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2. fejezet - Az Európai Unió 
költségvetése és pénzügyi rendszere. 
Az egységes belső piac 
működésének alapelvei 

1. 2.1 . Bevezetés 

A modul rövid tartalma: Az EU bővülése mellett kibontakozó mélyülési folyamatok megismertetése. Ezen belül 

elsősorban a pénzügyi együttműködés, a közös költségvetés és az Eurozóna létrejötte, mely mind elmélyültebb 

együttműködés körvonalait bontakoztatja ki. Markáns megjelenési formája ennek az a példátlan együttműködés, 

amely a 2010 tavaszán bekövetkezett görög pénzügyi válság megoldásában figyelhető meg. Ezeknek a 

folyamatoknak a megismerése célszerű, hisz Magyarország készül az euró bevezetésére, mely minden magyar 

állampolgárt érinteni fog, de érdemleges megfontolásra kell, hogy ösztönözze a gazdálkodókat is. 

Ugyanebben a fejezetben ismerkedünk meg az egységes belső piac törvényszerűségeivel, mely a gazdasági 

korlátok, vámhatárok megszüntetésével lehetővé teszi a szabad verseny a tagországok termelői között, egyúttal 

növeli a döntések felelősségét. 

Ugyancsak fontos tudni, hogy a tagországoknak befizetési kötelezettségeik vannak, ezek képezik a költségvetés 

forrásoldalát. A befizetett összegek különböző alapokba jutnak, melyekből a célirányos kifizetések történnek. 

2. 2.2 . Az EU mélyülése 

Már 1969-ben felmerült a gondolat (Barre terv) egy gazdasági és monetáris unió létrehozására, mely közös pénz 

(ecu, később euró) bevezetését is magában foglalta. Ez az Unió bővítése mellé új fogalmat vezetett be, az Unió 

mélyítését. A megvalósítás több buktató után 1979-től vett nagyobb fordulatot. Végül 1994-ben elindult a közös 

pénz bevezetésének folyamata, melyben jelentős szerepet játszott Lámfalussy Sándor magyar származású 

bankár, a Nyugat-Magyarországi Egyetem díszdoktora. 

Az euró övezetbe való belépéshez stabil gazdaságra van szükség. Ezt a maastrchti konvergencia kritériumok 

teljesítésével mérik. Ezek szerint a költségvetés hiánya nem lehet több a GDP 3%-ánál, az államadósság pedig a 

GDP 60%-ánál. Ezeket a makroökonómiai mutatókat tartósan, több év átlagában kell produkálni, melyek azután 

meghatározó szerepet játszanak az infláció, és a kamatlábak alakulásában is, és meghatározhatják a 

tőkebefektetések kilátásait. Ezért az egyes országok szükség esetén megszorító intézkedésekkel kénytelenek a 

mutatók elérésére. Magyarország 2009-ben tette meg a fájdalmas lépéseket. „010-ben Görögország van soron, 

de koránt sem biztos, hogy más országok nem következnek. 

A kritikus helyzetek megelőzéséhez szakértők az eurozóna szabályozó rendszerének megreformálását 

javasolják. Ezek között szerepel közös európai kötvény kibocsátása, mely az államadóssági hiányokat 

finanszírozhatja. Egyes pénzügyi szakértők indokoltnak látnák, hogy a nemzeti költségvetés jóváhagyásához az 

EU-nak jóváhagyási jogot kellene biztosítani. Ez mellett az EU költségvetésében létre kellene hozni egy állandó 

válságalapot, melynek felhasználására rugalmasabb lehetősége lenne az Uniónak. Ezek az intézkedések nagyban 

csökkentenék a tagországok pénzügyi önállóságát. Ez a jóléti-szociális kiadások csökkentését, a pazarlás-

korrupció kizárását követelné meg. A görög események azt bizonyítják, hogy ezeket az intézkedéseket nem 

lehet szőnyeg alá söpörni. Nincs más választás mint euró, vagy jóléti szocializmus. A kettő együtt nem 

működik. 

A közös valuta bevezetésére 1999-ben került sor a pénzügyi elszámolások területén. A közös pénzt, mint a 

lakosság mindennapi fizetőeszközét 2002-ben bocsátották útjára azokban az országokban, ahol ezt kérték, 

illetve ahol az ehhez szükséges nemzetgazdasági stabilitás bizonyított volt. Szlovénia csatlakozása 2007-től 

megtörtént. Ciprus és Málta 2008. január 1-től tért át az euróra. Szlovákia 2009-től vezeti be az eurót. A többi új 

tagország a feltételek megteremtésén fáradozik. Magyarország belépése kedvező esetben néhány év múlva 

várható. Ehhez a nemzetgazdaság stabilizálását biztosító programot kell megvalósítani. A 2006 őszén benyújtott 

magyar konvergencia programot az EU elfogadta ugyan, de félévenként jelentést kell tenni annak alakulásáról. 
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Különösen az államháztartás hiánya nem felel meg a követelményeknek, melyeket a Maastrichti Konvergencia 

