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Ausztria Európa-politikája és gazdasági pozíciója 
az Európai Unióban1

Kőrösi István

Ausztria Európa-politikájának meghatározó tényezői

Az osztrák külpolitikában, s benne Európa-politikájában, a sajátos osztrák iden-
titás, értékrend és motivációk nagy szerepet játszanak. Az osztrák azonosság-
tudat alapvető elemévé vált a fokozatosan kialakult nemzettudatuk. Az 1960-as 

évek közepén még csak a lakosság fele, 20 évvel később kétharmada, az 1990-es évek-
ben már háromnegyede tekintette magát nemzetnek.2 Az EU-tagság nyomán az osztrák 
identitás megerősödött, mivel az EU-beli hatékony érdekképviselet szükségessége is 
erre késztetett, másrészt az osztrák gazdaság eredményes unióbeli szereplése szintén 
tovább erősítette azt. Az osztrák bér- és életszínvonal az 1990-es években elérte, majd 
meghaladta a németet. 

Ausztria helyzetét és Európa-politikáját az elmúlt közel negyedszázadban négy fő 
történelmi esemény és azok következményei határozták meg: az 1989–1990. évi közép- 
és kelet-európai rendszerváltás, az 1995. évi EU-csatlakozás, a GMU létrehozása és az 
euró bevezetése, valamint az EU keleti irányú kibővítése (2004, 2007 és 2013).3

Ausztria a közép-európai rendszerváltással és a vasfüggöny lebontásával a Nyu-
gat peremállamából a közép-európai térség centrumába került (vissza). Az 1995. évi 
EU-csatlakozás nyomán Európa-politikájában az integrációban való sikeres részvétel 
kérdései, a kis országokkal történő pragmatikus eseti illetve tartós koalícióképzés fel-
adatai, a külpolitikai alkuerő fenntartása és bővítése kerültek előtérbe. A nagy törté-
nelmi fordulatok nyomán az identitást és az érdekérvényesítést egyaránt újra kellett 
definiálni. Ausztria az EU alapelvei közül a szuverenitást és a szubszidiaritást külö-
nösen hangsúlyozza, mivel mindkettő kulcsfontosságú az osztrák érdekérvényesítés 
gyakorlata szempontjából. Az ország a kis tagállamoknak az EU döntéshozatali me-
chanizmusában játszott szerepének megerősítésére törekszik. Az osztrák Európa-poli-
tikai koncepció már a belépéstől fogva támogatja, hogy az EU külpolitikája a nemzet-
közi fórumokon és kapcsolatrendszerben elmozduljon a közösségi fellépés erősítésének 
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irányába. A közösségen belüli fő politikai és gazdasági kérdésekben viszont a vitális 
nemzeti érdekek terén (a döntéshozatalban, a közösségi pénzügyek ellenőrzésében 
stb.) megfelelő biztosítékokat igényel. A szubszidiaritás érvényesítésével kapcsolatban 
a kompetenciamegosztást szorgalmazza, és a döntési szintek (szupranacionális, kor-
mányközi, nemzeti, regionális) világos meghatározását igényli. Az osztrák politika 
síkra száll azért, hogy a hatáskörök megállapítását ne az EU gyakorolja, hanem csak a 
ráruházott kompetenciákkal éljen. Ennek kapcsán hangsúlyozzák, hogy külső determi-
nizmus helyett belső önmeghatározásra van szükség, s ebből kell levezetni azt, hogy a 
különböző területeken milyen mértékű közösségiesítés célszerű és lehetséges. Már az 
amszterdami, majd a nizzai szerződéssel kapcsolatosan is érzékenyen reagált az oszt-
rák politika a brüsszeli centralizmusra és a „nagy államok direktóriumára”, nehezmé-
nyezte, hogy a kis országok elé már a nagy tagállamok által kidolgozott és egyeztetett 
tervezetek kerülnek, így azok „követő”, reagáló szerepre kényszerülnek. 

Ausztriában fokozatosan kialakult és pregnánssá vált az ausztropatriotizmus, amely 
az osztrák értéktudatot és érdekképviseletet is magában foglalja. Külső problémák ese-
tén és EU-szintű válságjelenségek idején ez egyaránt megerősödik. (Az előbbire az 
Ausztriával szembeni 2000. évi szankciópolitika, utóbbira a 2008–2009-es válság és az 
euróövezet jelenlegi válságproblémái nyújtanak példát).

Az osztrákokban mély nyomot hagytak a 2000-es uniós szankciók. Abban az évben a 
parlamenti választások nyomán koalíciós kormány alakult, az Osztrák Néppárt (ÖVP) 
és a jobboldali Szabadságpárt (FPÖ) részvételével. Az FPÖ akkori vezetője, Jörg 
Haider több, belföldön és külföldön is bírált megjegyzést tett, amelyek az EU-normák-
kal nem voltak összeegyeztethetők. Az EU ennek alapján megkérdőjelezte a demokra-
tikus választásokkal létrejött osztrák kormány legitimitását, beavatkozva egy EU-tag-
állam belügyeibe. Az osztrák kormány programja azonban semmilyen konkrét európai 
normasértést nem tartalmazott, sőt teljes összhangban állt az EU értékrendjével.4 Az 
osztrákok súlyosan nehezményezték, hogy az EU a tagállami szuverenitást és egyenjo-
gúságot megsértette. Az Unió anélkül alkalmazott politikai szankciókat, hogy az oszt-
rák kormánypolitika gyakorlati érvényesítését megvárta volna. Így az EU eljárása sem 
értékrendileg, sem gyakorlatilag nem volt igazolható. Ausztria az EU többi (akkor 14) 
tagállama egyikétől sem kapott támogatást, így a szuverenitás és a saját érdekérvénye-
sítés irányvonala megerősödött.

Az osztrák politika az ezredfordulón kidolgozta a „regionális partnerség” koncepci-
óját, amely a kelet-közép-európai országokra épített. Ez eredeti formájában nem aratott 
sikert, mert a kelet-közép-európai partnerek új intézmények létrehozását nem támo-
gatták, az együttműködés bővítését viszont igen. Így megalapították a „kulturális Kö-
zép-Európa platformot” (Kultur-Mitteleuropa-Plattform). Ausztria Európa-politikájában 
hangsúlyos elemmé vált a keleti nyitás (Ostöffnung) már megtapasztalt előnyeinek bő-
vítése és a kapcsolatok továbbépítése, amelynek kapcsán az osztrák politika saját maga 
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és a nyugati EU-partnerei számára is megfogalmazta, hogy a „keleti” kapcsolatokban 
sajátos kompetenciával rendelkezik (Ostkompetenz). Ausztria stratégiai partneri szerepe 
az ország EU-tagsága nyomán és a kelet-közép-európai országok EU-csatlakozása után 
is megerősödött a közép-európai térségben.5 Ennek a folyamatnak Horvátország 2013. 
júliusi EU-belépése várhatóan újabb impulzust ad, s egyúttal bázist jelent Ausztria szá-
mára a balkáni kapcsolatépítésre is.

