a feldolgozóhoz. Ez több okra is 

visszavezethető (pl.: a fogyasztási cikkeket importáló nagykereskedelmi 

cégekre, élelmiszeripari feldolgozókra). Ez azt jelenti, hogy az export jelentős 

része az import anyagok felhasználásból keletkezik. 
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19. ábra: Az export alakulása a GDP százalékában (1995-2004) 
Forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés 

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

a 
G

D
P 

sz
áz

al
ék

áb
an

 (%
)

export EU-15 import EU-15 export NMS-10 import NMS-10  

20. ábra:Export és import alakulása a GDP százalékában 
Forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés 
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Ha közös ábrán (20. ábra) vizsgáljuk a két mutató változását, akkor jól látszik, 

hogy a 10 új tagállam együttes átlaga mindvégig az EU-15 átlag felett halad és 

nagyobb ütemben is növekszik az időszak végén. Míg a közösség államaiban 

átlagosan közel azonos az export – import aránya, addig a másik csoportban 

szinte állandó mértékben meghaladja az import az exportot. Ez a folyamatosan 

kitárulkozó, bővülő piac és a megnövekvő piaci igények eredménye. 

5.2.5.  A gazdasági versenyképesség szűkített modellje az EU-25-ben   

(2001-2004) 

A kiválasztott gazdasági mutatók együttes elemzéséhez a többváltozós 

statisztikai módszerek közül a k-középpontú klaszteranalízist választottam. Nem 

mindegyik mutatót vontam be a klaszterezésbe, mert úgy vélem, hogy a 

gazdaság azonos elemeit jellemzők hasonló tényeket közölnek, ezért az 

aránytalanság elkerülése végett az alábbi mutatók kerültek bevonásra: 

• 1 főre jutó GDP (PPS) növekedési üteme  2001-2004, 

• a foglalkoztatottság átlagos növekedési üteme  2001-2004, 

• átlagos munkatermelékenység    2001-2004, 

• átlagos munkanélküliségi ráta    2001-2004, 

• import aránya a GDP százalékában   2001-2004, 

• export aránya a GDP százalékában   2001-2004, 

• átlagos inflációs ráta      2001-2004. 

Az előzetes vizsgálatok után 4 csoport kialakítását véltem elfogadhatónak, 

melyeknek tagjait a 22. táblázat és az 5. térkép foglalja össze. 

1. csoport: „Lendület és verseny” 

A klaszterbe három ország került, mindegyikük lendületes és folyamatos 

fejlődést mutat a vizsgált időszakban. Ezért is illettem őket a „lendület és 

verseny” jelzővel. Ezekben az államokban 2001-2004 között rendkívül magas 
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volt a foglalkoztatottság növekedése és az átlagnál jóval alacsonyabb a 

munkanélküliek aránya. 

22. táblázat: A gazdasági versenyképesség összetett elemzése után kialakult csoportok 

„Lendület és 
verseny” 
1. klaszter 

„Problémás 
növekvők” 
2. klaszter 

„Stagnáló fejlettek” 
3. klaszter 

„Átlagos feltörők” 
4. klaszter 

Belgium 
Írország 

Luxemburg 

Csehország 
Észtország 

Litvánia 
Magyarország 

Málta 
Szlovákia 

Dánia 
Németország 
Görögország 

Spanyolország 
Franciaország 
Olaszország 

Ausztria 
Finnország 
Svédország 

Egyesült Királyság 

Ciprus 
Lettország 
Hollandia 

Lengyelország 
Portugália 
Szlovénia 

Forrás: saját szerkesztés (háttéradatok 2. melléklet) 

A foglalkoztatás politika tehát megfelel az uniós elvárásoknak, sajnos ez a többi 

csoportban ez nem tapasztalható. A gazdaság nyitottságát leíró mutatók is igen 

magasak. A GDP %-ában az export meghaladja a 100%-ot és az import is eléri a 

90%-ot, de ez már a részletes elemzésben is megmutatkozott. Az infláció az 

időszak végén átlagos értéket mutatott. Az országok munkatermelékenysége 

szintén kiugróan magas, azaz az 1 főre jutó jövedelem messze meghaladja a 

közösség többi tagjáét. A csoport tagjai rendkívül magas gazdasági szinten 

termelnek és gyors ütemben növekszenek, ennek köszönhetően 

versenyképességük kiemelkedő, más tagállamok számára nehezen utolérhető. 

Leszögezném, hogy a vizsgált időszak eredményeiből vonom le 

következtetéseimet, hiszen az ezt megelőző időszakban még több nyugat-

európai ország is ehhez a csoporthoz tartozott volna. 

2. csoport: „Problémás növekvők” 

A klaszterbe 6 állam került a vizsgálat során. A csoport általános jellemzője, 

hogy a foglalkoztatottság növekedési üteme a legalacsonyabb. A kivitel és a 

behozatal szempontjából a gazdaságuk nyitottnak ítélhető, de az import túlsúlya 

az általánosabb. Ez azt jelenti, hogy ezek azok az államok, amelyeket 2001-
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2004 időszakban az EU már meglévő tagállamai nagy mennyiségű termékkel és 

szolgáltatással láttak el, illetve a növekvő igények kielégítése a megrendült 

piacokon így valósult meg. A munkatermelékenység továbbra is alacsony 

szinten maradt, tehát a GDP növekedésének ellenére, még mindig nem tudják 

megközelíteni nyugat-európai szomszédaikat. Az árszínvonal növekedési üteme 

jelentősen meghaladja az átlagos értéket és ez nem csak a bevont 2004. évi 

mutatóra igaz, hanem az előző 3 évre is. A munkanélküliségi rátát nem sikerült 

visszaszorítani, ebben a csoportban a legmagasabb a munkát nem vállalók 

aránya az aktív népesség körében. Megállapíthatjuk tehát, hogy Csehországban, 

Észtországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán és Szlovákiában a 

csatlakozás előtt a gazdasági növekedés jelentős mértékben felgyorsult, de a 

gazdaságpolitikának jó néhány problémával még szembe kell néznie. 

3. csoport: „Stagnáló fejlettek” 

A 10 ország már tagja az Európai Uniónak, ami a gazdasági elemzések 

eredményiből is jól látszik. Ezeknek az országoknak gazdaságuk stabil, illetve 

lassú ütemben növekszik tovább. A lakosság foglalkoztatottsági szintje átlagos, 

közel azonos százaléka áll munkában az ott élő lakosoknak. A GDP növekedési 

üteme kicsi és közepes, valamint lassuló tendenciát mutat. Az export és import 

mértéke a GDP %-ában meghatározva alacsony a másik csoportokéhoz képest 

és arányuk közel azonos. Az infláció mértéke is átlagos, ami viszonylag magas, 

de tartós árszínvonalat jelent. A munkatermelékenységük közepes, a GDP és a 

foglalkoztatottság együttes átlagos emelkedése stabil versenyképességre enged 

következtetni. Semmiképpen ne értékeljük megtorpanásnak* a gazdaság ezen 

teljesítményét, inkább az egyensúly, illetve a meghatározott célok elérésére és 

megtartására törekszenek. 

 

                                                 
*A gazdasági mutatók igazolják, hogy a 2001-es évben a gazdasági fejlődés lassult és általános 
recesszió volt jellemző, ami nem csak az EU-t, hanem a világgazdaság egészét érintette. 
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5. térkép: A gazdasági versenyképesség szűkített modellje az EU-25-ben  
(2001-2004) 

 

Forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés 

4. csoport: „Átlagos feltörők” 

Ciprus, Lettország, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Szlovénia közös 

csoportba kerültek. A jelzőt nem véletlen választottam, mert szinte minden 

mutatóban átlagos szinten mozognak. Kivétel ez alól a foglalkoztatottság 

növekedése, mely rendkívül alacsony volt az elemzésbe vont években, illetve 

mindegyik ország gazdaságára jellemező a magas inflációs ráta. A bruttó hazai 

össztermék növekedése átlagos, de intenzívebb, mint a „Stagnáló fejlettek” 

államaiban. A gazdaság nyitottságát vizsgálva, a feltörők esetében közepes a 

szintjük és az arányuk jellemzően kiegyenlített. A munkatermelékenység szintje 

közepes, de kiemelném Hollandiát, ahol a jóval magasabb a csoport országaihoz 
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képest, és Lettországot, ahol szinte a legalacsonyabb ez az érték, a 25 ország 

közül. A munkanélküliségi ráta is átlagos, de ebből a szempontból a kakukktojás 

Lengyelország (10,3%). 

Összességében elmondható, hogy a csoportosítás nem feltétlen tette lehetővé, 

hogy konkrétan megállapítsam a versenyképesség sorrendjét az egyes csoportok 

között, de nem is ez volt a cél. Természetesen az első és a harmadik klaszter 

államai a versenyképesség nyertesei, de a másik két csoport esetében nem 

mernék egyértelműen jobb és kevésbé jobb pozíciót megemlíteni. A gyorsulni és 

felzárkózni igyekvő gazdaságuk biztos, hogy a megfelelő irányba halad. Ezt 

azonban átfogóbb vizsgálattal kellene alátámasztani, de mint ismeretes a teljes 

versenyképességet nem tudjuk csupán gazdasági mutatók elemzésével 

meghatározni, ehhez további társadalmi, infrastrukturális stb. vizsgálatok is 

szükségesek. 

5.3. A gazdasági mutatók és az adóterhek szerkezetének együttes vizsgálata 

A már megismert és elemzés alá vont gazdasági mutatók és az adóterhek 

szerkezetének vizsgálata során kapott eredmények ismertetése után, ezek 

együttes vizsgálatát végeztem el.  

5.3.1. A gazdasági versenyképesség és az adóbevételek kapcsolata 

A vizsgálat ezen részének alapvető célja, hogy olyan modellt vagy modelleket 

alakítsak ki, amelyek jól magyarázzák vagy alátamásztják az előzőekben kapott 

eredményeimet. Elsőként az ismérvek (változók) közötti sztochasztikus 

kapcsolatok erősségét teszteltem, a számomra kiemelten fontos eredményeket, 

amelyeket a további elemzésekben felhasználok a 23. táblázat közli, míg a teljes 

vizsgálati táblát a mellékletben közlöm. 