Kritériumokban fogalmazott meg az EU. Ezek a következők: Az államháztartás hiánya nem haladhatja meg a 

3%-ot, az államadósság nem múlhatja felül a GDP 60%-át. Az infláció legfeljebb 1,5 %-kal haladhatja meg a 

három legalacsonyabb inflációs rátájú ország számtani átlagát. A kamatláb legfeljebb 2 %-kal haladhatja meg a 

három legalacsonyabb inflációjú tagország kamatlábának számtani átlagát. Ezeket a makroökonómiai mutatókat 

nem elég elérni, meg is kell tartani őket. Magyarország alapvető feladata a költségvetés szigorának fokozása, 

mely folyamatos belpolitikai viták tárgya. A 2010-es költségvetés egyik fontos eleme, hogy a kiadási oldal 

érdemben nem növelhető, a konvergencia kritériumok betartandók. 2009-ben a költségvetési hiányt a Bajnai 

kormány megszorító intézkedésekkel 3,8%-ra tudta levinni, 2010-re 3,9% az irányszám. Ez jelentős sikernek 

könyvelhető el, melyet az EU, és a nemzetközi pénzügyi szervezetek elismeréssel nyugtáztak, de szigorúan 

megkövetelik annak betartását. 

2008 óta 14 EU tagország hivatalos pénze az euró. De a zónán kívül euróval fizetnek a Vatikánban, San 

Marinóban, Monacóban, Andorrában, Montenegróban és Koszovóban is. Észak-Korea 2002 óta 

külkereskedelmét euróban bonyolítja, Irán pedig dollár helyett euróért szállítja a kőolajat. Összességében a 

földön már az euró a vezető pénzmennyiség. 

3. 2.3 . Az EU költségvetése 

Az EU költségvetése hét éves ciklusokra készül, mely természetesen évenkénti bontásban valósul meg. A 

Bizottság dolgozza ki sokoldalú konzultációk segítségével. Az elfogadásról a Tanács hoz döntést azokban a 

témákban, melyek kifizetése kötelező. Ilyenek például a közvetlen támogatások. A vidékfejlesztési célú 

kifizetésekben a döntés a Parlamentet illeti meg. 

Kiemelendő a költségvetési fegyelem szigorú megkövetelése, és a költségvetés túllépésének tilalma. 

Az EU az ipari termékek, szolgáltatások piacának alakulását a kereslet-kínálatra bízza, mely piac liberalizált, így 

senki semmilyen piackönnyítő támogatást nem kaphat. A mezőgazdaság, mint az ismert okok miatt 

korlátozottan versenyképes ágazat viszont beavatkozást, elsősorban támogatást igényel. A magas színvonalú 

élelmiszerellátást, a mezőgazdaságból élők biztonságát, a vidéki életmód fenntarthatóságát az adófizetők 

fontosnak tartják, és jelentős anyagi támogatással segítik. A gazdák támogatása azért is indokolt, mert történelmi 

örökségként versenyképtelen méretű gazdaságokban termelnek. 

Többen kifogásolják a „támogatás” elnevezést, mivel a gazdáknak folyósított 

pénz ellentételeként a környezet védelmét, és a fenntartható életfeltételek biztosítását jelentő nem kereskedelmi 

értékű, pénzben ki nem fejezhető szolgáltatások (non commercial goods, rural services) húzódnak meg. Ezek 

jelentőségét az EU már régen felismerte, és egyre inkább ide irányítja a pénzeket. 

Az EU sajátos költségvetéssel rendelkezik, mely jelentős mértékben eltér a nemzeti költségvetésektől. Míg a 

nemzeti költségvetések kiadási oldalán nagy újraelosztó rendszerek találhatók (egészségügy, honvédelem, 

oktatás, kultúra, közlekedés, szociális kiadások, stb..), addig az EU költségvetése csak egy szűkebb terület 

finanszírozására: az agrárpiaci támogatásokra, vidékfejlesztésre, és az elmaradott térségek fölzárkóztatására, 

gyűjt be forrásokat a tagországoktól (Európa adófizetőitől). A befizetés az ország összesített jövedelmének 

(GNI) 1%-a körül mozog. 

Az EU költségvetése a pénzügyi szolidaritás alapján áll, ami azt jelenti, hogy a befizetések nagysága a tagország 

„gazdagságától” függ. A befizető tagországok tudomásul veszik, hogy adófizetőik pénzét a mezőgazdaság és az 

elmaradott térségek felzárkóztatására használják fel (pénzügyi szolidaritás elve). Ebből az következik, hogy a 

legnagyobb befizetők koránt sem a legnagyobb kedvezményezettjei a költségvetésnek, mivel jóval többet 

fizetnek be, mint amennyit igényelhetnek belőle (nettó befizetők). Ezek a következők: Németország, Nagy 

Britannia, Franciaország, Hollandia, Svédország és Ausztria. Ugyanakkor a jelentős mezőgazdasággal, illetve 

felzárkóztatásra váró területtel rendelkezők többet kapnak a költségvetésből, mint amennyit befizettek (nettó 

kedvezményezettek). Ez örökös viták forrása a nettó befizetők és a nettó kedvezményezettek között. 