Közép-Európa még nem vált szerves térséggé, jóllehet a regionális kooperáció ér-
demi erősödésének mindenki nyertese lenne. A nemzeti, regionális és európai önazo-
nosság kérdésére a közösség tagjainak folyamatosan választ kell adniuk. A 2008 utáni 
válság utóhatásai és a jelenlegi pénzügyi válságproblémák azonban megnehezítik az 
előrelépést. A mediterrán térség EU-beli pozícióit, telephelyszerepét, vonzerejét az in-
stabilitás csökkentheti, ezzel szemben a fokozatosan integrálódó Közép-Európa – ha 
szervesen egybeépülő térséggé válik – erősítheti nemzetközi politikai és gazdasági 
pozícióját. Az elvetélt Mitteleuropa és a külsőleg determinált, korábbi „köztes Európa” 
(Zwischeneuropa) helyett a jövőben valódi Közép-Európa (Zentraleuropa) épülhet ki. Az 
integrálódó Közép-Európa növelheti geopolitikai súlyát, egyesített szavazati erejével 
jobban befolyásolhatja az EU-politikát, és gazdaságilag felértékelődhet partnerei szá-
mára.6

Az osztrák Európa-politikát gazdasági oldalról a következő alapvető realitások hatá-
rozzák meg: Ausztria európai kapcsolatrendszerének középpontjában Nyugat- és Kö-
zép-Európa áll, de geopolitikai, gazdasági, pénzügyi okokból nagymértékben érinti a 
balkáni országok és a mediterrán térség sorsa és jövője is. Az ország pozíciói az EU-ban 
egyértelműen jók és jobban biztosítottak, mint a tagság előtt. (Az osztrákok többsége az 
EU-n kívüliséget a realitások talaján elképzelhetetlennek tartja.)

Az osztrák Európa-politika középpontjában jelenleg több fő kérdéskör áll: az EU gaz-
dasági-pénzügyi válságtényezőinek érdemi, tartós megoldása, a pénzügyi stabilizáció 
biztosítékai, a norma- és ellenőrzési rendszer kiépítése és működtetése, az integráció 
politikai intézményrendszerének és döntéshozatali mechanizmusának reformja. Az or-
szág Európa-politikájában a gazdasági problémák megoldása több, mint válságkezelés, 
európai szintű stabilitáspolitikaként értelmezi azt. A gazdasági és pénzügyi stabilizá-
cióról kiderült, hogy megvalósításához a tartós, megalapozott, konzisztens növekedés-
orientáció elengedhetetlen. Az alpesi ország a közösségi szabályok szigorú betartását 
szorgalmazza, de ezeket nemzeti intézkedésekkel és nemzeti gazdaságfejlesztési stra-
tégiával kívánja megvalósítani. Az alapvető pénzügyi kérdésekben a döntéshozatali 
szuverenitás fenntartásához ragaszkodik, és mind politikai, mind gazdasági téren a 
bevált, saját út (osztrák modell) célszerű követését tekinti mérvadónak. Ezek kulcsté-
nyezői közé tartozik a hagyományosan követett növekedés- és foglalkoztatásösztönző 
irányvonal. Ausztria nemzetközi fellépését a belföldi stabilitás és az ország nettó befi-
zetői szerepe nyomatékosan alátámasztja. A nettó fizetői szerep többszörösen megtérül 
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a külkereskedelmi előnyök, az EU-ban befektetett tőkéből származó jövedelmek és a 
külföldi beruházások profitja révén.

Az EU jövőjével kapcsolatosan a föderalizmus, a konföderalizmus és a „nemzetek 
Európája” koncepciók közül az osztrák álláspont – sajátos kettős „is-is” felfogásban – a 
„nemzetek föderalizmusát” hangsúlyozza. Érdekes jelenség, hogy az osztrák föderalis-
ták is nyomatékosan szerepeltetik koncepciójuk nemzeti jellegét. E felfogásban Európa 
igenlése és a saját út, valamint a nemzetiérdek-követés fontossága egyszerre tükröző-
dik. Az osztrák politika a legutóbbi években (tovább) polarizálódott; Európa-politikai 
kérdésekben különösen erős a differenciálódás, mert ez a szavazatszerzés fontos ténye-
zője a választásokon. A külső kapcsolatrendszerből származó előnyök fenntartását a 
kormánypártok belpolitikailag is alapvetőnek ítélik, de a további, főleg egyoldalú pénz-
ügyi áldozathozatal, egyöntetű elutasításra talál. A válsággal küzdő mediterrán orszá-
goknak Ausztria tőkeexport helyett saját stabilitáspolitikai receptjét ajánlja exportra.

Az 1995. évi osztrák, finn, svéd EU-csatlakozás előtt a közösségnek 12 tagja volt, 2013 
júliusától már 28 ország érdekeit, álláspontját kell összehangolni, ami jóval nehezebb. 
Az EU pozíciója a világgazdaságban a válság óta nemcsak nem erősödött, hanem fajla-
gosan romlott is versenytársaihoz képest. A világgazdasági és az európai válságprob-
lémák negatív hatásai is kumulálódtak. Ezek a tényezők nem csupán a brüsszeli vitákat 
és döntéshozatalt befolyásolják negatívan, de megnehezítik az osztrák Európa-politika 
alakítását is.

Az osztrák belpolitikában az elmúlt két évtizedben alapvető tendenciává vált, hogy a 
két nagy párt (SPÖ és ÖVP) súlyosan erodálódott, mindkettő szavazati aránya 30 száza-
lék alá csökkent. A politikai szereplők közötti ellentétek kiéleződtek, a szembenállás és 
a bizalmatlanság megnőtt. Ennek fő oka elsősorban a bizonytalanság és az EU jövőjével 
kapcsolatos kiszámíthatatlanság. A különböző parlamenti pártok azonban külpolitikai 
és Európa-politikai kérdésekben együttműködésre vannak ítélve.7 A parlamentben a 
Nemzeti Tanács (Nationalrat) külügyi bizottsága jelenleg (2013-ban) 8 SPÖ, 8 ÖVP, 
5 FPÖ, 3 zöld és 2 BZÖ képviselőből áll. A Szövetségi Tanács (Bundesrat) EU-bizottságá-
ban 7 ÖVP, 5 SPÖ és 1 FPÖ képviselő vesz részt.

A folyamatosan jelenlévő EU-szkepticizmuson túl az EU-ellenesség is érzékelhető-
en teret nyert a politikában, sőt „az EU-ból való kilépés pártja” (EU-Austrittspartei) is 
megszületett.8 Ez a párt radikális EU-ellenessége mellett a következő tényezőkkel érvel:

-  az uniós szerződések és szabályozások korlátozzák az osztrák alkotmány jogérvé-
nyét;

-  a lisszaboni szerződésről Ausztriában nem volt népszavazás (Franciaországgal és 
Hollandiával ellentétben);

-  az EU nem gondoskodik saját szerződései maradéktalan betartásáról, pl. a 
maastrichti szerződésben elfogadott stabilitási kritériumokat sem tudják érvénye-
síteni;
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-  Ausztriának pénzügyi hozzájárulást kell fizetnie más, csőd szélén álló országok 
megmentéséhez, amelynek visszafizetése nem remélhető;

-  a megnövekedett bűnözés a határellenőrzés megszüntetésének a következménye.

Szerintük egy válságmentes belföldi gazdaság és a szociális jóléti állam biztosítaná 
Ausztria jövőjét.

Ezzel szemben nyilvánvaló, hogy Ausztria fejlődése döntő mértékben függ az ország 
európai és világpolitikai, illetve világgazdasági kapcsolatrendszerétől. Az osztrák gaz-
daság több mint 70 százaléka kapcsolódik közvetlenül EU-partnereihez. Az Európa-
politikában az alpesi ország a gazdasági stabilitásorientáltság jegyében szorosan kötő-
dik Finnország, Svédország és Hollandia hasonló stratégiájához és állásfoglalásaihoz. 
Az osztrákok fontosnak és követésre méltónak tartják, hogy Finnország a görögöknek 
nyújtott mentőcsomagokhoz való hozzájárulást visszafizetési garanciavállaláshoz kö-
tötte. A transzferközösség koncepcióját az osztrákok elutasítják, az Európai Stabilitá-
si Mechanizmus (ESM) hatása, a mediterrán országok államkötvényeinek az Európai 
Központi Bank (ECB) általi felvásárlása viszont egyértelműen ennek a veszélyét erősíti, 
amit Ausztria aggodalommal néz, és súlyos fenntartásokkal ítél meg.