A táblázat adatai is jól mutatják, hogy a változók közötti kapcsolat általában 

közepes erősségűnek mondható. Természetesen jelen közlésben csak azokat 

emeltem ki, amelyek az 5%-os hibahatáron belül esnek, azaz szignifikáns 

eredményeket adtak. Összességében elmondható, hogy az ismérvek közötti 
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kapcsolat intenzitása vagy 40,0  alatti, azaz lazának, illetve 70,041,0 −  közötti 

azaz közepesnek mutatkozott. Két párt emelnék ki, egyrészt az export és import 

( 920,0=r , =α 0,000) változókat, másrészt a munkatermelékenység és a 

minimálbér ( 000,0=α ) párt, ahol erős kapcsolatot fedeztem fel. A gyenge 

kapcsolatok nem szignifikánsak, míg a közepes és erős szintet elérő korreláció 

mindegyike szignifikáns volt. 

23. táblázat: A korreláció analízis fontosabb eredményei 

Mutatópárok Pearson-féle korreláció Szignifikancia szint 

Társ. adó – munkaterm. 0,446 0,025 

Szja – munkaterm. 0,549 0,004 

Szja – infláció -0,432 0,031 

Szja - minimálbér 0,483 0,014 

Egyéb terméka – GDP növ. -0,462 0,020 

Egyéb terméka - import -0,484 0,014 

Fogy.terh.ad. - export -0,456 0,022 

Fogy.terh.ad – munkaterm. -0,499 0,011 

Munkaterm – munkanélk. -0,552 0,004 

Munkaterm – infl. -0,406 0,044 

Munkaterm. - minimálbér 0,943 0,000 

Munkaterm. – Fogy. Terh. adók -0,499 0,011 

Munkaterm. – Egyéb terméka. 0,453 0,023 

Munkanélk. - minimálbér -0,557 0,004 

Forrás: saját számítás 

5.3.2. A mutatók összefüggésének vizsgálata 

A korreláció eredményeinek ismeretében azt is megvizsgáltam, hogy vajon az 

egyes változók közötti kapcsolat törvényszerűsége igazolható-e. A regresszió - 
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analízist a módszertanban leírtak szerint végeztem el. Először bemutatom, hogy 

mely változók között sikerült törvényszerűséget kimutatnom (24. táblázat). 

Az elemzések során, mint látható számos kapcsolatot találtam, és ezek közül is 

jó néhány a modell tesztelések során szignifikáns eredményt adott. Sajnos sem 

az adóbevételekre vonatkozó, sem a gazdasági versenyképességet magyarázó 

modellt nem tudtam létrehozni. A versenyképesség esetében a GDP növekedési 

ütemét, illetve az 1 főre jutó GDP-t választottam függő változónak, de a 

tesztelés eredményeként csak a regressziós modell lett szignifikáns, a „p” értékei 

nem. 

24. táblázat: A regresszió analízis eredményeinek relatív illesztési hiba százaléka 

Illesztés relatív hibája (%) 

Nem lineáris összefüggés 
vizsgálatok Változók Lineáris 

regresszió Hatványkitevős 
regresszió 

Exponenciális 
regresszió 

SZJA – munkatermelékenység 46,16 48,34 47,37 

SZJA – infláció 49,83 53,17 50,49 

SZJA- minimálbér 48,36 - 49,74 

Termék adók – GDP növ. 64,31 69,30 69,07 

Termék adók. - import 32,44 36,62 42,88 

Fogy.adók – munkaterm. 23,68 - 34,48 

Munkaterm – munkanélk. 53,28 53,72 54,50 

Infláció – munkaterm. 50,14 - - 

Munkaterm – minimálbér - 18,31 23,24 

Munkanélk – minimálbér 61,24 60,81 62,46 

Társ.adó – munkaterm. 28,69 29,08 25,66 

Szja – munkaterm. – infl – min.bér 20,95 - - 

Fogy.adó – export – munkaterm. 18,20 28,85 28,94 

Szja - minimálbér 48,36 - 49,73 

Forrás: számított adatok alapján saját összeállítás (a kihúzott cellákban a modell „F” 

szignifikancia szintje megfelelő, de a változók” p” értékei nem szignifikánsak) 
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Az azonban, hogy a relatív illesztési hibák általában igen magasak lettek 

korlátozta a részletesen bemutatásra kerülő analízisek számát. Az elfogadhatónál 

(10-15%) magasabb hibaszázalékokat a számos kiugró értéknek köszönhetem, 

melyek kihagyása viszont jelentős torzítást okozna. Ismertetem az értékesnek 

vélhető törvényszerűségeket, de tudom, hogy konkrét számszerűsíthető 

következtetéseket csak nagy körültekintéssel vonhatok le. 

1. A fogyasztási adók és a munkatermelékenység összefüggése 

A két ismérv közötti kapcsolat szorosságát tekintve közepes (r=0,499). A 

vizsgálat célja, annak megállapítása, hogy a munkatermelékenység esetleges 

változása milyen hatást gyakorol a fogyasztási adó bevételeire. Ezért az „y” 

változó, a fogyasztási adók bevételei, míg az „x” változó a 

munkatermelékenység alakulása volt. Az illesztés vizsgálatokat követően a 

lineáris egyenlet – így a függvénykép (21. ábra) a következőképpen alakult: 

xy 023,0481,3 −=
∧
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21. ábra: A fogyasztási adók és a munkatermelékenység regressziós függvénye 
Forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés (3. melléklet) 
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A munkatermelékenység ebben az esetben 19,9%-ban magyarázza a fogyasztási 

adók alakulását. Az „a” paraméter a vizsgálat jellege miatt itt sem értelmezhető. 

A 0,023 „b” értéke, az mutatja, hogy ha a munkatermelékenység 1000 PPS-sel 

nő, akkor a fogyasztási adók aránya a GDP %-ában 0,023%-kal csökken. 

Természetesen az illesztés relatív hibáját most is különleges figyelemmel kell 

kitüntetni, hiszen a 23,68%-os érték magas, ezért óvatosságra int a 

következtetések megfogalmazása során. Azt azonban kijelenthetjük, hogy a 

munkatermelékenység és a fogyasztási adókból származó bevételek a – 25 

ország adatait megfigyelve – ellentétes irányba változik. A 

munkatermelékenység növekedésének hatására ezen adóbevételek kis mértékű 

csökkenést mutatnak. 

2. A munkatermelékenység és a minimálbér együttes vizsgálata  

A minimálbér és a munkatermelékenység a 25 megfigyelés alapján szoros 

pozitív ( 943,0=r ) kapcsolatot mutatott. A kérdés, hogy a minimálbér változása 

hogyan hat a munkatermelékenység alakulására. A függvényillesztések után 

kapott eredményeim a következők: A legmegfelelőbb mutatói a variancia-

analízist követően a hatványkitevős változatnak voltak. Mind a modell, mind a 

változók „p” értékei 000,0=α hibaszázalékot közöltek, az illesztési hiba 

(18,31%) sajnos ebben az esetben is átlépte a megengedett határt, de 

irányvonalat mindenképpen mutat számunkra. A modell függvényképe és 

egyenlete (22. ábra): 

95,0*07,0 xy =
∧
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22. ábra: A munkatermelékenység és a minimálbér regressziós függvénye 
Forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés (3. melléklet) 

A törvényszerűséget ekképp értelmezhetjük: A minimálbér 1 %-os emelkedése a 

munkatermelékenység 0,95%-os emelkedését vonja maga után. Ez azt jelenti, – 

ha a mutatók jelentése mögé nézünk – hogy a munkatermelékenység 

növekedése, ami vagy a foglalkoztatottak számának csökkenésével, vagy a GDP 

növekedésével érhető el, a minimálbér emelkedésével bekövetkezik. 

Véleményem szerint ez arra enged következtetni, hogy a minimálbér emelése a 

foglalkoztatottak számát szoríthatja vissza – maga után vonva a 

munkanélküliség emelkedését – és csupán ezen keresztül növeli a 

munkatermelékenységet. 

3. A társasági adó bevételei és a munkatermelékenység kapcsolata 

A regresszió analízis alapját a 0,469 (r) Pearson-féle korrelációs együttható adta. 

A lineáris és nem lineáris függvények illesztését követően a legalkalmasabb 

ezen törvényszerűség leírására az exponenciális regresszió lett. Az „y” változók 

a társasági adóból származó bevételek voltak a GDP %-ában kifejezve, míg a 

munkatermelékenység (PPS) a független változó szerepét kapta. A két mutató 

között közepes pozitív (0,469) szorossági kapcsolat áll fenn, az adóbevétel 

alakulását a munkatermelékenység 22%-ban magyarázza. A függvényt algebrai 

formája tehát: 
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xy 007,1*341,2=
∧

. 

Az „a” paramétert ebben az esetben nem értelmezzük. A b =1,007, azt mutatja, 

hogy ha a munkatermelékenység 1000 PPS-sel növekszik, akkor a gazdasági 

társaságok által befizetett adóbevételek nagysága átlagosan 0,7%-kal emelkedik. 

A 23. ábra is jól szemlélteti, hogy az exponenciális függvényünk majdnem 

egyenes, ez az illeszkedés vizsgálatnál is megfigyelhető volt, hiszen alig volt 

különbség a relatív illesztési hibát vizsgálva, amely ebben az esetben 25,66%. 

Ez az érték igen nagy – az elfogadott 10-15%-hoz képest – ezért konkrét 

következtetéseket nem vonhatunk le, csupán irányvonalakat adhatunk. A 

munkatermelékenység emelkedésével tehát a társasági adóbevételek 

viszonylatában is emelkedés érhető el, igaz csekély mértékben.  
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23. ábra: A társasági adó bevételek a munkatermelékenység regressziós függvénye 
Forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés (3. melléklet) 

 
A munkatermelékenység hányadosát a foglalkoztatottak száma és a GDP (PPS) 

határozza meg, ebből arra következtethetünk, hogy a mutató növekedése a GDP 

emelkedésével vagy a foglalkoztatottak számának csökkenésével – ez nem lehet 

elvárás – érhető el. Tehát az előállított bruttó hazai termék növekedése 
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hozzájárul a gazdasági társaságok befizetett adókötelezettségeinek 

növekedéséhez. A modell szignifikánsnak tekinthető, hiszen a variancia-analízis 

99,3%-os megbízhatóságot („F” szignifikanciája 0,017) és az „x” változó „p” 

értéke is 2% -os hibahatárt mutatott. 