A 2008-as költségvetés 129 milliárd euró felhasználását tette lehetővé. A legtöbb pénz a legnagyobb 

mezőgazdasággal rendelkező nyugat-európai országoknak jutott, de az új tagországok lemaradása is csökkent. A 

franciák a teljes agrárköltségvetés 20,3, a spanyolok 13,4, a németek 13,2%-át kapták meg. Strukturális célokra 

Spanyolország használhatta fel a legtöbbet, 17,8%-ot, mellette Olaszország 14 %-kal, Németország pedig 13,6 

%-kal vezeti a listát. Nem felel meg a valóságnak, hogy néhány nagy ország tartja el a szegényebbeket. 
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2008 volt az EU első olyan költségvetése, amelyben nem az agrárpolitikáé, hanem a versenyképességé, a 

gazdasági növekedésé és a régiók közötti különbségek csökkentéséé lesz a legnagyobb fejezet. 

A költségvetés reformjának élharcosai a nettó befizető országok. Nagy-Britannia is itt található, a direkt 

kifizetések ellenzésével. A maga számára csatlakozásakor kiharcolt visszatérítés (évi 4,7 milliárd euró) súlyos 

terhe a költségvetésnek, és előbb utóbb le kell mondani róla. A hagyományokhoz ragaszkodó Franciaország 

elnöke Nicolas Sarközy viszont jelezte engedékenységét: nem kíván útjába állni a reformnak. 

A KAP első és második pillére az EU költségvetésének jelenleg mintegy 40%-át teszi ki. Tizenöt éve még 66% 

volt, 2013-ra már csak 33% lesz. Két nettó befizető ország (Nagy Britannia és Svédország) azért lobbizik, hogy 

az EU szabaduljon meg az idejétmúlt, sok pénzt felemésztő agrártámogatási rendszertől, és a ciklus végére 

számoljanak fel minden protekcionista intézkedést, liberalizálják az agrárpiacot (angol memorandum). Egy 

másik csoport a franciákkal összefogva megpróbálja késleltetni ezt a folyamatot. Nem csoda, hisz minden 

negyedik euró agrártámogatás a francia gazdáknak jut. A franciák ezzel kapcsolatos memorandumához tíz 

ország, köztük Magyarország is hadrendbe állt. Céljuk az agrártámogatások csökkentésének minél további 

elodázása. 

A támogatási feltételek egyenlőtlensége miatt az új tagországok termelői az agrárkassza 6%-át kapják csupán, 

annak ellenére, hogy a foglalkoztatottak 57%-át adják. Természetesen befizetéseik is ezzel vannak paritásban. 

Az elmúlt hét év átlagában vizsgálva a régieknél 48,300 euró jut egy mezőgazdaságban dolgozóra, az új 

tagoknál 14,300 euró. Látható, hogy az EU nem favorizálja a magas mezőgazdasági foglalkoztatottságot. 

Magyarország a második helyen áll az egy főre vetített EU juttatások területén, de a pénz folyósítása nem 

automatikus. Szigorú feltételek teljesítése esetén lehet csak hozzájutni. Németország, amely a legnagyobb 

befizető, folyamatosan szemére hányja az EU-nak, hogy aránytalanul magasnak tartja befizetési kötelezettségét, 

miközben mégis fizet. A német kancellár a következőt mondotta szarkasztikusan az egyik költségvetési vitában: 

”Az én országom a legnagyobb befizető. Javítani kell a matematika-oktatást Európában, hogy ezekkel a 

számokkal mindenki tisztában legyen.” Könnyen belátható, hogy a nagy, gazdag befizetőknek jócskán megtérül 

mindez, hisz ipari termékeiket is vámmentesen vihetik valamennyi tagországba, ezáltal olyan extraprofitra 

tesznek szert, amely mellett befizetéseik elhanyagolhatók. A német kancellár erről szemérmesen hallgatott. 

A költségvetési bevételek a korábbi időszakban a vámbevételekből származtak. Az EU bővülése során a 

vámbevételek egyre zsugorodtak, hisz a tagországok a vámokat egymás között megszüntették, és csak a nem 

tagországok esetében tartották fenn (harmadik országok), de feléjük is csökkentették a WTO nyomás hatására. 

A másik bevételi forrás egy bonyolult számítás eredménye: kiszámolnak egy tagországi „harmonizált ÁFA 

alapot, melynek meghatározott részét kell befizetni.” Ez megbízhatóbb forrás, mivel az egyre növekvő 

fogyasztáshoz kötődik. Végül a költségvetés bevételi oldalának mintegy 66%-át a GNI alapú befizetések adják. 

Az EU középtávon hét éves ciklusokban gondolkodik. Ennek előnye, hogy a különféle programok és fejlesztési 

elképzelések több évre tervezhetők. A hétéves keretszámok megkönnyítik az éves tervek elkészítését is, 

melyeket a Tanácsnak és a Parlamentnek is el kell fogadnia. A korábbi költségvetések elnevezése Delors I, 

illetve Delors II csomag volt. Az 1999-2006 évi költségvetés Agenda 2000 névre hallgatott. 