Ausztria gazdasági pozíciói az Európai Unióban

Ausztria az EU gyarapodó országa – a népességet, a gazdasági teljesítményt, a mun-
kahelyteremtést és az életszínvonalat tekintve egyaránt.9 Az ország népessége 8 mil-
lió 457 ezer fő, az EU népességének 1,7 százalékát teszi ki. A népesség 1990 és 2012 
között közel 800 ezer fővel, több mint 10 százalékkal nőtt, döntően a bevándorlás miatt. 
Az ország az EU GDP-jének 2,4 százalékát állítja elő, amivel a 10. helyen áll. Ausztria 
több mint háromszor annyi GDP-t termel, mint Magyarország, Csehországénak pedig 
a kétszeresét. Az alpesi ország szolid, de nemzetközi összehasonlításban számottevő 
növekedési ütemet ért el: ez reálértékben 2000–2005 között évi 1,7 százalékot, 2005–2010 
között évi 1,4 százalékot tett ki, 2012-ben viszont csak 0,7 százalékot.10

Ausztria jelenleg az Európai Unió hatodik leggazdagabb tagállama, évi 33.310 euró 
egy főre jutó jövedelemmel, ami az EU-átlagnál több mint 30 százalékkal magasabb. 
Az euróövezet átlaga 27.659 euró, az EU-27-eké 25.590 euró. Ausztria nettó befizetési 
többlete a brüsszeli költségvetésbe évente mintegy 400 millió euró. Minden osztrák 
polgár 50 eurót fizet évente az EU-tagságért. Ez igen csekély ahhoz viszonyítva, hogy 
a belföldi adósságteher Ausztriában egy főre évi 900 euró kiadást jelent. Az EU-tagság 
pénzügyileg a nettó befizetői pozíció ellenére is nyilvánvalóan megéri, hiszen a külke-
reskedelmi, tőkekapcsolati és kooperációs nyereségek sokszorosan nagyobbak, így az 
integrációs részvétel valójában pénzügyi többletet hoz Ausztriának.11
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Az osztrák Európa-politika ezért abból indul ki, hogy az EU nélkül Ausztria nem 
„második Svájc” lenne, hanem gazdasági törpe. Az ország az 1995. évi EU-csatlakozás 
előtt jóval elmaradt Svájctól a fejlettség, exportképesség és a versenyképességi mutatók 
terén, azóta viszont folyamatos felzárkózást mutat. Az osztrák gazdaság az EU-tag-
ság óta mintegy évi 2 százalékkal növekszik, gyorsabb ütemben, mint Németország és 
Svájc. E növekedésből 0,6 százalék, vagyis közel egyharmada az Unió hatásának tudha-
tó be. Az integráció pénzügyi következményeinek mérlege is pozitív: minden osztrák 
polgár évi 800 eurót nyert a részvételből. Hosszú távon Ausztria Svájcnál is kedvezőb-
ben fejlődhet, magasabb növekedési ütemet érhet el, és nagyobb foglalkoztatásbővítést 
valósíthat meg.

A munkaerőpiacon az EU nemcsak a konkurenciát növelte, hanem az esélyeket is. 
A személyek szabad áramlása nyomán megnőtt az Ausztriában dolgozó külföldi mun-
kavállalók és diákok száma. A fajlagos bérköltség az integráció nyomán nem nőtt, sőt 
egyes szakmákban megélénkült a kelet-közép-európai munkavállalók konkurenciája. 
Az osztrák munkahelyteremtés nagy része – évi 12.600 új munkahely – integrációs ha-
tásként keletkezett. Az osztrák munkaerőpiac tendenciáit azonban elsősorban az ipari 
termelés automatizálása és az Ázsiából származó import gyors térhódítása befolyásol-
ja. A magasabb képzettségű osztrák munkavállalók ennek ellenére előnyösebb helyzet-
be kerültek a belföldi és a nemzetközi munkaerőpiacon egyaránt. Az osztrák termelé-
kenység az EU-ban a negyedik legmagasabb, Luxemburg, Írország és Belgium után. 
Jelentős az önálló keresők száma: 2012-ben 483.000 fő. A foglalkoztatottság Ausztriában 
2009–2012 között közel 4 százalékkal nőtt, míg az euróövezet átlagában csökkent. 
A foglalkoztatás rentabilitását elősegíti, hogy a fajlagos bérköltség 2012-ben a 2000. évi 
szint alatt volt, amit azonban a termelékenység növekedése révén a kibocsátás nö-
velésével értek el, miközben a reálbérek folyamatosan nőttek. (Ez az EU-országok 
között – Luxemburg és a skandináv országok kivételével – páratlanul kedvező helyzet).

Ausztria termelési telephelyként versenyképesebbé vált, és regionális fejlesztése 
felgyorsult. Az állótőke-beruházások aránya az éves GDP 21-23 százaléka. Az alpesi 
országban rendre nagyobb a beruházási ráta, mint az euróövezetben, és különösen ma-
gasabb, mint az EU-27-ekben, ahol átlagosan csak 18 százalékot ér el. A belföldi piac 
nyitottabbá válása a versenyt erősítette. A versenyképesség ugyanakkor éppen az EU-
támogatások felhasználásával erősödött. A külföldről származó kutatás-fejlesztési rá-
fordítások – döntően az EU K+F keretprogramjaiban való részvételnek és az EU-beli 
(legnagyobb arányban német) nagyvállalatok ausztriai tevékenységének köszönhető-
en – az 1995. évi 190 millió euróról 2012-re 1,13 milliárd euróra nőttek. A régiók közül 
Burgenland és Alsó-Ausztria felzárkózása a legnagyobb mértékű. Alsó-Ausztria min-
den befizetett eurójáért háromszor annyit kapott vissza a határvidékek EU-támogatása 
nyomán.
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Ausztriában jelentős az állam gazdaságfejlesztő és újraelosztási szerepe. Az állami 
kiadások aránya 2012-ben a GDP-hez viszonyítva 51,3 százalék volt, amivel Ausztria az 
EU-ban a hatodik helyet foglalja el. (Nagyobb államháztartási kiadási arányt Dániában, 
Franciaországban, Finnországban, Belgiumban, Svédországban találunk). A szociális 
kiadások a GDP 30,4 százalékát teszik ki, ami megegyezik az euróövezet átlagával, az 
EU-27-eknél viszont szignifikánsan magasabb. 2000–2010 között ez kivétel nélkül min-
denütt nőtt az EU-ban; Ausztriában 10 év alatt több mint 2 százalékponttal. Mindez 
jelentős mértékű jövedelemelvonást igényel: az adók és a járulékok együttes aránya 44,1 
százalékot tesz ki.12 A válság előtt, 2007-ben ez 43,2 százalék volt: a válság miatti teher-
növekedés viszonylag nem nagymértékű. (Az osztrákok az alacsony svájci adók és já-
rulékterhek után vágyódnak. Joggal, mivel Svájcban az elvonások csak 28,6 százalékot 
tesznek ki). Ausztriában az adóterhek összességében konszolidáltak, de magasabbak, 
mint az EU-27-ek átlaga, és jóval nagyobbak, mint Magyarországon. Az alpesi ország-
ban igen kiegyensúlyozott az adópolitika, a kiszámíthatóság jegyében ritkán és óvato-
san változtatnak.