4. A fogyasztási adók, az export a GDP %-ában és a munkatermelékenység 

regresszió analízisének eredménye 

A három változó együttes elemzése során a kiválasztott függvény háromváltozós 

lineáris: 

21 020,0012,0275,4 xxy −−= , 

melynek „a” paraméterét a változók meghatározása miatt nem értelmezem. A 

„b1” értéke megmutatja, hogy ha az export bevételek a GDP %-ban kifejezve 1 

%-kal emelkednek, akkor fogyasztási adók ugyanezen meghatározásban 0,012 

%-kal csökkennek, de eközben a munkatermelékenység változatlan marad. A 

„b2” paraméter azt jelenti, hogy a munkatermelékenység 1000 PPS-sel történő 

emelkedése, a fogyasztási adó bevételeket 0,02%-kal csökkenti, az export 

bevételek változatlansága mellett. Az illesztés relatív hibája ebben az esetben 

18,2%. A magas hibára való tekintettel összességében azt állapíthatjuk meg, 

hogy mind az export bevételek, mind a munkatermelékenység növekedésére a 

fogyasztási adók bevételének mutatója ellentétes irányban változik, azaz 

csökken. 

5. Egyéb termékadóból származó bevételek és az import bevételek regresszió-

analízise 

A két mutató közötti kapcsolat pozitív irányú és közepes (r = 0,484). Az import 

bevételek aránya 23,4%-ban magyarázza a termékadókból származó bevételek 

nagyságát. A regresszió-analízis elvégzése után, mind a modell, mind a „p” 

értékek szignifikánsak voltak. A függvény relatív illesztési hibája 32,44%, igen 

magas, ennek oka lehet, hogy számos országban a termékadó mértéke 

elhanyagolható. A függvény egyenlete (3. melléklet): 
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xy 018,079,2 −=
∧

, 

ami azt jelenti, hogy ha az import aránya a GDP %-ában kifejezve 1%-kal 

emelkedik, akkor a termékadókból származó bevételek, szintén a GDP 

százalékában 0,018%-kal csökkenek. Elmondható tehát, hogy az import 

emelkedése – a 25 ország adatai alapján – a termékadókból származó állami 

bevételek igen kis mértékű csökkenését vonja maga után. 

6. Az SZJA, a munkatermelékenység, az infláció és a minimálbér közös modellje 

A modell outputjában szereplő 607,0=r  érték közepes pozitív irányú 

kapcsolatot mutat a változók között. A választott mutatók a „D” (determinációs 

együttható) érték alapján 36,8%-ban magyarázzák a magánszemélyek 

jövedelmeiből származó adóbevételek nagyságát. A tesztelés után a modell és a 

változók szignifikancia szintje sem haladta meg az 5%-ot. Az analízisben az 

SZJA szerepel az „y”változó helyén, míg a másik három mutató a független 

változók sorában. Arra keresem tehát a választ, hogy a munkatermelékenység, 

az infláció illetve a minimálbér esetleges változása hogyan hat a 

magánszemélyek adóbefizetéseinek összességére. A legjobban illeszthető 

függvény képlete (3. melléklet) a következő: 

321 003,0761,0166,0591,7 xxxy −−+=
∧

 

A függvény illeszkedése (20.95%) sajnos nem elfogadható, de az esetlegesen 

bekövetkező változások hatását és irányát meg tudtam határozni. 

Értelmezzük tehát az összefüggést:  

a) A munkatermelékenység 1000 PPS-sel történő emelkedése esetén a 

magánszemélyek jövedelme után kivetett adóterhek bevétele 0,166%-kal 

emelkednek. 

b) Ha az infláció 1%-kal nő, ebben az esetben az SZJA bevételek 0,761%-

kal csökkenek. 



 110

c) A minimálbér 1 euróval történő emelése a személyi jövedelemadó 

befizetéseket 0,003%-kal csökkenti. 

Ki kell hangsúlyoznunk, hogy a modell mindig csak egy változó emelkedését, 

vagy csökkenését engedélyezi, azaz a „minden egyéb változatlansága mellett” 

feltételezéssel kell értelmeznünk. Megállapíthatjuk, hogy a 

munkatermelékenység növekedése, amin optimális esetben a GDP növekedését 

kell értenünk, emeli az adóbefizetések arányát, míg az infláció, illetve a 

minimálbér növelése a növekvő terheknek (járulékterheknek is) köszönhetően a 

foglalkoztatottság csökkenésén, illetve a fekete munka előtérbe kerülésén 

keresztül csökkenti a személyi jövedelmek befizetéseinek arányát, azaz növeli 

az adókikerülésre való hajlandóságot. 

5.3.3. A gazdasági mutatók és az adóterhek rangsor alapján történő 

összevetése 

Az összefüggés vizsgálatok után a gazdasági versenyképesség szűkített 

modelljébe vont mutatóit és az adóbevételeket rangsorolom külön-külön, ezzel 

magyarázatot keresve arra, hogy vajon a versenyképesség szintje és az 

elemzésbe vont adóterhek bevételének GDP százalékában kifejezett aránya 

milyen összképet mutat az EU-25-ben. 

Vajon azok az országok versenyképesebbek, amelyek magasabb bevételekhez 

jutnak az egyes adónemekből, vagy éppen fordítva? A felállított rangsor (25. 

táblázat) tanulmányozása arra mutatott rá, hogy a gazdasági versenyképesség 

rangsora és a versenyképességi szintje a GDP mutatói alapján 2001-2004 között 

(18. táblázat) adatai között könnyedén húzhatunk párhuzamot. A GDP 

vizsgálatakor az 1 főre jutó GDP növekedési ütemét elemezve 

megkülönböztettem átlag feletti, átlagos és átlag alatti csoportokat, amelyből a 

versenyképesség szintjére következtettem, azaz, hogy a gazdaság növekedése 

milyen ütemben halad. 
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25. táblázat: Az EU-25 rangsora gazdasági mutatók alapján 

Sorszám Ország Rangszám- 
összeg 

1. Luxemburg 28 
2. Írország 55 
3. Csehország 70 
4. Belgium 71 
5. Észtország 73 
6. Litvánia 75 
7. Egyesült Kir. 76 
8. Ciprus 78 
9. Finnország 79 
10. Magyarország 80 
11. Ausztria 82 
11. Svédország 82 
12. Hollandia 85 
13. Dánia 87 
13. Szlovénia 87 
14. Málta 91 
15. Spanyolország 93 
15. Lettország 93 
16. Szlovákia 101 
17. Franciaország 105 
18. Görögország 110 
19. Németország 111 
20. Olaszország 114 
21. Portugália 118 
22. Lengyelország 130 

Forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés 

A két eredmény értékelésekor, ugyanazok az országok kerültek az átlag feletti 

csoportokba a GDP növekedésének alapján és rangsor alapján is. Ezek az 

országok Luxemburg, Írország, Belgium, Csehország stb., ez azt jelenti, hogy a 

versenyképesség nyertesei azok az országok, ahol magas volt a megfigyelt 

időszakban az 1 főre jutó GDP növekedési üteme. A rangsor középső 

harmadában a gazdaságilag fejlett országok kerültek, amelyek fejlődése 

lelassult, de képesek megtartani és stabilizálni kitaposott helyüket a közösség 

államai között (Egyesült Királyság, Svédország, Hollandia, Dánia stb.). A sor 
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végén foglalnak helyet a dél-európai országok néhány képviselője, valamint 

Németország, ahol a foglalkoztatottság növekedése alacsony volt, és a gazdaság 

nyitottságát jellemző mutatószámok is jelentősen alacsonyabbak a többi 

tagállamhoz képest. A lista végén szereplő államok (Portugália, Görögország, 

Olaszország) a GDP növekedését tekintve az átlag alatti csoportokba kerültek, 

kivétel Lengyelország. A rangsorolás után kíváncsi voltam, hogy az országok 

között mekkora hasonlóságot lehet kimutatni. A rangsorokban elfoglalt helyük 

igen eltérő volt, ezt bizonyítja a konkordancia mutatót értéke is, amely 

W=34,8%. Ennek ismeretében megállapíthatjuk, hogy a 25 ország nagyon 

különbözik egymástól a gazdasági versenyképesség választott mutatói alapján. 

A második rangsort (26. táblázat) az adóbevételek elemzésbe vont mutatói 

alapján állítottam össze. A lista első harmadában Svédország, Finnország, Dánia 

és Franciaország kapott helyet, azaz ezekben az államokban az adókból 

származó bevételek a GDP %-ában magasak. A rangsor közepén Luxemburg, 

Málta, Portugália és hazánk is szerepel, míg a lista végén Spanyolország, 

Lettország és Litvánia foglal helyet, de ki kell emelnünk Luxemburgot, aki a 

versenyképesség listavezetője. 