Az EU 2010-es költségvetése 141 milliárd euróról szól. Ebből közel 123 milliárd euró tényleges, tárgyévi 

kifizetést irányoz elő. A finanszírozás fő iránya a gazdasági válság következményeinek kezelése áll. A gazdaság 

élénkítés mellett kiemelt szerepet kap a versenyképesség növelésére, és kutatásfejlesztésre fordítható 11 milliárd 

euró. 

Alig véglegesítették a 2007-2013 évi költségvetést, már megindult a lobbizás, hogy a ciklus közepén esedékes 

felülvizsgálat, netalán módosítás kinek kedvezzen. Az Európai Bizottság nem akart lemaradni, 2007 közepére 

vázolta a költségvetés reformjával kapcsolatos elképzeléseit, melyet társadalmi vitára bocsátott. Az interneten 

ehhez bárki hozzászólhatott. Konkrét javaslatot 2008 végére sem adott a Bizottság. Az intézményi reformokat is 

keményen vitatták. Több pénz befizetése sem nagyon várható. A javaslat nem beszél arról sem, hogy honnan 

kellene több pénzt varázsolni, inkább az új kihívásokat dramatizálja. Az új tagállamoknak ki kell tehát használni 

a jelenlegi forrásokat, mert ennyi pénz, mint ebben a ciklusban, aligha fog rendelkezésre állni. 

Összességében egyre gyakoribb a felvetés, hogy a költségvetés –a visszatérítések és kivételek szinte 

átláthatatlan rendszere- alapvető átalakításra szorul, melyben a kiváltságoknak (brit visszatérítés) meg kell 

szűnniük. Ez mellett a bevételek és kiadások szerkezeti reformjának együtt kell járnia. Nem várathat magára a 

KAP felülvizsgálata, és a felzárkóztatási (kohéziós) politika újragondolása sem. 
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A döntéshozók a költségvetés megreformálásában a világos célok kitűzését tartják a legfontosabbnak. Ezek 

között legfontosabb, de aligha teljesíthető, hogy az Unió 2010-re legyen a világ legversenyképesebb, tudás alapú 

régiója. Részben azért, mert a célok mögé nem rendeltek kellő pénzügyi hátteret. Az EU az 1%-nyi 

költségvetési befizetéseknek csupán 10 %-át fordítja a versenyképesség növelésére. 

A költségvetés kidolgozásának folyamat is reformra szorul. 

Ha a tagországok meg tudnának állapodni abban, hogy melyek azok közjavak, melyekre mindenképpen áldozni 

kell a fenntarthatóság érdekében, akkor ezeket a nemzeti jövedelem arányában külön költségtételként kellene 

finanszírozni. Ide lehetne sorolni a kutatást, közlekedést, klímapolitikát, közös védelmi és külpolitikát, csakhogy 

ezek egy része ma is nemzeti hatáskörben van. A jövedelempótló támogatásokat egyesek nemzeti hatáskörbe 

utalnák. 

A költségvetés vitákban alakul ki, amelyben az egyes tagországok vétójoggal rendelkeznek. 

A 2014-2020-as elképzelések egyelőre semmiféle konkrét adatot nem tartalmaznak. Azt azonban jelzik, hogy a 

két pillér támogatása, (amely a költségvetés 78%-át viszi el), nem tartható. Érvek hangzanak el annak 

érdekében, hogy az Unió átlagosnál fejlettebb térségei a jövőben ne tarthassanak igényt felzárkóztatási 

támogatásokra. (jelenleg a támogatások 80%-a jut a szegényebb, 13%-a a fejlettebb régióknak, 7% a határokon 

átnyúló (crossborder) projekteknek. Forrást kell biztosítani a klímaváltozás gondjaira, valamint az energia 

struktúrák összekötésére, a közös energiapolitikára. 

A Bizottsághoz tartozó Költségvetési Főigazgatóság 2009 novemberében indította az új elgondolások fölötti 

vitát. A Bizottság az alábbi álláspontokat képviseli: 

1. Az EU agrárköltségvetésének általános csökkentése 

2. A KAP korszerűsítésének folytatása a 2008-as felülvizsgálat szellemében 

3. A termeléstől függetlenített támogatások megtartása a történelmi bázis megszüntetésével 

4. A közvetlen támogatások csökkentése, illetve fokozottabb összekapcsolása a közjavak szolgáltatásával 

5. Az intervenció és a további piaci beavatkozások további leépítése. 

6. A második pilléres támogatások fenntartása az átcsoportosítás (moduláció növelésével) 

7. Újabb (harmadik) pillér bevezetése, kimondottan a klímaváltozás hatásainak enyhítésére 

8. Nagyobb tagállami részesedés a KAP finanszírozásából (a közvetlen támogatások jelentős részét nemzeti 

forrásból kell biztosítani) 

4. 2.4 . Az EU 2010 évi, illetve 2007-2013 évi 
költségvetése 

Mint már szóvolt róla, az EU költségvetése a három legfontosabb intézmény: a Tanács, a Parlament, és a 

Bizottság együttes munkájával, egyetértésével és jóváhagyásával valósul meg. Nem véletlenül intézményközi 

megállapodásnak is szokták hívni. 