Az euró bevezetése az osztrák gazdaságot erősítette. A közös valuta övezetében 
Ausztriának nem kell a versenytársai árfolyamváltozásától tartania. Az olasz líra ko-
rábbi drasztikus leértékelései az olasz áruk ausztriai beáramlását növelték, a magas 
olasz infláció pedig az itáliai turizmust drágította az osztrákok számára. (Igaz, hogy a 
schilling felértékelődése miatt csak az áremelkedésnél kisebb mértékben). Ezek a prob-
lémák az euróval megszűntek. Az osztrák áruválaszték tovább bővült, és az árverseny 
is megélénkült. Számos tartós fogyasztási cikk olcsóbbá vált az elmúlt közel másfél 
évtizedben Ausztriában, a mosógépek, elektronikai berendezések, számítógépek ára 
nominálisan is csökkent. Az euróövezet egészének inflációja az 1999–2010-es időszak-
ban évi átlagban 1,97 százalék volt, ami ezekben az országokban a II. világháború utáni 
korszak legalacsonyabb inflációját jelentette. 2012-ben az osztrák fogyasztói áremelke-
dés 1,8 százalék, az euróövezeté 2,5 százalék volt. EU-tagság nélkül az osztrák inflációs 
ráta évi 1 százalékkal magasabb lett volna.13

Az áruk és személyek szabad mozgása az EU-n belüli kereskedelmet és a szolgálta-
tások mennyiségét növelte. Az EU-tagság nyomán bekövetkezett határnyitás az osztrák 
gazdaságnak évi 4,2 milliárd euró kiadásmegtakarítással, azaz pótlólagos haszonnal 
járt. Az egy főre jutó áruexport 2012-re 15.400 euróra, az import 16.500 euróra nőtt. 
Az osztrák árupiac nagyobb mértékben bővült a külföldiek számára, mint fordítva. 
Az osztrák működőtőke-befektetések külföldön 2012-ben 153,56 milliárd euróra nőt-
tek, míg a külföldieké Ausztriában 118,30 milliárdra, így az ország jelentős nettó FDI-
exportőr.14 E folyamatok az osztrák gazdaság jelentős nemzetköziesedésével jártak. 
Iparuk sokat profitál az euronormák bevezetéséből, a szabványok részleges, de jelentős 
mértékű egységesítéséből.
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Az osztrák vállalatok jól kihasználták versenyelőnyeiket a belföldi és az EU-piacon 
is. 1995–2010 között az EU-ba irányuló osztrák export megháromszorozódott: jelenleg 
a kivitel mintegy 70 százalékát adja. Az exportnövekedés legnagyobb részét a közép-
európai rendszerváltás pozitív hatása eredményezte, így az osztrák gazdaság már 1989 
óta gyorsabban növekszik az EU-15-ök átlagánál.

Az európai pénzügyi válság létrejöttében Ausztriának nem volt szerepe, és az a pénz-
ügyi egyensúlyhiányok következtében az euró nélkül is megtörtént volna. Az euró be-
vezetése miatt jóval olcsóbb hitelek nagyarányú, felelőtlen hitelfelvételekre késztették 
a mediterrán országokat. A hitelnyújtás kockázatát a nyugat-európai nagybankok sem 
mérlegelték megfelelően (Görögországnak főleg a francia és a német bankok hiteleztek). 
Ausztria a válságot euróval könnyebben vészelte át, a külső sokk a schilling mellett 
nagyobb megrázkódtatással járt volna.

Az osztrák tőkekihelyezések 1995-től a válságig terjedő időszakban nagyon meg-
nőttek, elsősorban az osztrák bankok kelet-közép-európai aktivitása révén: ezek több 
mint 300 milliárd eurót értek el, ami az osztrák GDP 110 százalékát is meghaladja. 
Ez egyrészt az osztrák pénzügyi szektor tőkeerejét, tőkenyújtási képességét bizonyítja, 
másrészt azonban erős „kitettségét”, a visszafizetési kockázatoktól való függését is. 
A nemzetközi minősítő cégek Ausztria bonitását a GMU nélkül, kooperáció hiányában 
gyengébbnek értékelték és leminősítették volna. Az ország számára az integrált tőkepi-
aci szereplés kisebb költségekkel jár. Az osztrák pénzügypolitika és annak a GMU-beli 
szereplése összességében jól illeszkedik az ország Európa-politikájába: viszonylag si-
keres volt a válságban és utána is. A kommunikáció viszont az Európa-politikai kérdé-
sekben és különösen pénzügyi téren igen gyenge: a sajtó túlnyomó része bulvár jellegű, 
kevéssé tárgyszerű, és szenzációéhesen tálalja a problémákat. Az osztrák polgárok jó 
része a pénzügyi kérdésekkel, főleg azok mélyebb összefüggéseivel alig foglalkozik 
vagy egyáltalán nem is. Az összefüggéseket és hátterüket az osztrák politikának nem 
sikerült megfelelően kommunikálnia a lakosság felé.15

A kutatás-fejlesztés és a turizmus is azok közé a területek közé tartozik, amelyekből 
az alpesi ország jelentős hasznot húzott az integráció révén. A K+F mértékét 1995 óta 
megkétszerezték. Évente több mint 800 ezer turista utazik Ausztriába a visegrádi orszá-
gokból, akik évente 250 millió eurónál is többet költenek, s ez hetvenezer munkahelyet 
biztosít.

Az EU-tagság révén élvezett előnyök teljes hatása a növekedési többletben, az ex-
portnövelő hatásban, a K+F eredményességének növekedésében, a jólét emelkedése 
miatti többletfogyasztásban és a megnövekedett adóbevételekben egyaránt jelentkezik, 
így abból Ausztriának és az EU-nak egyaránt nyeresége származik (win-win pozíció 
alakul ki).
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Ausztria európai integrációjának gazdaságösztönző hatásai

Ausztria 1989 júliusában nyújtotta be az Európai Közösséghez (1993-tól EU) történő 
csatlakozási kérelmét Brüsszelben. A tárgyalások 1993 februárjában kezdődtek, és 1994 
áprilisában zárultak le. A Korfun aláírt szerződést referendum erősítette meg, a ratifi-
káció után Ausztria 1995 januárjában lett az Európai Unió tagja, Finnországgal és Svéd-
országgal együtt.

Az európai integrációs hatások több történelmi mérföldkőhöz kapcsolódva értékel-
hetők. Ausztria szemszögéből a legfontosabbak: a közép-európai rendszerváltás, az 
ország EU-csatlakozása, a Gazdasági és Monetáris Unió létrehozása és az EU keleti 
irányú kibővítése.

A közép- és kelet-európai országok 1989–1990. évi rendszerváltása, majd a balti or-
szágok újbóli függetlenné válása alapvetően új helyzetet teremtett Európában. A rend-
szerváltással végbement alapvető politikai változás, hogy a kelet-közép-európai orszá-
gok a polgári demokrácia útjára léptek, gazdaságilag a piacgazdaság útjára való áttérés 
és a KGST feloszlása, biztonsági szempontból pedig a Varsói Szerződés megszűnése 
teremtett új helyzetet, amelyből Ausztria és Németország profitáltak a legnagyobb mér-
tékben. Az előbbi számára Európa kettéosztottságának megszűnése kizárólag pozitív 
hatásokkal járt, míg az utóbbinak az újraegyesítés tetemes költségeket okozott.