A Kendall-féle konkordancia-mutatót ebben az esetben is meghatároztam. A 

számított 8,3%-os érték igen nagy eltéréseket igazol a vizsgált országok és azok 

adóteher-mutatói között, hiszen a 0-hoz közelítő értékek az mutatják, hogy a 

vizsgált ismérvek között nincs vagy csak nagyon laza a kapcsolat, azaz a rangsor 

elemei között még inkább nincs azonosság, mint a versenyképességi sorba 

rendezés esetében. 
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26. táblázat: Unió országainak rangsora az adóbevételek aránya (GDP %-ában) alapján 

Sorszám Ország Rangszám
összegek 

1. Svédország 45 
2. Finnország 65 
3. Dánia 70 
4. Franciaország 73 
5. Lengyelország 75 
6. Ausztria 76 
6. Szlovénia 76 
7. Belgium 79 
7. Ciprus 79 
8. Németország 84 
9. Magyarország 88 

10. Egyesült Kir. 90 
11. Málta 91 
11. Portugália 91 
12. Csehország 92 
13. Luxemburg 93 
13. Olaszország 93 
14. Görögország 95 
15. Észtország 97 
16. Hollandia 102 
16. Szlovákia 102 
17. Spanyolország 108 
18. Lettország 114 
19. Írország 117 
20. Litvánia 127 

Forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés 

A két rangsor együttes figyelembevételével láthatjuk, hogy a feltételezés nem 

igazolódott be, a gazdasági versenyképesség és az adóbevételek nagysága nincs 

közvetlen összefüggésben egymással. Görögország, Szlovákia, Lettország a 

versenyképességi rangsor végén helyezkednek el, igaz adóbevételeik a bruttó 

hazai termékhez képest sem túl magasak. Ha azonban a versenyképes 

Luxemburg (1.hely, 13. hely) és Írország (2.hely, 19.hely) rangsorszámait 

nézzük, igen eltérő helyen szerepelnek. A közepes versenyképességű országok 

(Dánia, Franciaország, Svédország) általában magas adóbevételekkel 
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rendelkeznek a GDP-hez képest. A 2004-ben csatlakozott államok esetében sem 

kaptam egyértelmű választ. Ezt igazolja Csehország (3.hely, 12. hely), Ciprus 

(8.hely, 7. hely) és mindkét rangsor közepén elhelyezkedő Magyarország 

(10.hely, 9. hely). Ezek az eredmények is azt igazolják, hogy a versenyképességi 

rangsorban az 1 főre jutó GDP növekedési üteme túlzott szerephez jutott. A 

kissé „lelassult” stabil gazdasággal rendelkező országokban azért általában 

magasabb adóbevételeket realizálnak. 

Összességében elmondható, hogy a gazdasági versenyképesség és az adóterhek 

aránya között a vizsgált 25 államban nem találtam egyértelmű összefüggést. A 

más és más adottságokkal rendelkező országok, mind gazdasági mind társadalmi 

értelemben eltérő módon alakítják az állami költségvetés legfontosabb bevételi 

forrásának szerkezetét, ezért a különböző fejlettségi szintek, a közösség 

államainak sajátos problémái és eltérő törekvései is indokolhatják a teljes 

adóharmonizáció elvetését. 

 

5.3.4. A gazdasági versenyképesség és az adóbevételek együttes modellje az 

EU-25-ben 

A csoportosítást az előzőekhez hasonló módszer segítségével a két eddig 

vizsgált mutatócsoport alapján végeztem el. Az egyes klaszterekhez tartozó 

országokat a 27. táblázat (6. térkép) mutatja be. 

1. klaszterbe („Luxemburg”) kizárólag Luxemburg kerülhetett, igen kiugró 

értékeket képviselő mutatóival. Az adóbevételek alakulása sem mozdította el 

egyedüli és kizárólagos pozíciójáról. A gazdasági versenyképesség terén a 

magas foglalkoztatottság és GDP növekedés, magas munkatermelékenység és 

alacsony munkanélküliség jellemzi, az árszínvonal változása közepes szinten 

mozgott a vizsgált időszakban és a külön számításba vett mutató, a minimálbér 

is ebben az országban a legmagasabb. 
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27. táblázat: Az tagországok klaszteranalízis-eredménye a két mutatócsoport függvényében 

Luxemburg Nyugati partvidék „É-D” 
középtengely Déli államok 

Újonnan 
csatlakozottak 

Keletről 
Luxemburg Belgium 

Franciaország 
Írország, 

Hollandia, 
Egyesült Királyság, 

Dánia, 
Németország, 
Olaszország, 

Ausztria, 
Finnország, 
Svédország 

Görögország, 
Spanyolország, 

Málta, 
Portugália, 
Szlovénia 

Csehország, 
Észtország, 

Ciprus, 
Lettország, 
Litvánia, 

Magyarország, 
Lengyelország, 

Szlovákia 
Forrás: saját összeállítás (háttéradatok 4. melléklet) 

Az adóbevételek elemzése során megbizonyosodtam, hogy az adóbevételei a 

többi klaszteréhez és országéhoz képest is, adótípusonként igen változatos. Míg 

a hozzáadottérték-adóból és az egyéb fogyasztási adókból származó bevétele a 

többi államhoz képest alacsony, a gazdasági társaságok befizetései a GDP%-

ában kifejezve a legmagasabb. Egyéb termékadó jogcímeken kapott bevételei és 

a magánszemélyeket terhelő jövedelemadó-bevételek közepes szinten állnak. 

Kiemelném, hogy a munkaadók járulékkötelezettsége alacsonynak mondható, 

míg a munkavállalók terhe ebből az aspektusból igen magas. Egyértelmű tehát, 

hogy ebben a 2001-2004 időszakban Luxemburg kiemelkedik Európa 

közösségének államai közül. 

„Nyugati partvidék”: Ebbe a csoportba a Nyugat-Európa országai kerültek. 

Jócskán elmaradva Luxemburg mögött, de kissé megelőzve a 3. klaszter 

országait. Szinte az összes mutatóban a közepes szintet érte el a csoportátlag. A 

foglalkoztatottság és a bruttó hazai össztermék növekedése átlagos volt, így az 

infláció, a munkatermelékenység és munkanélküliek aránya is. A gazdaságuk 

export és import tekintetében még kiugróan magas és a kivitel túlsúly jellemzi. 

A közvetett adókból származó bevételeik közepes szintűek a GDP arányában. A 

közvetlen adóterhek közül a személyi jövedelmek adóbevétele a többi 

csoporthoz képest viszonylag magas, a társasági adóbevétele közepes. A 

szociális hozzájárulások terén sem találunk kiugró értékeket. Furcsa talán, hogy 
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Írország ebbe a klaszterbe került, hiszen a versenyképesség elemzése során 

Luxemburggal és Belgiummal együtt alkották a „Lendület és verseny” 

elnevezésű csoportot, ez arra utal, hogy az adóterhekből származó bevételek 

szerkezete választotta szét őket. 

Az „Észak-Dél középtengely” klaszterben szereplő Dánia, Németország, 

Olaszország, Ausztria, Finnország, Svédország gazdasági jellemzőik alapján 

már a „Stagnáló fejlettek” csoportjában is együtt szerepeltek a versenyképességi 

vizsgálat során. A klaszterre jellemző ebben az esetben is a stagnálás kifejezés. 

A foglalkoztatottság növekedése igen alacsony szinten valósult meg és a GDP 

növekedése is a többi csoportéhoz képest alacsony volt. Ezekben az 

országokban a kivitel és a behozatal a GDP %-ában kifejezve a legalacsonyabb 

volt, de export túlsúly jellemezte. A gazdasági mutatók többi tagja átlagos az 5 

országban, az infláció viszont a legalacsonyabb, ami a stabilitás biztos jele lehet. 

Az adóbevételek megoszlása konkrét különbséget mutat. A közvetett adókból 

származó bevételek aránya mindegyik adótípus esetében igen magas. A 

közvetlen adók esetében itt a legmagasabb az SZJA aránya, a társasági adók 

azonban közepes szinten állnak. A munkaadót terhelő hozzájárulások magasak, 

a munkavállalóké pedig inkább közepesek. Ezek az államok életképes 

gazdasággal viszonylag magas adóbevételekkel a magjai a közösségnek. 

A 4. klaszter, ahova szintén 5 ország, - zömmel Dél-Európából – tartozik, a 

„Déli államok” elnevezést kapta. A foglalkoztatottság – ami az egyik nagy 

probléma, ezekben az országokban – a 2001-2004 időszakában átlagosan a többi 

csoporthoz képest közepesen emelkedett. A bruttó hazai össztermék növekedése 

csupán alacsony volt, ami szintén fontos elvárás volt tőlük. A gazdaságuk 

közepesen nyitottnak mondható, ahol inkább az import túlsúlya érvényesül. Az 

infláció és a munkanélküliség magas, míg a munkatermelékenység alacsony 

volt. A megkapható minimálbér összege általában közepes nagyságú. Az 

adóbevételekre áttérve megállapítható, hogy a közvetett adói közepes és 
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alacsony arányt érnek el, a közvetlen adóbevételek pedig jellemzően közepes 

nagyságúak. Megemlítem a munkavállalók szociális terheit, ami ebben a 

csoportban volt átlagosan a legmagasabb. 

6. térkép: A gazdasági versenyképesség és az adóbevételek együttes modellje 
az EU-25-ben (2001-2004) 

 

Forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés 
 

Az „Újonnan csatlakozottak Keletről” csoportban kivétel nélkül a 2004-ben 

csatlakozott államok foglalnak helyet, közöttük természetesen hazánk is. A 

foglalkoztatottság növekedési üteme a legalacsonyabb, míg a GDP növekedési 

üteme a legmagasabb a közép-kelet-európai blokkban. A gazdaság nyitott 

mivolta nem kérdőjelezhető meg, hiszen közepes mind az export, mind az 

import aránya a többi országéhoz képest. Ezekben a gazdaságokban az import 

aránya jellemzően meghaladja az exportot, ami a beáramlott külföldi tőkének és 
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a jelenlevő olcsó termelési tényezőknek (munkaerő) köszönhető. A GDP 

növekedése azonban még nem tudta ellensúlyozni a lemaradást, ezért a 

munkatermelékenység a legalacsonyabb hazánkban és szomszédainknál. A 

munkanélküliség nagyon magas, míg a minimálbér euróban kifejezve igen 

alacsony, vagy számos esetben nincs is. A közvetlen adók (SZJA, társasági adó) 

tekintetében a bevételek aránya alacsonyabb, de a munkaadókat terhelő szociális 

hozzájárulások átlagosan a legmagasabbak. A fogyasztáshoz kapcsolódó egyéb 

adók mértéke a legmagasabb, ami a beleértendő importvámokkal magyarázható. 

Az egyéb termékadó alacsony szintje ennek hiányának köszönhető, azaz 

ezekben az országokban nincsenek tipikus termékadó néven bevezetett 

adótípusok. Általában elmondható, hogy fejlődő, jelentős átalakuláson átmenő, 

komoly társadalmi problémákkal küzdő államokról van szó, ahol az 

adóbevételek aránya állandóan változó, az egyes adótípusok folyamatos 

reformja következtében. 