Itt említjük meg az EU költségvetés kettős jellegét. A költségvetés egy résznek van egy olyan változata, amely 

az adott év tényleges kifizetéseit tartalmazza. A másik változat a több éven átívelő, ütemezett kifizetési 

kötelezettségeket is beépíti. 

A költségvetés sarokszámaiban 2005. december 19-én, maratoni tárgyalások során egyezett meg az EU Csúcs. 

A költségvetés főösszege 116,4 milliárd euro. Ennek 45%-át teszik ki az agrár és vidékfejlesztési támogatások 

(KAP első és második pillér). A franciák, lévén jelentős mezőgazdaságuk, érdekeltek a magas támogatások 

fenntartásában, így folyamatos volt összeütközésük a németekkel. Nagy-Britannia olyan kedvezményeket 

(visszatérítéseket) élvez a befizetés területén, melyeket még a belépéskor csikart ki, és amelyek szálkák a többi 

ország szemében. Ezekről nem hajlandó lemondani. Magyarország a lengyelekkel összefogva a vétózás határáig 

is elment, hogy a támogatásokat ne csökkentsék. Szokásos módon végül kompromisszumos megoldás született. 
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Egy dolog megállapítható: a régebbi gazdag tagországok nem kívánják a bővüléssel járó többletköltségeket 

vállalni. 

Végül német javaslatra úgy döntöttek, hogy a tagországok befizetései a Bruttó nemzeti jövedelem (GNI) 

1,045%-át tegyék ki. Ez összesen 862,36 milliárd euró. Ebből a költségvetésből Magyarország 22,6 milliárdos 

felzárkóztatási támogatásra számíthat, ha stabilizálja gazdaságát, és konvergencia programját nemcsak 

benyújtja, de végre is hajtja. A magyar GNI 1994-ben közel húsz ezermilliárd forint volt. Ennek egy százaléka 

kétszáz milliárd Forint. 2006-ban ez úgy néz ki, hogy 32 milliárd Ft az ÁFA alapú, 165 milliárd a gazdasági 

fejlettségen alapuló befizetés, de 20 milliárd Ft-unkba került a brit visszatérítéshez való hozzájárulás is. Ez 

összesen 217 milliárd Ft. (Sajnos ezzel kapcsolatban sok az ellentmondó adat.) Ha ennyi az éves befizetni 

valónk, akkor az változatlan áron számolva, hét évre vetítve közel 1500 Milliárd Ft. Ugyanakkor hét év alatt 

1500 milliárd Ft direkt mezőgazdasági támogatásra, és 1250 milliárd Ft vidékfejlesztési-felzárkóztatási 

támogatásra számíthatunk. Ha ez így van, akkor elmondhatjuk, hogy a direkt támogatások a magyar befizetésből 

(a magyar adófizetőktől) származnak. Közben inflálódhat a forint és nő a GNI is. Felértékelődik tehát a minél 

nagyobb összegek tényleges megszerzése, de még inkább a lehető leghatékonyabb felhasználása. Egyes 

vélemények szerint a pénzkeret 60-70%-ának megszerzése már jó hatásfokúnak mondható. Vannak magyar 

szakértői vélemények, melyek szerint a beáramló forrásoknak csupán 25-50%-át használják fel hatékonyan. 

Kedvező Magyarország számára, hogy az Unió 85%-os társfinanszírozást vállal, amely nagymértékben 

tehermentesíti a hazai forrásokat, egyidejűleg az önkormányzatoknak nem kell áfát fizetni az EU források után. 

A felzárkóztatási (kohéziós) pénzek lakásfelújításra is felhasználhatók, és nemcsak a szociális lakásokéra. 

Az örömbe persze üröm is vegyül. A jelenlegi szabályok szerint, ha a kedvezményezett ország a rendelkezésére 

álló keretet 2 éven belül nem használja fel (n+2 szabály), akkor az elveszik számára. Kilátásban volt, hogy a 2 

év 3 évre növelhető (n+3 szabály), végül ez a lazítás jó esetben is csak 2010-re léphet életbe. Ismerve az 

infrastrukturális programok teljesítésének hazai tempóját (lásd M0 körgyűrű) és a hazai bürokráciát, számunkra 

kedvezőtlen fejleményről számolhatunk be. Ezért ne az EU-t hibáztassuk! 

Az EU költségvetés a 2005-ös Csúcs után még nem volt végleges. A Parlament, amely 1,18%-os befizetést 

javasolt, még megpróbálhatott emelni a százalékon. 

Befejezésül a Bizottság előterjesztésére véglegesítették a 2007-2013 évi költségvetést, melyet a Parlament és a 

Mezőgazdasági Miniszterek Tanácsa is elfogadott, nem kis csatározások után. A tagországok ezután már teljes 

gőzzel készülhettek a 2007-es fejlesztési elképzeléseik, stratégiáik indítására. 