Az osztrák EK-csatlakozási kérelem 1989. júliusi benyújtásakor a kelet-közép-euró-
pai átalakulás még kezdeti stádiumban volt, de Magyarországon és Lengyelországban 
már visszafordíthatatlanul megkezdődött. Ausztria számára az EK Bizottság 1985-ben 
kiadott, az egységes belső piac létrehozásának célját meghirdető fehér könyve jelentett 
döntő impulzust ahhoz, hogy az EK-integrációba való bekapcsolódást napirendre tűz-
ze. Osztrák külpolitikai és gazdasági szakértők 1985–1989 között átfogóan elemezték az 
osztrák csatlakozás lehetőségét.16

1993 januárjában jött létre az egységes belső piac (Single European Market, SEM), így 
Ausztria már egy közös, szabad áruáramlást biztosító térséghez csatlakozott 1995-ben. 
Az európai belső piacot azonban a valóságban csak kvázi egységesnek nevezhetjük, 
többek között fiskális és versenytorzulási okokból (pl. az adórendszerek hasonlók, de az 
adókulcsok eltérőek, így az elvonások mértéke különböző). Az EU belső piacának egy-
ségét – több fontos lépés ellenére – mindmáig nem sikerült maradéktalanul biztosítani; 
az EU 2004. évi kibővítésével újabb repedések keletkeztek. Az újonnan csatlakozott or-
szágokat eltérően, hátrányosan kezelték a mezőgazdaság, a pénzügyi támogatások és a 
munkaerő-áramlás terén. Az EU-nak a szolgáltatásokról szóló irányelvét csak 2010-ben 
fogadták el.

Ausztria EU-csatlakozását azt megelőző referendum 66,6 százalékos többséggel 
hagyta jóvá. A belépés után azonban az osztrák polgárok körében hamarosan draszti-
kusan csökkent az EU népszerűsége; két évvel a csatlakozás után a mélypontra; 
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30 százalékra süllyedt. Az EU-tagsággal kapcsolatos feladatok hamar és teljes súlyuk-
kal nehezedtek rá a vállalkozókra és a lakosságra, míg az előnyök csak lassabban, ki-
sebb mértékben és fokozatosan bontakoztak ki, ami jelentős pszichikai megterhelést 
okozott. Az alkalmazkodás terheit és a várt előnyök késedelmesebb megjelenését a sajtó 
és az EU-szkeptikus politikusok felnagyították és kihasználták.17

Másfél évtizeddel a csatlakozás után az osztrákoknak csak 42 százaléka helyeselte 
országuk integrációs tagságát, míg ez az arány az EU átlagában 53 százalék volt. (Ná-
luk pesszimistább álláspontot csak Csehországban, Lengyelországban, Lettországban 
és Nagy-Britanniában találunk.)18

Az Európai Unió a 2010-es évtizedben gazdaságilag differenciáltabb és heterogé-
nebb, politikailag konfliktusosabb, pénzügyi téren pedig polarizáltabb, mint korábban 
bármikor. Ehhez járulnak a 2008-ban kitört válság napjainkig elhúzódó hatásai, a 2012. 
évi megtorpanás és a válságproblémák EU-szintű kezelésének bizonytalanságai.

2010-ben a bécsi WIFO Gazdaságkutató Intézet átfogó elemzést készített a történelmi 
jelentőségű integrációs lépések eredményeiről, azok Ausztriára gyakorolt hosszú távú 
gazdasági hatásait vizsgálva.19

A közép-európai rendszerváltás minden téren lényeges, hosszú távú gazdasági elő-
nyökkel járt Ausztria számára. Az 1989–2010-es időszak egésze az EU-15-ök közül az 
osztrák gazdaságra gyakorolta a legnagyobb mértékű pozitív hatást: az ország GDP-jét 
a vizsgált időszakban évi 0,2 százalékkal növelte. (Ritkán fordul elő, hogy egy törté-
nelmi esemény gazdaságilag ilyen hosszú időtávban érvényesülő hatással jár.) Jelentős 
pozitív következmények mutatkoztak a beruházások területén, míg a foglalkoztatás 
évente átlagban 4000 új munkahellyel, az export és az import pedig járulékosan évente 
0,5-0,6 százalékkal nőtt. A közép-európai transzformáció hozzájárult az osztrák mun-
kanélküliségi ráta csökkentéséhez, az államháztartási és a külgazdasági teljesítmény-
mérleg javításához.

Az 1995. évi EU-csatlakozás széles skálán eredményezett pozitív integrációs impul-
zusokat Ausztria számára. A részvétel 1995–2010 között az osztrák GDP-t évente 0,6 
százalékkal növelte. Az egy főre jutó reáljövedelem ugyanilyen mértékben nőtt. Az inf-
lációs rátát a közösségi tagság éves átlagban 0,4 százalékkal csökkentette. Az integráció 
hatásaként a foglalkoztatottak száma évente 0,4 százalékkal emelkedett. Az egységes 
belső piac hozzájárult a termelékenység növekedéséhez, a verseny intenzívebbé vált. 
A határellenőrzés megszűnése a polgárok és a gazdaság számára egyaránt előnyös, 
különösen a schengeni övezet 1997. évi létrehozása, majd többszöri bővülése nyomán. 
1995 óta a korábban viszonylag zárt szektorokban (telekommunikáció, közlekedés-
szállítás, infrastrukturális hálózatok) jelentős nyitás történt. Az EU-tagság Ausztria 
importját gyorsabban növelte, mint exportját. Így ez a tényező a GDP-hez viszonyí-
tott teljesítménymérlegben nagymértékű, 4,3 százalékos romlást okozott. A csatlako-
zás körül készített előrejelzések a bekövetkezettnél jóval nagyobb pozitív növekedési 
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és foglalkoztatási hatással számoltak. A vártnál szerényebb aktívumoknak az az oka, 
hogy az integrációs hatások több területen – különösen az Ausztria számára oly fon-
tos szolgáltató szektorban – nem tudtak kellően kibontakozni. Mivel a szolgáltatásokra 
vonatkozó irányelv igen későn, csak 2010-ben lépett életbe, ezek a hatások ebben az 
évtizedben bontakoznak majd ki. Az integráció előnyeként a szolgáltatások terén kö-
zéptávon négyszázezer új munkahelyről szólnak az előrejelzések. A regionális fejlesz-
tési impulzusok is kedvezőek. Burgenland felzárkózása dinamikus: GDP-je 1995–2010 
között évi 3,8 százalékkal nőtt, ami az osztrák átlagnál 0,5 százalékkal magasabb. 

Kiemelkedő az egységes belső piac négy hatása Ausztriában: a verseny erősödése, a 
kutatás-fejlesztési tevékenység bővülése, a kereskedelem, illetve a működőtőke-áramlás 
növekedése. Ausztria kutatás-fejlesztési kiadásai 2012-ben a GDP 2,75 százalékát érték 
el, míg az EU-átlag alig 2 százalék volt. Ausztriában reális célkitűzés, hogy az Európa 
2020 programban rögzített és a lisszaboni stratégiában is szereplő 3 százalékot elérjék. 
Az EU-tagság a működő tőke beáramlását nagyobb mértékben növelte, mint az oszt-
rák FDI-exportot; a külföldi befektetők (elsősorban a németek) dinamikusan bővítették 
ausztriai beruházásaikat. Az integrációs részvétel termelékenységnövelő hatása jelen-
tette a legnagyobb mértékű impulzust: 1995–2010 között évente 0,4 százalék növekedési 
többletet eredményezett. Az uniós tagság teljes növekedést serkentő hatása évi 0,6 szá-
zalék volt, ami igen tekintélyesként értékelhető. A jelzett másfél évtizedben évente ti-
zennégyezer új munkahely jött létre. Az áruforgalmi mérleg passzív, hiány mutatkozik 
az EU-15-ökkel és Ázsiával szemben, míg az ország többletet ér el az új EU-10-ekkel, az 
USA-val, Afrikával és Ausztráliával folytatott kereskedelemben.