Összegzésként megállapítható, hogy a gazdasági versenyképesség, és az 

adóbevételek szerkezete között közvetlen kapcsolatot nem találtam. A részletes 

vizsgálatok (regresszió) eredményeként az egyes mutatószámok között 

törvényszerű kapcsolatok vannak, de ezek átfogó kép kialakítására nem voltak 

alkalmasak. Sajnos csak két, illetve három változót sikerült bevonnom az egyes 

modellekbe, ezért a versenyképesség és az adózás közötti összefüggést ezzel a 

módszerrel nem tudtam alátámasztani, illetve elvetni. A rangsorelemzés 

azonban igazolta, hogy a feltevésem téves. A versenyképesebb országok nem 

rendelkeznek magasabb adóbevételekkel, és a vállalkozások számára kedvezőbb 

adórendszereket alkalmazó államok sem versenyképesebbek bizonyíthatóan. A 

felhasznált mutatók és a klaszter-analízis módszerének segítségével azonban jól 

elhatárolt csoportokat alakítottam ki az EU 25 országára vonatkozóan. Ennek 

eredményeként egyszerre jelennek meg az egyes klaszterek gazdasági 

eredményei és elmaradásai, valamint ezek hátterében álló igen különböző 

adórendszerek.
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6. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 
 
Az adóbevételek, az adóterhek és a gazdasági versenyképesség mutatóinak 

2001-2004 időszakra vonatkozó részletes vizsgálata után számos eredményt 

kaptam, melyekből az alábbi következtetéseket vontam le. 

A növekvő - országok közötti - áru- és szolgáltatás forgalom felértékelte a 

forgalomra épülő közterhekből származó bevételek súlyát. A növekedés 

leginkább az újonnan csatlakozó országok körében kiugró, ami már a közösség 

piacához való, fokozatos alkalmazkodás következménye. A hozzáadottérték-adó 

a közvetett adók közül a legnagyobb bevételi forrása a nemzeti kormányoknak 

és az egyetlen adóalapú elvonása a közösségi költségvetésnek, amely tény 

megalapozza, hogy a leginkább harmonizált adóforma az EU-ban. Dánia, 

Ciprus, Magyarország, Málta, Szlovénia, Svédország országaiban voltak a 

legmagasabbak a közvetett adókból származó bevételek GDP-ben kifejezett 

aránya, melyet a végső fogyasztás adóterhének vizsgálata is alátámasztott. Ez 

azt jelenti, hogy nem csak a kedvező piaci lehetőségek – melyek nagy 

áruforgalmat bonyolítanak le – eredményezik az adóbevételek magas arányát, 

hanem a fogyasztáshoz kapcsolódó adók igen magas mértéke is. 

A közvetlen adók vizsgálati eredményeinek ismeretében a 2001-2004 

időszakban, a közösség átlagát jellemzően az északi országok haladják meg 

(Dánia, Svédország, Finnország), míg az átlagtól a periféria országok és az 

NMS-10 tagjai maradnak el. A személyi jövedelemadók bevételeit és a munka 

terhelési szintjét együtt értékelve, arra a következtetésre jutottam, hogy az 

adórendszerek sajátosságai miatt az egyes országokban más és más összefüggést 

találhatunk: 

Finnországban és Svédországban rendkívül magas a munka adóterhelése. A 

személyi jövedelmek után befizetett adók mértéke szintén átlagon felüli, míg a 

szociális hozzájárulások bevételei összességében alacsonyak. Ebből arra 
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következtethetünk, hogy a munka nagy adóterhelését a jövedelemadók magas 

tényleges adókulcsa és/vagy a magas jövedelmek okozzák.  

Dániát ki kell emelnünk, a már kivívott magas SZJA bevételei és alacsony 

szociális terhei miatt, melyekhez átlagos munkát terhelő adók és járulékok 

tartoznak. Ennek oka véleményem szerint a magas bérjövedelmekben 

keresendő. 

A személyi jövedelmek adóbefizetései Belgiumban, Franciaországban, 

Németországban és Ausztriában is alacsonyabbak az átlagosnál. A járulékok 

befizetett összegei azonban magasak. Összességében a munkát sújtó adóterhek 

magasak, ami ebben az esetben a járulékterhek átlag feletti mértékéből adódik. 

A kiemelten alacsony munkaterheket viselő Málta, Ciprus, Írország, 

Luxemburg, Egyesült Királyság a jövedelemadó-bevételek és a szociális 

hozzájárulások esetében is átlagos vagy inkább az alacsony mértéket közelíti 

meg.  

Magyarország, Portugália, Szlovénia, Szlovákia, Litvánia a többi tagállamhoz 

képest alacsony SZJA bevételekre tett szert a vizsgált időszakban. A munkáltató 

és a munkavállalók által befizetett járulékok pedig inkább magasak, illetve 

áltagosak voltak. A munka teherviselő-képességének vizsgálata során azonban 

kicsivel az átlagos érték (36%) felett mozogtak, melyet a magas járulékok 

terhekkel és a relatív alacsony bérjövedelmekkel magyarázhatunk. 

A társasági adó bevételei sokkal kisebb arányt képviselnek a közvetlen adók 

körében. A vizsgált időszakban közösségi szinten igen nagy szóródást mutattak. 

Az újonnan csatlakozó országokban folyamatos emelkedésnek indultak, ami a 

fellendülő gazdasággal és a kedvező keleti termelési tényezőpiacok 

megnyílásával magyarázható. Ez arra enged következtetni, hogy a csatlakozást 

közvetlenül megelőző időszakban a NMS-10 tagországai, köztük hazánk is 

olyan intézkedéseket hozott (pl. társasági adókulcs csökkentése, 

kedvezmények), amelyek növelték a befektetési kedvet és biztosították a 

kedvező vállalkozói külső környezetet.  
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A szociális hozzájárulásokból származó bevételei igen eltérő mértékben (0,1-

2,4%) csökkent a keleti országokban, ami az eltérő biztosítási rendszerekből 

fakad. Az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Luxemburgban, Írországban 

egészen alacsony a munkavállalók járulék kötelezettsége. A később csatlakozott 

államok többségében, - kiemelve Észtországot, Magyarországot, Szlovákiát – a 

munkavállalók által viselt járulékteher magasabb, mint a munkáltatóké. 

A GDP elemzése során már jól kirajzolódott, a versenyképességi vizsgálat 

eredménye. Megállapítom, hogy az 1 főre jutó GDP, és annak növekedési üteme 

jól jellemzi egy adott ország gazdasági versenyképességét.  

A gazdasági versenyképesség választott mutatói pontos, kerek egész képet 

adnak a közösség országainak makrogazdasági versenyhelyzetéről, szem előtt 

tartva az Unió versenyképességgel támasztott követelményeit 

(foglalkoztatottság, életszínvonal). A vizsgálat következtetései: 

A gazdasági versenyképesség abszolút nyertesei: Belgium, Írország és 

Luxemburg. A gondokkal szembenéző „Problémás növekvők” és „Átlagos 

feltörők” csoportja a versenyben alulmaradt, amely a foglalkoztatás 

problémájából, a munkatermelékenység alacsony illetve közepes szintjéből, a 

magas inflációból következik. A „növekvő” és „feltörő” jelző, viszont 

mindenképpen megilleti, hiszen ezek az országok érték el a legnagyobb fejlődést 

ebben az időszakban, ami a nyitottságukat, törekvésüket igazolja. 

Az egyes országok adóbevételeinek alakulására számos makrogazdasági 

folyamat van hatással. Az általam választott makrogazdasági mutatók és az 

adóbevételek között több törvényszerű összefüggést találtam. Ez a tény arra 

enged következtetni, hogy a kormányzatoknak igen fontos feladatuk az 

adórendszerek alapos és célirányos kidolgozása, hiszen az abból származó 

bevételük, akkor tud növekedni, ha az adózás nem fogja vissza a gazdaság 

fejlődősét.  

Ezt bizonyítják a regresszió-elemzés eredményei is: 
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A munkatermelékenység emelkedésével a társasági adóbevételek viszonylatában 

is növekedés érhető el. A munkatermelékenység hányadosát a foglalkoztatottak 

száma és a GDP (PPS) határozza meg, ebből arra következtethetünk, hogy a 

mutató növekedése a GDP emelkedésével vagy a foglalkoztatottak számának 

csökkenésével – ez nem lehet elvárás – érhető el. Tehát az előállított bruttó 

hazai termék növekedése hozzájárul a gazdasági társaságok befizetett 

adókötelezettségeinek növekedéséhez.  

Beigazolódott, hogy a munkatermelékenység és a fogyasztási adókból származó 

bevételek a – 25 ország adatait megfigyelve – ellentétes irányba változnak. 

Tehát, a munkatermelékenység növekedésének hatására ezen adóbevételek kis 

mértékű csökkenést mutatnak. 

A munkabér és a minimálbér vizsgálati eredménye szerint, ha a mutatók 

jelentése mögé nézünk, hogy a munkatermelékenység növekedése - ami vagy a 

foglalkoztatottak számának csökkenésével, vagy a GDP növekedésével érhető el 

- a minimálbér emelkedésével bekövetkezik. Véleményem szerint ez azt jelenti, 

hogy a minimálbér emelése a foglalkoztatottak számát szoríthatja vissza és 

csupán ezen keresztül növelni tudja a munkatermelékenységet. 

A személyi jövedelemadó bevételei esetében a munkatermelékenység, az 

infláció és a minimálbér együttes modelljében mutattam ki törvényszerűséget, 

mely szerint a munkatermelékenység emelkedésével az adóbevételek 

emelkednek, ám az infláció és a minimálbér emelkedésével a kormányzat ezen 

jogcímen szerzett bevételei csökkenek. Megállapítható tehát, hogy a minimálbér 

emelkedésével csökken az adófizetők köre, illetve növekedhet az alacsonyabb 

adókulcs alá tartozó jövedelmek nagysága, ami így bevétel kiesést okozhat az 

állami költségvetésben.  