Ami a 2006-os költségvetést illeti, az agrár és vidékfejlesztési támogatások tették ki a főösszeg 48%-át. Ez az 

arány csökkenő tendenciát mutat, 2013-ra 40,3%-ra csökken. A hétéves időszakban 872 milliárd euro áll 

rendelkezésre, melyből az utolsó évre a jelenleginél (2006) 10%-al több jut. Az agrárágazat kiadásai 371,2 

milliárdot tehetnek ki. Ennek 79%-át piaci és közvetlen támogatásokra (KAP első pillér), 19%-át 

vidékfejlesztésre (KAP 2. pillér), 2%-ot a halászatra (tengeri halászat) és egyéb kisebb kiadásokra fordítják. 

Változatlan áron számolva a költségvetési források (az agrártámogatások és a vidékfejlesztési támogatások is) 

csökkenő tendenciát mutatnak. 2007-ben még 55 milliárd, 2013-ban már csak 51 milliárd eurót jelentenek. Az 

agrártámogatások (1-es pillér) csökkenése nem meglepő, hisz régóta napirenden van. A vidékfejlesztési 

támogatások területén (2-es pillér) viszont nagyobb összegekre számítottak az érdekeltek. 

Mint már szó volt róla az SPS ismertetésekor, 2012-re a közvetlen támogatások elválnak a termeléstől. Már csak 

mintegy 10%-ban lesz olyan támogatás, amelyik köthető valamilyen konkrét ágazathoz. Ezek az arányok 

ágazatonként eltérnek egymástól. A tej ágazatban 0%, a marhahús-termelésben 22%, a juhhús előállításban 

27%, a szántóföldi növénytermesztésben 7% lesz ilyen. Ettől azt várják, hogy a gazdák rákényszerülnek 

versenyképességük fokozására, piacképes termékek előállítására, a túltermelés visszaszorítására. Egyidejűleg a 

jövedelem növekedése is prognosztizálható, mivel a piacon keresett termékek ára valószínűleg emelkedni fog. A 

kevésbé hatékony termelők erre aligha számíthatnak. 

Az EU már a 2014-2020 közötti költségvetéssel is foglalkozik. A most még csak elképzeléseket 

súlyponteltolódások jellemzik. Munkahelyteremtés, a versenyképesség javítása, a klímaváltozásokra való 

felkészülés és az Unió nemzetközi politikai súlyának növelése az új irány, egyidejűleg szakítás azzal a 

módszerrel, mely a mezőgazdasági és regionális politikát preferálta. 
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5. 2.5 . Az egységes piac (single market) 
működésének alapelvei 

Az egységes belső piac lényege, hogy a tagországok megszüntetik egymás között a tőkebefektetési, 

kereskedelmi és szolgáltatási korlátozásokat. 

5.1. 2.5.1 A tőke szabad áramlása. 

A kapitalizmus mozgatórugója a profit növelése, amely újabb és újabb tőkebefektetésre ösztönzi a 

vállalkozókat. A tőke oda vándorol, ahol a legtöbb profit remélhető. A tőkebefektetések bárminemű korlátozása 

ellenkezik a piacgazdaság alapjával, ezért az Unió a tőkebefektetés szabadságát szigorúan megköveteli. 

A Római Szerződés szerint a jogi személyek, gazdasági társaságok egyaránt jogosultak bármely EU országban 

letelepedni, székhelyüket oda helyezni úgy, hogy a bejegyzés eredeti helye megmaradhat. Ennek az a feltétele, 

hogy az adott céget valamelyik tagállamban jegyezzék be, és a székhelye is az Unióban legyen, de a kettőnek 

nem kell feltétlenül ugyanabban az országban lennie. Így nem kell egy céget megszüntetni azért, hogy másik 

országba újra lehessen indítani, sokszor jelentős költséggel és időveszteséggel. Magyarországon is működik 

számos cég, amelynek székhelye nem itt van, bár itt jegyezték be. Külföldről, esetleg képviselők útján 

irányítják. 

A tőke szabad mozgásának a mezőgazdaságra fontos vetülete van. A földvásárlás tőkebefektetésnek minősül, 

ezért egyetlen tagország sem tilthatja meg, hogy területén gazdasági társaság, vagy más EU tagország 

állampolgára mezőgazdasági területet vásároljon. Magyarország ennek végrehajtásában hét éves átmeneti 

mentességet (derogáció) kapott. Ez 2011-ben lejár, és meghosszabbítására vajmi kevés az esély. A kormány 

2010. áprilisban kidolgozott egy folyamodványt ebben az ügyben. A tárgyalásokat már a 2010-ben megalakuló 

új kormánynak kell végigvinnie. Félő, hogy a határidőre sem tudjuk teljesíteni a földek magyar kézben tartására 

vonatkozó kívánalmainkat. A földhöz kötődő erős érzelmi szálak miatt a tőke szabad áramlása a 

mezőgazdaságban Magyarországon napjainkban is az egyik legkényesebb politikai kérdés. 