A Gazdasági és Monetáris Unió 1999-es létrehozása, az euró bevezetése újabb növe-
kedési ösztönzést jelentett. A mértékadó osztrák külpolitikai és gazdasági elemzések 
többsége szerint az EU eljutott az integrációs fejlődés jelenleg elérhető legmagasabb 
fokára. Betetőzése, a politikai unió, azonban a belátható jövőben nem lesz napirenden. 
A tervezett EU-alkotmányt 2005-ben Franciaországban és Hollandiában népszavazás 
utasította el, a helyette létrehozott lisszaboni szerződést is csak úgy lehetett elfogadtat-
ni, hogy minden, egy jövőbeni föderatív államra vonatkozó utalást töröltek. Az osztrák 
Európa-politikai elemzések többsége szerint a föderatív és konföderatív javaslatok nem 
nyújtanak kielégítő megoldást, Európa jövője a „nemzetek Európájának” kiteljesítése, 
amelyben a szupranacionális, a kormányközi, a tagállami és a regionális döntési szin-
tek egymásra épülnek és kiegészítik egymást. A különböző kérdéskörökben más-más 
az optimális döntéshozatalhoz szükséges szint. 

A GMU-ban részt vevő országok a monetáris politikát közösségi hatáskörbe utalták, 
azonban a fiskális politikák nemzeti hatáskörben maradtak. Ezt a dichotómiát Ausztria 
uniós összehasonlításban kiemelkedően jól tudta kezelni, sok más ország (főleg a me-
diterrán államok) viszont nem. Az osztrák államháztartás hagyományosan stabilitás-
orientált irányvonalat követ. A GMU-ban Ausztria – Luxemburggal és Finnországgal 
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együtt – a legkiegyensúlyozottabb költségvetéssel rendelkező országok közé tartozik. 
Az osztrák pénzügypolitika irányvonala a kormányváltozásoktól nagymértékben füg-
getlen. Úgy ítélik meg, hogy a költségvetés nagyobb mértékű deficitje megterhelné a 
tőkepiacot, és a magánberuházásokat kiszorító (crowding-out) hatással járna, ennek el-
kerülése pedig a magánmegtakarításokat és a beruházásokat ösztönzi.

A GMU másik fontos előnye Ausztriára nézve az árfolyamhatás, illetve az árfolyam-
változás kiküszöbölése az euróövezetben. Az euró bevezetését megelőzően a nemzet-
közi pénzpiacokon az osztrák schilling tendenciaszerűen felértékelődött (párhuzamo-
san a német márkával, amelyhez Ausztria a saját pénzét kapcsolta). A felértékelődés 
rontotta az osztrák áruexportőrök és a turizmus versenyképességét. Az euró beveze-
tésével a felértékelődés problémája megszűnt, és az effektív reálárfolyam hat index-
ponttal javult. Az infláció alacsony maradt, 2000–2005 között mindössze évi 1,9 száza-
lék, 2012-ben pedig 1,8 százalék volt. Az alacsony infláció fékezte a termelési költségek 
növekedését, és javította a versenyképességet. A termelékenység növekedési üteme is 
magasabb Ausztriában az euróövezet átlagánál. Az osztrák gazdaság termelékenységét 
mind az EU-csatlakozás, mind a GMU-ban való részvétel javította.

Összességében Ausztria 1999 és 2010 között évi 1,8 százalékos átlagos növekedést ért 
el, ami európai összehasonlításban jónak értékelhető. Az euró bevezetésének hatására 
évente tízezer új munkahely keletkezett, a kamatszínvonal stabilitása az ECB keretében 
szintén fontos eredmény – igaz, az Osztrák Nemzeti Bank kamatpolitikája korábban is 
szolid volt. A kamatszint átlaga a vizsgált időszakban valamivel a németnél is alacso-
nyabb maradt.

Az EU 2004. évi bővítése történelmi jelentőségű esemény volt Európa számára. 
A tíz új ország csatlakozása a közösség történelmileg legnagyobb mértékű kiterjesz-
tését jelentette, és ez volt az első eset, hogy nyolc rendszerváltó, a piacgazdaság útjára 
visszatért ország csatlakozott egyszerre. Az EU-15-ök közül Ausztria profitált a legna-
gyobb mértékben a keleti irányú bővítésből. Az újonnan csatlakozott országok átlagá-
ban az integráció a növekedést évi 1 százalékkal növelte, az EU-15-ökében azonban csak 
0,1 százalékos pótlólagos növekedést indukált. Ausztriának viszont évi 0,4 százalékos 
újabb GDP-növelő impulzust jelentett 2004–2010 között. Ez a hatás nagyságát tekintve 
megegyezik a GMU bevezetéséével. Az integráció bővítése Ausztriában évente kilenc-
ezer új munkahelyet eredményezett. A bővítésnek az exportot és az importot serkentő 
hatása nagyobb, mint az ország EU-csatlakozásáé és a GMU bevezetéséé együttesen. 
Az osztrák importot jobban növelte, mint az exportot, így a teljesítménymérlegre gya-
korolt hatás negatív, az azonban így is aktív szaldót mutat. Az olcsóbb import hozzájá-
rult az infláció alacsonyan tartásához. A külkereskedelemnek a GDP-hez viszonyított 
aránya megnőtt, Ausztria nyitottabbá vált. A történelmi integrációs hatások közül a 
2004. évi kibővítés adta a legnagyobb impulzust a külföldi közvetlen befektetéseknek 
(FDI). Az osztrák FDI-export a GDP-hez viszonyítva pótlólagosan 2,4 százalékkal, az 
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FDI-import 1 százalékkal nőtt. Az osztrák tőkebefektetők gyorsan növelték a közép-
európai térségbe irányuló működőtőke-befektetéseiket.

Ausztria példája (is) igazolja, hogy a fejlett kis országok erősen ráutaltak a nemzetkö-
zi kapcsolatrendszerre, az integrációba és a világgazdaságba történő bekapcsolódásra. 
A nyitottság növekedéséből az ország az elmúlt közel negyedszázadban sokat profitált. 
A haszon messze túlmutat a növekedési hatáson, a kereskedelem és a beruházások bő-
vülésének hasznán, a pótlólagos munkahelyteremtésen és termelékenységnövelésen, 
bár mindezek rendkívül fontosak. Döntő jelentőségű az a nemzetközi együttműködési 
hatás, amely az összefonódottság kiépítésével a gazdasági és a politikai biztonság fő 
tényezője lett.

Ausztria stabilitását és fejlődését az elemzett négy fő integrációs lépés 1989 óta igen 
nagymértékben előmozdította.20 Az ország Németországnál és Svájcnál is gyorsab-
ban növekedett: GDP-jét 1999–2010 között évente pótlólagosan 0,9 százalékkal növelte, 
ugyanakkor átlagosan húszezer új munkahely keletkezett, ami a munkanélküliséget 
évi 0,7 százalékponttal csökkentette, az inflációs rátát pedig 0,2 százalékponttal mér-
sékelte. Ausztriában a jólét – az egy főre jutó jövedelmen mérve – évente 1 százalék-
kal gyorsabban nőtt, mint az EU-15-ök átlaga. Az EU kvázi egységes belső piacának 
eredményein túl a közös politikák alkalmazása gyakorolta a legnagyobb hatást Auszt-
riában. A közös kereskedelempolitika, az agrárpolitika, a regionális politika, a kuta-
tás-fejlesztési politika, a közlekedés- és a környezetpolitika azok a területek, amelyek 
Ausztriától a legnagyobb alkalmazkodást követelték, de egyúttal a legjelentősebb fej-
lesztési, struktúraátalakítási és hatékonyságnövelő eredményekkel jártak. Az osztrák 
gazdaság- és integrációs politika egyaránt nagy szerepet játszott abban, hogy az ország 
a 2008–2009-es válságot nemzetközi összehasonlításban viszonylag sikeresen tudta ke-
zelni. Az ország gazdasága a válság miatt 2009-ben 3,4 százalékkal esett vissza, míg az 
új EU-12-ekben 3,9 százalékkal, az EU-27-ek átlagában 4,1 százalékkal, Németország-
ban pedig 5,0 százalékkal. Ausztria bruttó hazai terméke reál értékben 2011-ben már 
némileg meghaladta a 2008. évit, míg az EU-átlag és Németországé nem érte el a válság 
előttit.