A gazdasági versenyképesség szűkített modellje és az adóbevételek aránya 

között a vizsgált 25 államban nem találtam bizonyítható kapcsolatot. A 

rangsorelemzés igazolta, hogy nem azok az államok a versenyképesebbek, ahol 
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nagyobbak az adóbevételek, azaz követlen összefüggést nem találtam az 

országok versenyképessége és az adóbevételeik között. Ebből azt a 

következtetést vonom le, hogy az eltérő fejlettségi szintek, a közösség 

államainak sajátos társadalmi – gazdasági helyzete, problémái 

(munkanélküliség, infláció, stb.) és eltérő törekvései alapvetően meghatározzák 

egy ország adórendszerének szerkezetét, így a kormányzatok bevételeinek 

forrását és formáját. 

 

Magyarország helyzetét a következő pontokban foglaltam össze: 

A közvetett adók bevételeit illetően hazánk a legmagasabb adóbevételekkel 

rendelkezők csoportjában foglal helyet. Megállapításra került az is, hogy az 

együtt csatlakozó versenytársaink fogyasztást érintő adóterhe közel azonos 

szintű. Ebből arra a következtetésre jutottam, hogy nem csak a magas 

adókulcsok miatt jutott költségvetésünk a magasabb bevételhez, hanem 

intenzívebb kereskedelmének, nyitottabb piacának köszönhetően. 

A közvetlen adókból származó bevételek az uniós átlaghoz képest alacsonyak, 

de a munka teher-viselőképessége átlagon felüli. A szociális hozzájárulások 

esetében a munkavállalók terhei magasabbak, de az EU- 25 átlagát a munkaadók 

járulékterhei is meghaladják.  

Megállapítható hogy, Magyarországon az adóterhek – minden adónem együttes 

figyelembevételével - nem haladják meg az uniós átlagot, ezt igazolja, hogy az 

adóbevételek összesített modelljében is az átlagos, legnépesebb csoport tagja 

lett, ahol a közvetlen adóbevételek aránya alacsony illetve átlagos, a járulékok 

viszont magas arányt képviselnek. Megjegyezném, hogy a közvetett adók 

esetében a magas csoportban foglalunk helyet. 

A GDP vizsgálatával bebizonyosodott, hogy hazánk a 2001-2004 időszakot 

megelőzően elért átlag feletti GDP növekedése és az 1 főre jutó GDP az NMS-

10 átlagánál magasabb értékét megőrizte, ami a versenyképesség szintjét 

illetően a közepes kategóriába volt sorolható. A foglalkoztatottság és a 
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munkatermelékenység átlagos változásában sajnos átlag alatti teljesítményt 

tapasztaltam. 

A versenyképességre vonatkozó klaszter-analízis eredményeként hazánk a 

„Problémás növekvők” csoportban foglal helyet, ami azt jelenti, hogy a 

csoporttársakhoz hasonlóan jó néhány, a gazdaság eredményességét is érintő 

problémával kell szembenéznünk. A „növekvő” kifejezés azonban nem véletlen, 

hiszen a gazdasági növekedés jelentős mértékben felgyorsult hazánkban, már a 

csatlakozást megelőző időszakban, ám ez az „átlagos feltörők” még nem 

csatlakozott államairól nem mondható el.  

A 2004-ben csatlakozott államok esetében sem kaptam konkrét eredményt a 

versenyképesség és az adózás rangsor-elemzéssel végzett vizsgálatában. A 

versenyképességi rangsorban néhány velünk együtt csatlakozott állam is 

előttünk áll, de ez ne tévesszen meg bennünket, hiszen, mint már kiemeltem az 1 

főre jutó GDP átlagos növekedése alakította leginkább a sorrendet. Ezt igazolja 

Csehország (3. hely, 12. hely), Ciprus (8.hely, 7. hely) és mindkét rangsor 

közepén elhelyezkedő Magyarország (10.hely, 9. hely). Következtetésként 

megállapítom, hogy – a tagállamok társadalmi-gazdasági adottságai alapján – az 

adórendszerek részben nemzeti hatáskörben tartásának szükségessége 

vitathatatlan és ezt még jobban megerősítené további társadalmi, 

infrastrukturális és szociális mutatók elemzése is. Az Európai Unió feladata 

tehát, az adóharmonizáció révén a káros adóverseny megakadályozása, illetve az 

egyenlő versenyfeltételeket biztosítása. 

Az általam elkészített térképek a jövőben segítséget nyújthatnak abban, hogy 

meghatározzák, mely területen, milyen fejlettségbeli különbségek mutatkoznak. 

A megvizsgált mutatók alapján kiemelem azokat az országokat, ahol 

versenyhátrányt fedeztem fel az adott tényezők tekintetében. Véleményem 

szerint és a statisztikák alapján, ezeknek a kiküszöbölése lesz a fő feladata az 
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EU-nak a jövőben, hisz az egyenlőtlenségek további problémák kialakulását 

idézhetik elő, nemcsak az adott országban, hanem a közösség szintjén is.  
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7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 

1. a)A kiválasztott makrogazdasági mutatók: 

 1 főre jutó GDP (PPS) növekedési üteme, 

 a foglalkoztatottság átlagos növekedési üteme, 

 átlagos munkatermelékenység, 

 munkanélküliségi ráta, 

 import aránya a GDP százalékában, 

 export aránya a GDP százalékában, 

 átlagos inflációs ráta, 

értelmezése és elemzése alapján kialakítottam a gazdasági versenyképesség 

szűkített modelljét. 

b)A kidolgozott modell alapján a következő négy klaszterbe soroltam az 

Európai Unió országait: „Lendület és verseny”, „Stagnáló fejlettek”, 

„Problémás növekvők”, „Átlagos feltörők”.  

2. Magyarország pozícionálása: 

a)A gazdasági versenyképesség mérésnek szűkített modelljében hazánk a 

„Problémás növekvők” csoport tagja lett, melyben Csehország, Észtország, 

Litvánia, Málta és Szlovákia is szerepel. 

b)Az adóbevételek és adóterhek elemzésének eredményeként hazánk a legtöbb 

országot magába foglaló „alacsony adó- és magas járulékbevételek” 

elnevezésű klaszterbe került. 
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3. Az adóbevételek és a szűkített gazdasági versenyképesség egyes mutatói 

között számos törvényszerű összefüggést találtam: 

 minimálbér – munkatermelékenység, 

 társasági adó bevételek – munkatermelékenység, 

 fogyasztási adók bevétele – export – munkatermelékenység, 

 személyi jövedelemadók bevételei – munkatermelékenység – infláció – 
minimálbér. 

4. A rangsormódszer segítségével megállapítottam, hogy a gazdasági 

versenyképesség és az adóbevételek nagysága között nincs közvetlen kapcsolat. 

A versenyképesebb országok nem rendelkeznek arányaiban (GDP %-ában) 

nagyobb adóbevételekkel, illetve az alacsony adóbevételi arány nem feltétlenül 

a kevésbé versenyképes országok jellemzője. 

5. A gazdasági versenyképesség és az adóbevételek együttes modellje alapján, 

földrajzilag is jól lehatárolható csoportokat határoztam meg, melyeket a 

következő klaszter-címmel láttam el: „Luxemburg”, „Nyugati partvidék”, „É-D 

középtengely”, „Déli államok”, „Újonnan csatlakozottak Keletről”. 

 

A BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT ÚJ TUDOMÁNYOS 

EREDMÉNYEK 

1.Kialakítottam a gazdasági versenyképesség szűkített modelljét, amelynek 

alapján Magyarországot pozícionáltam. 

2.A rangsormódszer segítségével megállapítottam, hogy a gazdasági 

versenyképesség és az adóbevételek nagysága között nincs közvetlen kapcsolat. 

A versenyképesebb országok nem rendelkeznek arányaiban (GDP %-ában) 

nagyobb adóbevételekkel, illetve az alacsony adóbevételi arány nem feltétlenül 

a kevésbé versenyképes országok jellemzője. 
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3.A gazdasági versenyképesség és az adóbevételek együttes modellje alapján, 

földrajzilag is jól elhatárolható csoportokat határozottam meg. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

8.1. Magyar nyelvű összefoglalás 

A disszertációban a versenyképesség és az adózás lehetséges kapcsolatát és 

összefüggéseinek feltárását és bemutatását tűztem ki célul az EU-ban és 

Magyarországon. A kutatás előzményeinek feltárása során 107 db szakirodalmi 

forrás, törvény, rendelet került feldolgozásra. Az adatok elemzésére statisztikai 

módszereket alkalmaztam.  

Szakirodalmi áttekintés során megállapítottam, hogy az EU-25 tagállamra 

történő kibővítése eddig példanélküli feladatott rótt az unió egészére és a 

tagállamok versenyképességére. A bővítéssel szélesedett a piac színtere, a 

fejlettségbeli különbségek problémája földrajzilag dél-nyugatról kelet felé 

tolódott, a belépni kívánó eltérő gazdasági, társadalmi és kulturális 

adottságokkal rendelkező országok felé. Az EU alapvetően két fajta küzdelmet 

folytat: egyfelől igyekszik a közösségbe tömörült országok érdekeit védeni, 

másfelől maga is igyekszik a világgazdaság meghatározó szereplője lenni. 

Felismerhetővé vált, hogy az integráció szerepe a gazdasági összteljesítménytől, 

valamint a tagországok együttműködésének hatékonyságától függ. Ezt 

gátolhatják a nemzeti szabályok – kiemelten az adótörvények – melyek 

egyértelműen fékezik az előrehaladást. A változtatásra folyamatos kísérletek 

zajlanak, ennek egyik formája a közösségi szintű adóharmonizáció. 