A gyakori félreértések elkerülésére megjegyzendő, hogy a nem mezőgazdasági területekre (melyek aranykorona 

besorolással nem rendelkeznek) vásárlási tilalom eddig sem volt érvényben (ipari terület, házhely, kert, házhely, 

stb.). 

Itt jegyzendő meg, hogy az úgynevezett elsőbbségi részvény, vagy aranyrészvény, amely egymaga többséget 

biztosított tulajdonosának, szintén ellentétes a tőke szabad mozgásával. Stratégiai fontosságú 

részvénytársaságokban a magyar állam rendelkezett ilyennel. A csatlakozási tárgyalásokon vállaltuk, hogy 

2002-re az aranyrészvényeket megszüntetjük. Mivel az ígéret csak részben teljesült, az EU törvényességi 

eljárást indított. 

5.2. 2.5.2 Az áruk szabad forgalma. 

A tagországok nem akadályozhatják az egymás közötti szabad kereskedelmet. A kereslet-kínálat dönti el, hogy 

ki érvényesül a piacon, és az árak is ennek megfelelően alakulnak. Egyik termelőnek sem tiltható meg, hogy 

másik tagországba vigye az áruját, ha ott tudja eladni. A vásárlónak kell eldöntenie, hogy kinek a termékét veszi 

meg. Más tagország terméke nem tiltható ki azon az alapon, hogy az olcsóbb, mint a hazai. Ilyen lépésekkel egy 

adott tagország önmagát zárná ki a nemzetközi kereskedelemből. A gyakorló külkereskedők viszont arról 

számolnak be, hogy ezen a területen más az elmélet, és más a valóság. 

Ez azt is jelenti, hogy az Unió tagországaiba eladott áruk nem számítanak exportnak, a másik tagország határán 

nem vámolhatók. Ilyen szempontból tehát közömbös, hogy például egy kisalföldi termelő az árúját az Alföldre, 

vagy Burgenlandba szállítja, ha el tudja adni, szabad útja van. 

5.3. 2.5.3 A szolgáltatások szabad áramlása 

Egy egységes piacon nem gátolható meg, hogy a tagországok szolgáltatói más tagországban szerepeljenek. 

Ilyenek a kisipar, a szállítmányozás, közlekedés, pénzügyi-banki szolgáltatások, biztosítás, ügyvédi-közjegyzői 

tevékenység, egészségügyi ellátás, oktatás, stb. Megjegyzendő, hogy a szolgáltatások aránya az egymás közötti 

munkamegosztásban rohamosan növekvő szerepet játszik, a GDP 70%-át már ez az ágazat adja, ezért a szabad 
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áramlás akadályainak lebontása folyamatosan napirenden van. Jelenleg a szolgáltatások mintegy 20%-a folyik 

más tagországban. 

A szolgáltatások közül megemlíthető a Magyarországon már működő Egységes Euró Fizetési Övezet (Single 

Euro Payments Area, SEPA), mely az európai, köztük hazai bankok közreműködésével kialakított egységes 

fizetési mód. Célja, hogy az ügyfelek átlátható, hatékony és kényelmes fizetési szolgáltatásokat vehessenek 

igénybe. Ez a tagországok fizetési szokásainak lebontásával egységes elveket és gyakorlatot vezet be. Felöleli a 

az átutalásokat, beszedéseket és kártyahasználatot egyaránt. 

5.4. 2.5.4 A munkaerő szabad vándorlása 

Uniós tagország állampolgára jogosultbármely másik tagországban letelepedni és ott munkát vállalni. Ezt az 

elvet átmeneti intézkedések még bizonyos országok között nem teszik korlátlanná. Egyes országok nem 

nyitották meg azonnal munkaerő piacukat, de előbb utóbb kénytelenek belátni, hogy a befogadott munkaerő 

csökkenti termelési költségeiket, ezáltal növeli versenyképességüket. Ez országonként és szakmánként változó 

lehet. Egy adott ország polgára a csatlakozás után legfeljebb hét évig korlátozható a szabad munkavállalásban. 

Ismét kihangsúlyozandó a sokszor félreértett diszkrimináció, vagyis a megkülönböztetés tilalma. Ami egy adott 

országban jár az állampolgárnak, az jár az ott tartózkodó másik tagország polgárának is. Megfontolandó tehát 

különféle kedvezmények adása a magyar állampolgárnak, mert azt biztosítani kell más EU polgárnak is, holott 

kölcsönösségről gyakran nem beszélhetünk. 

Az egységes belső piac működésének feltétele olyan szabályok betartatása, melyek szavatolják a tisztességes, és 

egyenlő működési feltételeket, torzulásmentes verseny lehetőségét. Nem véletlen, hogy a szabályozásban 

kiemelt szerepet kap a vállalatok piaci magatartását szabályozó versenyjog, illetve a vállalkozóknak, 

gazdálkodóknak nyújtható állami támogatások közös nevezőre hozása. 