Az osztrákok mégsem elégedettek az EU-val: 42 százalékos elégedettségi arányuk 
messze elmarad az EU 53 százalékos átlagától, holott az osztrák pozíciók az átlagnál 
jobbak. Az elégedetlenség több tényezőre vezethető vissza. Az osztrákok korábban 
stabilabbnak, kiszámíthatóbbnak tartották a helyzetüket és a kilátásaikat. Az EU fe-
szültségei, válságjelenségei az osztrák polgárokban nagyfokú bizonytalanságérzetet, 
nyugtalanságot keltenek, a jövőt kiszámíthatatlanabbnak ítélik meg. Az integrációs 
részvétellel kapcsolatos beteljesült elvárások időközben természetessé váltak, míg a vá-
rakozásoktól elmaradó hasznokat és a megnőtt alkalmazkodási terheket nyomasztónak 
tartják. Az elidegenedés is növekedett, amit sok valódi és társadalompszichikai tényező 
is erősít (a külföldiek beáramlásának hatásai, az identitás gyengülésétől való félelem, 
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a brüsszeli döntéshozatal hatásaival kapcsolatos aggodalmak, a munkahelyek féltése). 
A politikával és a politikusokkal szembeni tradicionális osztrák szkepticizmus rend-
kívül megnőtt, és hatványozottan érvényes ez a polgároknak az európai politikával, 
intézményekkel, döntéshozatali rendszerrel, bürokratizmussal szembeni véleményére.

Az osztrákok korábban majdnem olyan büszkék voltak a nemzeti valutájukra, a 
schillingre, mint a németek a márkára. Jelenleg viszont egyértelmű az osztrák polgárok 
számára, hogy a schilling újrabevezetése nem lenne járható út, súlyos jövedelemveszte-
ségekkel és európai pozícióvesztéssel járna. Így az „euró védőernyő” megtartása nem 
kérdés Ausztriában. Annál inkább taglalják a közös költségvetésbe irányuló osztrák 
transzferek nagyságát, és általános az elutasítás a válságkezelő pénzügyi alapokhoz 
történő osztrák befizetésekkel kapcsolatban.21 A GMU elfogadható működésének biz-
tosítása érdekében elengedhetetlenül szükséges a pénzügyi, pénzügy-politikai és in-
tézményi koordináció javítása. Ausztria az európai pénzügyi rendszer rendbehozatalá-
val kapcsolatban a német, holland, finn stabilitásorientált irányvonalat képviseli.

Ausztria teljesítménye a maastrichti kritériumok tükrében

A Gazdasági és Monetáris Unió, az euróövezet működésének alapfeltételeként határoz-
ták meg 1992-ben a sokat emlegetett maastrichti kritériumokat, amelyek az inflációra, 
az államháztartási hiányra, az adósságállomány mértékére, a kamatszínvonalra és a 
valutaárfolyam rögzítésére vonatkoznak. Az országok nemzetközi bonitásának meg-
ítélésében egyre nagyobb szerepet játszik, hogy miként teljesítik a maastrichti pénz-
ügyi stabilitási kritériumokat. E feltételek közül az euróövezetben az inflációt sikerült 
leszorítani és alacsonyan tartani, a fő gondok az államháztartási hiány és az adósság-
állomány alakulásával kapcsolatosak. Vizsgáljuk meg Ausztria teljesítményét e téren.22

Az ország kiemelkedően jó teljesítményt nyújt a pénzérték stabilitásának biztosítá-
sában, az inflációt sikerül alacsonyan tartania: mértéke évtizedes összehasonlításban 
(2011-et kivéve) évről évre alacsonyabb, mint az euróövezet átlaga, és sokkal jobb az EU 
egészéhez viszonyítva is. A fogyasztói árak emelkedése Ausztriában az előző évtized-
ben évi 2 százalék alatt volt, a válságban (2009-ben) 0,4 százalékra csökkent, 2012-ben 
1,8 százalékot tett ki. Mivel az osztrák infláció mértéke az euróövezetének csak kb. két-
harmada, ezért az ország stabilitási és versenyképességi előnyt élvez fő versenytársai-
val szemben, és kedvező a helyzete az életszínvonal alakulása szempontjából is.

Az államháztartási hiány mértéke a második maastrichti kritérium szerint legfel-
jebb a bruttó hazai termék 3 százaléka lehet. Ausztria ezt a feltételt is folyamatosan 
teljesíti. Az elmúlt évtized első felében az osztrák államháztartás hiánya a GDP 1,8 
százalékát tette ki, a második felében pedig 2,3 százalékát. 2011–12-ben a hiány mérté-
ke megnőtt, de nem lépte át a maastrichti küszöböt. Ausztria a negyedik legkedvezőbb 
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költségvetéssel rendelkező ország az euróövezetben. 2013-ban AAA minősítésével a ti-
zennégy legjobbnak értékelt ország egyike a világon. Ez megkönnyíti a finanszírozást, 
az államkötvények kamata 2 százalék alatti.

A rendszeres deficit súlyos problémák forrása az euróövezetben és az EU egészében 
is. A stabil és a válsággal küzdő országok közötti szakadék egyre nő, ezért az EU fő 
céljai közé tartozik, hogy a költségvetések rendbehozatalára, a hiányok drasztikus le-
építésére kényszerítse a tagországokat. Az euróövezetben rá kívánnak térni a meg nem 
engedett mértékű hiány automatikus szankcionálására, amelynek mechanizmusát már 
korábban kidolgozták, de nem alkalmazták, mert Németországot és Franciaországot 
is érintette volna, s a két nagy ország a politikai súlya révén megakadályozta azt. Az 
államháztartási hiány nemcsak az adott ország szempontjából rossz, de a hitelfelvéte-
lek megterhelik a nemzetközi tőkepiacot is, rontják a többi ország pozícióit, így azok 
drágábban és nehezebb feltételekkel juthatnak hitelhez. Ausztria támogatta azokat a 
lépéseket, amelyek a túlzott deficit leépítését egy szigorúbb szabályrendszer révén ki-
kényszerítik. Az osztrák költségvetési politikában a következő években is a 3 százalé-
kos deficithatár szigorú betartását tervezik. Ausztria ugyanakkor arra példa, hogy a 
pénzügyileg stabil, szolid költségvetésű ország viszonylag kismértékű, de rendszeres 
államháztartási hiánya az évek során felhalmozódva, kumuláltan jelentős adósságállo-
mány kialakulásához vezet.

Az adósságállománynak a bruttó hazai termékhez viszonyított arányára vonatko-
zik a harmadik maastrichti kritérium. E szerint egy ország összes adósságállománya 
nem haladhatja meg az éves GDP 60 százalékát, mert e fölött nehezen finanszírozható 
az adósságszolgálati teher (törlesztés és kamatok). Emiatt a költségvetésből kevesebb 
jut fejlesztésre, növekedésösztönzésre, munkahelyteremtésre, szociális kiadásokra. Az 
adósságállomány 60 százalékos plafonját eredetileg Németország és Franciaország kez-
deményezte, amit Ausztria is szorgalmazott, de hamarosan kiderült, hogy ők sem tud-
ják betartani.