Elsőként az egyes országok adóbevételeinek arányát és adóterhelésének szintjét 

vizsgáltam. Majd elemeztem a tagállamok makrogazdasági mutatóit, amelyek a 

segítségével meghatároztam a gazdasági versenyképesség szűkített modelljét. A 

modell csoportba rendezte az unió hasonló versenyképességi szinttel rendelkező 

államait, a következő mutatószámok figyelembevételével: 1 főre jutó GDP 

(PPS) növekedési üteme, a foglalkoztatottság átlagos növekedési üteme, átlagos 

munkatermelékenység, munkanélküliségi ráta, import aránya a GDP 

százalékában, export aránya, átlagos inflációs ráta. 
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Ezek után a két tényezőcsoport (adóbevételek mutatói, gazdasági 

versenyképesség mutatói) együttes elemzésé során számos összefüggéseit tártam 

fel. Ez megalapozza, hogy a kormányzatoknak igen fontos feladatuk az 

adórendszerek alapos és célirányos kidolgozása, hiszen az abból származó 

bevételük, akkor tud növekedni, ha az adózás nem fogja vissza a gazdaság 

fejlődését.  

Az elvégzett rangsorelemzés igazolta, hogy nem azok az államok a 

versenyképesebbek, ahol nagyobbak az adóbevételek, azaz közvetlen 

összefüggést nem találtam az országok versenyképessége és adóbevételeik 

között. Ebből megállapításra került, hogy az eltérő fejlettségi szintek, a közösség 

államainak sajátos társadalmi – gazdasági helyzete, problémái 

(munkanélküliség, infláció, stb.) és eltérő törekvései alapvetően meghatározzák 

egy ország adórendszerének szerkezetét, így a kormányzatok bevételeinek 

forrását és formáját. 

Az adózás és a versenyképesség tényezőinek elemzése után, klaszter-analízis 

használatával megrajzoltam ezek együttes modelljét. A modell bemutatta az 5 

elkülönülő ország-csoportot, melyeket jól lehatárolt földrajzi elhelyezkedésük 

miatt: „Luxemburg”, „Nyugati partvidék”, „Észak-Dél középtengely”, „Déli 

államok”, „Újonnan csatlakozottak Keletről” klaszternévvel láttam el.  

Véleményem szerint a modellek segítségével sikerült bemutatni az EU 25 

országának gazdasági versenyképességének állapotát, az egyes országok 

adóterhelési szintjét és adóbevételeinek összetételét, valamint feltárni a 

különbségeket az általam vizsgált makrogazdasági mutatók tekintetében.
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8.2. Angol nyelvű összefoglalás 

The objective of the dissertation was to analyse the correlation between 

competitiveness and taxation in the EU and in Hungary. In the discussion of the 

literature, I reviewed 107 of different publications, regulations and directives.  

I have seen that the enlargement of the EU-15 generated a difficult task had 

never been seen before for the whole of the union and the competitiveness of the 

member states. The enlargement resulted in a wider market, the problem of 

development differences moved from South-West toward East, toward the 

candidate countries that have different economic, social and cultural conditions. 

Basically, the EU fights two sides: from the one side it tries to defend the 

interests of the EU countries, from the other side it makes serious efforts to 

become one of the determining actors of the word economy. It has become 

visible that the role of the integration depends on the aggregate economic 

performance and the efficiency of the cooperation of the member states. 

International rules – especially the taxation – could be barriers, which obviously 

slow down the development. Steps are continuously taken to change; one of 

these is the harmonisation of taxation. 

The data was analysed with statistical tools. Primarily, the proportion of tax 

revenues and level of tax burden of the countries were analysed. Then, the 

macroeconomic indicators followed, which were used to define the simplified 

model of economic competitiveness. This model grouped those states that have 

similar competitiveness level, considering the growth of GDP per capita (PPS), 

the average annual growth of employment, average labour productivity, 

unemployment rate, shares of import and export in the GDP, average inflation 

rate. 

 In the next step, the two groups of factors (indicators of tax incomes, indicators 

of competitiveness) were analysed together, which has revealed numerous 

economic relations. All these explain that precautious and targeted developing 

of taxation systems is an outstandingly important task of the governments, 
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because the tax revenues will increase only if taxation does not hold back the 

development of the economy.  

The analysis of the order of member states has not revealed any correlation 

between the competitiveness and tax revenues of the countries. Consequently, 

the taxation structure, as well as the sources and forms of incomes of a given 

country are basically determined by the level of development, specific socio-

economic situations, problems (unemployment, inflation, etc.) and different 

national intentions. 

After the analysis of the factors of taxation and competitiveness, a model of 

these was created by using cluster analysis. This model differentiates five 

groups of the countries; due to their well defined geographic situation these are 

called: “Luxemburg”, “Western coast”, “North-South middle axis”, “Southern 

states”, “New members on East”.  

In my opinion, the models well represent the economic competitiveness of all 

the 25 member states of the EU, the level of tax burden and the composition of 

tax revenues in each country; and indicate the differences found in the 

macroeconomic indicators involved. 
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18. MELLÉKLETEK 
 
 

1. melléklet: Az adóbevételek elemzésének mellékletei 
 

A közvetett adóbevételek aránya a GDP %-ában (2004) 
 

 
 

Összes 
közvetett 

adó 

Hozzáadott 
érték adó 

Fogyasztás-
hoz kapcs. 

adók 

Egyéb 
termékadók 

be 13,6 7 2,2 1,8 
cz 12 7,4 2,3 0,5 
dk 17,7 9,8 3,8 1,8 
de 12 6,2 2,3 1,9 
ee 13 8,2 3,7 0,7 
gr 14,1 8,3 2,9 0,4 
es 12,2 6,1 2,5 1,1 
fr 15,7 7,2 2,3 4,2 
ie 13,2 7,4 1,7 0,7 
it 14,7 6 2,3 3,4 
cy 17,3 9,2 3,5 1,9 
lv 11,9 7 3,5 1 
lt 11,3 6,5 2,8 0,6 
lu 14,7 6,5 0 1,8 
hu 16,3 9 3,3 0,4 
mt 15,9 7,8 3 0,8 
nl 13 7,3 1,6 1,1 
at 14,8 7,8 2,7 3 
pl 13,4 7,2 3,8 1,6 
pt 14,6 8,1 2,8 1,6 
si 16,5 8,9 3,4 2,9 
sk 12,7 8 2,8 0,8 
fi 14,2 8,6 4 0,3 
se 17,1 9,1 3,1 4,2 
uk 13,6 7 3,4 1,7 

Forrás: Eurostat (2004) adatai alapján saját számítás 
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A közvetett adók elemzésének végső klaszterközéppontjai 
 

 1. klaszter 2. klaszter 3. klaszter
Összes  
közvetett adó 12,87 14,90 16,80

Hozzáadott 
érték adó 7,30 7,12 8,97

Fogyasztáshoz 
kapcs. adók 2,82 2,02 3,35

Egyéb termék 
adók 1,01 2,80 2,00

Forrás: Eurostat (2004) adatai alapján saját számítás 
 

 
A közvetlen adók alakulás a GDP%-ban (2004) 

 

  
Össz. közvetlen 

adó 

Személyi 
jövedelmek 

adója 
Társaságok 
befizetései 

be 16,8 12,8 3,2 
cz 9,4 4,8 4,4 
dk 30 25 3,2 
de 10 9,8 2,9 
ee 8,5 6,7 1,8 
gr 8,8 4,9 3,3 
es 10,2 6,4 3,5 
fr 11,1 7,8 2,4 
ie 12,3 7,4 3,6 
it 13,7 10,8 2,5 
cy 8,1 3,5 3,8 
lv 7,9 6 1,7 
lt 8,8 6,8 1,9 
lu 13,9 7,1 6,1 
hu 9,2 6,7 2,1 
mt 12,2 7,2 4,3 
nl 10,5 6 3,3 
at 13,3 10 2,4 
pl 6,4 7,8 2,9 
pt 8,7 5,8 2,9 
si 8,4 5,9 2 
sk 6,1 3,5 2,9 
fi 17,8 13,5 3,6 
se 19,4 16 3 
uk 15,6 10,5 2,9 

Forrás: Eurostat (2004) adatai alapján saját számítás 
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A közvetlen adók elemzésének végső klaszterközéppontjai 
 

 1.a klaszter 1.b klaszter 2. klaszter 3. klaszter 
KÖZTLEN 30,00 18,00 8,54 12,76
SZEMJÖV 25,00 14,10 5,75 8,82
TÁRSADÓ 3,20 3,27 2,81 3,39
Forrás: Eurostat (2004) adatai alapján saját számítás 

 
 
 
 

Szociális hozzájárulások a GDP%-ban (2004) 
 

  össz.szoc munkaadó munkaváll 
be 14,1 8,4 4,5 
cz 15,1 10,5 3,7 
dk 1,2 0,1 1,1 
de 16,8 7,2 6,5 
ee 11,1 10,8 0,3 
gr 12,2 5,6 4,9 
es 12,2 8,6 1,9 
fr 16,3 11,1 4,1 
ie 4,6 2,7 1,7 
it 12,7 8,8 2,4 
cy 7,8 5,4 2,1 
lv 8,7 6,3 2,4 
lt 8,4 7,6 0,8 
lu 11,3 5,0 5,0 
hu 13,5 9,6 3,3 
mt 6,9 3,1 3,1 
nl 14,0 4,3 7,0 
at 14,5 6,7 6,0 
pl 13,4 5,0 6,2 
pt 11,3 7,5 3,3 
si 14,7 5,6 7,7 
sk 12,3 8,0 2,9 
fi 12,0 9,0 2,2 
se 13,9 10,8 2,9 
uk 7,7 4,2 3,2 

Forrás: Eurostat (2004) adatai alapján saját számítás 
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A szociális hozzájárulások elemzésének végső klaszterközéppontjai 
 

 1. klaszter 2. klaszter 3. klaszter
SZOC.HOZ 14,41 10,78 5,10
MUNKAADÓ 7,71 7,70 2,53
MUNKAVÁL 5,16 2,33 2,28

Forrás: Eurostat (2004) adatai alapján saját számítás 
 

 
 
 