Az egységes belső piac szabadságelvei csak úgy hasznosulhatnak, ha az adózás területén is közelítés történik. 

Az egyes tagországok adózásában fellelhető eltérítések, kedvezmények miatt alig lehet az adóterheléseket közös 

nevezőre hozni, már pedig ez a helyzet a tisztességes versenyt ködösíti, és az egyenlő piaci esélyeket rontja. Az 

utóbbi időben megfigyelhető, hogy az adóztatás versenye folyik. Az alacsonyabb adó vonzza a tőkét, és ez 

önmaga piactorzító elem, mely ellenkezik az EU alapelveivel. Az adóharmonizálás nem véletlenül szerepel az 

EU eszköztárában. 

Ki kell küszöbölni például azokat a piactorzító hatásokat, amelyeket eltérő adómértékek okozhatnak, 

versenyelőnyben részesítve egy adott országot. Elsősorban a piaci árakat érintő adók harmonizálása szükséges 

(forgalmi adó, jövedéki adó). Ismeretes, hogy Magyarország korábban a külföldi befektetőknek 

adókedvezményeket adott. Hasonlóan jártak el egyes önkormányzatok is. A csatlakozási tárgyalásokon meg 

kellett egyezni e kedvezmények fokozatos leépítéséről. Jelenleg az adócsalások elleni fellépés, a kereskedelmi 

és banki tevékenység áfamentességének megszüntetése, a csökkentett áfakulcsok jövője, egységes és 

elektronizált vámkódex foglalkoztatják az EU illetékeseit. Javasolt irány az adóalap szélesítése, egyidejűleg az 

adókulcsok csökkentése. 

A kérdés heves vitákat vált ki az Unióban. Kovács László adó és vámügyi biztos nem volt könnyű helyzetben, 

amikor az önös érdekek közt próbált navigálni. 2011 lenne a társasági adó harmonizálásának céldátuma, de a 

hitetlenkedők szerint túl rövid idő áll rendelkezésre a mérhetetlenül bürokratikus rendszerek összehangolásához. 

Az egységes belső piachoz további alapelvek kapcsolódnak. Ezek az alábbiak: 

5.5. 2.5.5 A közösségi preferencia 

Ez azt jelenti, hogy az Unió előnyben részesíti tagországainak állampolgárait, termelőit az Unión kívüli, 

harmadik országok állampolgáraival szemben. Ennek érdekében protekcionista gazdaságpolitikát érvényesít. Ez 

az utóbbi időben egyre nagyobb támadásokat idéz elő nemzetközi fórumokon. Azzal vádolják az EU-t, hogy 

amíg a versenyt torzító magatartást tiltja saját tagországain belül, addig a nemzetközi porondon ugyanezt 

megengedi magának (protekcionizmus), és kereskedelmi szempontból tisztességtelen magatartást tanúsít. 

5.6. 2.5.6 Pénzügyi szolidaritás 

Az Unió működése egy speciális költségvetésen alapul, melynek fő célja a mezőgazdaság támogatása, illetve a 

vidéki térségek életlehetőségeinek fenntartása, különös tekintettel az elmaradott, felzárkóztatást váró régiókra. 
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A költségvetésbe a befizetéseket a tagországok gazdagságuk függvényében, nemzeti össztermékük alapján 

kötelesek teljesíteni. A kifizetések viszont a mezőgazdaság szereplőit, illetve a vidéki lakosságot szolgálják. Ez 

jelenti a szolidaritást, de mivel mások a legnagyobb befizetők és mások a legnagyobb kedvezményezettek, a 

költségvetés folyamatosan viták tárgya. 

5.7. 2.5.7 A szubszidiaritás 

Az Unió fontos alapelve, hogy a döntéseket ott kell meghozni, ahol a legnagyobb a kompetencia, és legtöbb az 

információ az adott témában. 

6. 2.6 Összefoglalás 

Az Unió kifejezetten a mezőgazdaság és vidékfejlesztés érdekében közös költségvetést készít, mely hét éves 

ciklusokat ölel fel. 

A költségvetés befizetési oldalán a tagországok nemzeti jövedelmük nagysága alapján szerepelnek. A gazdag 

országok fajlagos befizetési kötelezettsége magasabb, mint a kevésbé tehetős országoké. Ez sok vitát 

eredményez az európai adófizetők között. A befizetett összegek elsősorban a gazdák létfeltételeinek biztonságát, 

a farmok fenntartását szolgálják. Jelentős a vidékfejlesztésre, és az infrastruktúrára fordított hányad is. A 

maradék pénz tudományos és segélyprogramokra, valamint az intézményrendszer fenntartására szükséges. 

Az egységes piac működésének alapelve a tőkebefektetések, az áruk, a szolgáltatások és a munkaerő szabad 

áramlása az egységes belső piacon, amely piacot vámokkal védenek a nem tagországok termelőivel szemben. 

Ennek alapja a közösségi preferencia. Fontos alapelv a pénzügyi szolidaritás, a diszkrimináció tilalma, valamint 

a szubszidiaritás, vagyis a döntési decentralizáció. 
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