2. melléklet: A gazdasági versenyképesség elemzésének mellékletei 
 

A gazdasági versenyképesség elemzésének végső klaszterközéppontjai 
 

 1. klaszter 2. klaszter 3. klaszter 4. klaszter 
FOGL 2,06 0,57 0,80 0,77
GDPNOV 1,04 1,06 1,03 1,04
IMPORT 93,43 102,32 37,01 56,65
EXPORT 110,03 90,65 38,57 52,22
INFL 2,72 3,59 2,13 3,66
MUNKATER 64,13 10,80 47,63 22,28
MNELK 2,27 5,52 2,92 4,02
Forrás: Eurostat (2004) adatai alapján saját számítás 
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Korreláció analízis 
 FOGL GDPNOV IMP EXP INFL MUNKA

TER 
MUNKA

NÉL MIN.BÉR VAT FOGYAD
Ó 

TERMAD
Ó SZJA TÁRS.AD

Ó 
SZOCMA

DÓ 
SZOCMU

VÁ 

FOGL 1,000 ,229 ,171 ,210 ,029 ,153 -,286 ,111 -,283 -,451 -,133 -,336 ,449 -,084 -,311

GDPNOV ,229 1,000 ,480 ,296 ,267 -,488 ,277 -,483 -,050 ,078 -,462 -,372 -,315 ,196 -,214

IMPO ,171 ,480 1,000 ,920 ,297 -,309 ,087 -,303 ,031 -,292 -,484 -,349 ,235 ,015 -,174

EXPO ,210 ,296 ,920 1,000 ,297 ,012 -,038 -,008 ,058 -,456 -,350 -,201 ,428 -,063 -,042

INFL ,029 ,267 ,297 ,297 1,000 -,406 ,310 -,404 ,334 ,082 -,181 -,432 -,205 ,032 ,171

MUNKA
TER ,153 -,488 -,309 ,012 -,406 1,000 -,552 ,943 -,093 -,499 ,453 ,549 ,446 -,172 ,225

MUNKA
NÉL -,286 ,277 ,087 -,038 ,310 -,552 1,000 -,557 -,223 ,181 -,238 -,358 -,257 ,199 ,069

MIN.BÉR ,111 -,483 -,303 -,008 -,404 ,943 -,557 1,000 -,206 -,534 ,428 ,483 ,371 -,217 ,263

VAT -,283 -,050 ,031 ,058 ,334 -,093 -,223 -,206 1,000 ,556 -,001 ,284 -,095 -,135 -,121

FOGYAD
Ó -,451 ,078 -,292 -,456 ,082 -,499 ,181 -,534 ,556 1,000 -,105 ,225 -,567 ,030 -,287

TERMAD
Ó -,133 -,462 -,484 -,350 -,181 ,453 -,238 ,428 -,001 -,105 1,000 ,323 -,161 ,190 ,280

SZJA -,336 -,372 -,349 -,201 -,432 ,549 -,358 ,483 ,284 ,225 ,323 1,000 -,012 -,225 -,191

TÁRS.AD
Ó ,449 -,315 ,235 ,428 -,205 ,446 -,257 ,371 -,095 -,567 -,161 -,012 1,000 -,285 ,091

SZOCMA
DÓ -,084 ,196 ,015 -,063 ,032 -,172 ,199 -,217 -,135 ,030 ,190 -,225 -,285 1,000 -,118

SZOCMU
VÁ -,311 -,214 -,174 -,042 ,171 ,225 ,069 ,263 -,121 -,287 ,280 -,191 ,091 -,118 1,000

3. A
 regresszió-analízis m

ellékletei
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A társasági adóbevételek és a munkatermelékenység közötti exponenciális 

regresszió-analízis outputja 
 

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA      
Regressziós statisztika      
r értéke 0,469      
r-négyzet 0,220      
Korrigált r-négyzet 0,186      
Standard hiba 0,271      
Megfigyelések 25      
     
VARIANCIAANALÍZIS  df SS MS F F szign.  
Regresszió 1 0,476 0,476 6,502 0,001  
Maradék 23 1,686 0,073    
Összesen 24 2,162        
       

  Koefficiensek
Stand. 
hiba t érték p-érték 

Alsó 
95% 

Felső 
95% 

Tengelymetszet 0,851 0,103 8,208 0,000 0,636 1,065
X változó 1 0,006 0,002 2,549 0,001 0,001 0,012
Visszatranszformált  
tengelymetszet 2,341      
Visszatranszformált 
X változó 1,007      

Forrás: Eurostat (2004) adatai alapján saját számítás 
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A fogyasztáshoz kapcsolódó adóbevételek és a munkatermelékenység 
közötti lineáris regresszió-analízis outputja 

 

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA      
Regressziós statisztika      
r értéke 0,499      
r-négyzet 0,249      
Korrigált r-négyzet 0,216      
Standard hiba 0,773      
Megfigyelések 25      
     
VARIANCIAANALÍZIS  df SS MS F F szign.  
Regresszió 1 4,544 4,544 7,606 0,001  
Maradék 23 13,742 0,597    
Összesen 24 18,286        
       

  Koefficiensek
Stand. 
hiba t érték p-érték 

Alsó 
95% 

Felső 
95% 

Tengelymetszet 3,484 0,296 11,774 0,000 2,872 4,096
X változó 1 -0,020 0,007 -2,758 0,001 -0,035 -0,005

Forrás: Eurostat (2004) adatai alapján saját számítás 
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A munkatermelékenység és a minimálbér közötti hatványkitevős 
regresszió-analízis outputja 

 

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA      
Regressziós statisztika      
r értéke 0,962      
r-négyzet 0,926      
Korrigált r-négyzet 0,923      
Standard hiba 0,231      
Megfigyelések 25      
     
VARIANCIAANALÍZIS  df SS MS F F szign.  
Regresszió 1 15,310 15,310 287,347 0,000  
Maradék 23 1,225 0,053    
Összesen 24 16,535        
       

  Koefficiensek
Stand. 
hiba t érték p-érték 

Alsó 
95% 

Felső 
95% 

Tengelymetszet -2,656 0,353 -7,523 0,000 -3,387 -1,926
X változó 1 0,947 0,056 16,951 0,000 0,832 1,063
Visszatranszformált  
tengelymetszet 0,070      

Forrás: Eurostat (2004) adatai alapján saját számítás 
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A fogyasztási adók, az export a GDP %-ában és a munkatermelékenység 

közötti lineáris regresszió-analízis outputja 
 

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA      
Regressziós statisztika      
r értéke 0,6713      
r-négyzet 0,4507      
Korrigált r-négyzet 0,4007      
Standard hiba 0,6757      
Megfigyelések 25      
     
VARIANCIAANALÍZIS  df SS MS F F szign.  
Regresszió 2 8,241 4,121 9,024 0,001  
Maradék 22 10,045 0,457    
Összesen 24 18,286        
       

  Koefficiensek
Stand. 
hiba t érték p-érték 

Alsó 
95% 

Felső 
95% 

Tengelymetszet 4,275 0,380 11,255 0,000 3,488 5,063
X változó 1 -0,013 0,004 -2,845 0,009 -0,022 -0,003
X változó 2 -0,020 0,006 -3,120 0,005 -0,033 -0,007

Forrás: Eurostat (2004) adatai alapján saját számítás 
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Egyéb termékadóból származó bevételek és az import bevételek közötti 
lineáris regresszió-analízis outputja 

 

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA      
Regressziós statisztika      
r értéke 0,484      
r-négyzet 0,234      
Korrigált r-négyzet 0,201      
Standard hiba 1,020      
Megfigyelések 25      
     
VARIANCIAANALÍZIS  df SS MS F F szign.  
Regresszió 1 7,318 7,318 7,030 0,014  
Maradék 23 23,941 1,041    
Összesen 24 31,258        
       

  Koefficiensek
Stand. 
hiba t érték p-érték 

Alsó 
95% 

Felső 
95% 

Tengelymetszet 2,792 0,491 5,686 0,000 1,776 3,808
X változó 1 -0,018 0,007 -2,651 0,014 -0,033 -0,004

Forrás: Eurostat (2004) adatai alapján saját számítás 
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Az SZJA bevételek, a munkatermelékenység, az infláció és a minimálbér 
közötti lineáris regresszió-analízis outputja 

 

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA      
Regressziós statisztika      
r értéke 0,607      
r-négyzet 0,368      
Korrigált r-négyzet 0,278      
Standard hiba 3,909      
Megfigyelések 25      
     
VARIANCIAANALÍZIS  df SS MS F F szign.  
Regresszió 3 187,082 62,361 4,080 0,020  
Maradék 21 320,956 15,284    
Összesen 24 508,038        
       

  
Koefficiens

ek Stand. hiba t érték p-érték
Alsó 
95% 

Felső 
95% 

Tengelymetszet 7,595 2,676 2,838 0,010 2,029 13,161
X változó 1 0,167 0,111 1,505 0,007 -0,064 0,397
X változó 2 -0,762 0,559 -1,363 0,052 -1,923 0,400
X változó 3 -0,004 0,005 -0,695 0,049 -0,015 0,008

Forrás: Eurostat (2004) adatai alapján saját számítás 
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4. melléklet: A gazdasági mutatók és az adóbevételek közös elemzésének 
végső klaszterközéppontjai 

 
  1klaszter 2klaszter 3klaszter 4klaszter 5klaszter 
FOGL 3,28 ,90 ,38 1,15 ,80
GDPNÖV 1,05 1,04 1,02 1,03 1,07
IMPORT 117,10 60,40 38,32 56,74 83,94
EXPORT 139,70 65,54 45,20 49,42 73,41
INFL 2,55 2,42 1,88 3,79 3,51
MUNKATER 78,80 51,38 52,90 25,58 10,78
MNÉLK 1,10 2,44 2,53 3,78 5,73
MINIMBÉR 1403,00 1195,40 997,00 523,80 177,75
VAT 6,50 7,18 7,92 7,84 7,81
FOGYAD ,00 2,24 3,03 2,92 3,21
E.TERMAD 1,80 1,90 2,43 1,36 ,94
SZJA 7,10 8,90 14,18 6,04 5,73
TÁRSAD 6,10 3,08 2,93 3,20 2,69
MUNKAADÓ 5,00 6,14 7,10 6,08 7,90
MUNKAVÁL 5,00 4,10 3,52 4,18 2,71

Forrás: Eurostat (2004) adatai alapján saját számítás 
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