Ausztria stabilitásorientált monetáris és fiskális politikája mellett meglepőnek tűn-
het, hogy az ország már az ezredfordulón szintén jócskán túllépte a maastrichti kü-
szöbértéket. A 2000–2010 közötti évek átlagában az osztrák államadósság 65 százalék 
felett volt a GDP-hez viszonyítva, s az évtized végén – a válság nyomán – gyorsan 
emelkedő ütemben nőtt az eladósodás. Ez a tendencia a hitelfelvételek elhúzódó hatása 
miatt 2011–12-ben is folytatódott, s 2012-ben elérte a GDP 74,3 százalékát. Az osztrák 
államadósság mértéke folyamatosan kisebb, mint az euróövezet átlaga, amely jelenleg 
jóval meghaladja a 90 százalékot. Az osztrák adósságteher nagysága a németnél is jóval 
kisebb. Az euróövezet átlagát a mediterrán országok rontják le a leginkább, különösen 
Görögország 170 százalék körüli adóssága, amely alig kezelhető, s az újabb mentőcso-
magok csak tovább gördítik. Érdemes megjegyezni, hogy az EU-27-ek átlaga valamivel 
jobb, mint az euróövezeté, ami annak köszönhető, hogy a balti államok függetlenségük 
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elnyerésekor „tiszta lappal”, adósságmentesen indulhattak. Csehország és Szlovákia 
adósságállománya szintén a maastrichti küszöbérték alatt van (45 és 53 százalék). Len-
gyelországnak is sikerült a korábbi adósságcsapdát elkerülnie: 55 százalék körüli adós-
ságállománya jól kezelhető.

A negyedik maastrichti kritérium a pénzügyi szakértők által igen gyakran elemzett 
három hónapos bankközi hitelkamatlábra vonatkozik. Ez azért szerepel a maastrichti 
alapfeltételek között, mert a közös pénz és a szabad pénzáramlás mellett a befektetők 
azonnal kihasználhatják a kamatkülönbségeket. A megtakarítások a magasabb kama-
tokat fizető országokba áramolhatnak, így közös kamatpolitika nélkül bármely ország 
elszívhatná a tőkét a többi tagországtól, amely persze igyekezne megakadályozni ezt, 
így kamatemelési háború bontakozna ki, ami minden tagország számára káros lenne. 
Ezért az Európai Központi Bank koordinálásával igen szigorú közös kamatpolitikai 
egyeztetés folyik. Ez a magyarázata annak, hogy Ausztriában és az euróövezetben 
azonos az egyeztetett háromhavi bankközi kamatláb átlaga: 2000–2005 között 2,7 
százalék, a 2005–2010-es időszakban 4,3 százalék, 2011-ben 1,2 százalék, 2012-ben 0,8 
százalék volt. A 2000-es évtized második felében megnőttek a hitelkamatok, majd az 
eurózónában erőteljes kamatcsökkentések történtek. A növekedés ösztönzése, a be-
ruházások élénkítése alacsony kamatlábat igényel, ami kedvező az államháztartás fi-
nanszírozása szempontjából is. Ebből a stabilitásból Ausztria nagymértékben profitál. 
Az EU-ban jelenleg a tetemes kamatkülönbségek elsősorban az országok bonitása, a 
hitelfajták és a futamidő szerint alakulnak; a gyenge bonitású országok kénytelenek 
magasabb hitelkockázati felárat fizetni. Ausztria és az osztrák bankok a hitelminősítési 
besorolásban a legstabilabb kategóriába tartoznak. Az osztrák monetáris politikában 
előtérben áll az alacsony infláció és az alacsony kamat kettős céljának érvényesítése.

Az ötödik maastrichti kritérium az az előírás, hogy az eurózónához történő csatla-
kozás előtt két évvel rögzíteni kell a nemzeti valuta árfolyamát, és azon nem szabad 
változtatni, bizonyítva ezzel a stabilitást. Ausztria a schilling árfolyamát már az 1970-es 
években a német márkához kapcsolta, 1 DM = 7,04 ÖSch árfolyamon, amely évtizede-
kig, egészen az euró bevezetéséig változatlan maradt. Ausztria az euróövezet alapítói 
közé tartozott, az eurót 1999 januárjában számlapénzként, 2002 januárjában pedig kizá-
rólagos fizetőeszközként bevezette. Eleinte 12, ma már 17 ország használja saját nemzeti 
valuta nélküli önálló államként a közös eurót.

Fontos és nagy horderejű következményekkel járt az a hiányosság, hogy a maastrichti 
kritériumok között nem szerepel a fizetési mérleg alakulásának szempontja, holott a 
belső deficit mellett a külső egyensúlyhiányok még súlyosabb válságtényezőt jelenthet-
nek. Ez a 2008-ban kitört válságban pregnánsan megmutatkozott.

Az áruk és szolgáltatások külkereskedelmének értékét jelző teljesítménymérleg 
egyenlegét a legfontosabb stabilitási mutatók közé kell sorolni – ez lehetne a hato-
dik maastrichti kritérium. Ausztria teljesítménymérlegének szaldója folyamatosan 
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többletet mutat. Ez az aktívum 2000–2005 között éves átlagban 1,2 százalékot tett ki, 
2005–2010 átlagában már 3,4 százalékot ért el. 2011–2012-ben a mérleg évente 1,1 szá-
zalékos szufficittel zárt. Az osztrák teljesítménymérleg aktívuma a 2000-es évek elején 
az euróövezet átlagának háromszorosa volt, jelenleg közel négyszerese.23 Az EU-27-ek 
összesített teljesítménymérlege folyamatosan hiánnyal zárul, ami az integráció sebez-
hetőségét növeli. Nagy-Britannia, Franciaország és a mediterrán országok nemzetközi 
teljesítménymérlege rendszeresen deficites, a kelet-közép-európai országoké is tradi-
cionálisan hiányt mutat. A külső egyensúlytalanságok kezelése, leszorítása legalább 
akkora jelentőségű, mint a belső deficit csökkentése, sőt az országok nemzetközi pozí-
ciója szempontjából még fontosabb. Ausztria pozitív nemzetközi teljesítménymérlege 
nagyban hozzájárul az alpesi ország pénzügyi stabilitásához.

A 2008–2009. évi gazdasági-pénzügyi válság kezelésének            
tapasztalatai Ausztriában

Az osztrák gazdaságot a válság előtti években kiegyensúlyozottság jellemezte. A szolid, 
de megbízható növekedési trend, az állótőke-beruházások folyamatos növekedése, a 
munkahelyek lassan, de tendenciájában folyamatosan növekvő száma, a munkanélkü-
liségi ráta 2005 és 2008 ősze közötti impozáns csökkenése, a hagyományosan alacsony 
infláció, a fogyasztás bővülése, az államháztartás igen konszolidált mérlege, az össze-
sített államadósság arányának jelentős mérséklése, az export reálértékben való gyors 
növekedése 2007-ig – mindezen tényezők nyomán Ausztria a stabilitás szigete volt. Az 
osztrák gazdaságpolitika a válság előtt néhány részkérdésben problematikus és vitat-
ható volt ugyan, de összességében kiválónak bizonyult, az ország gazdasági helyzete, a 
fejlődés fő tényezői harmonikusan alakultak, a magas életszínvonalat megőrizték és to-
vább emelték. A gazdaságpolitika és eredményei az országot nemzetközi összehasonlí-
tásban az EU egyik legsikeresebb (több téren a legsikeresebb) tagállamává tették, ezért 
az osztrák gazdaságpolitikát követendő példaként értékelték Európában. Az azonban 
később, bár nemzetközi összehasonlításban viszonylag sikeres maradt, egyre inkább 
lavírozni kényszerült.

2009-ben azonban a recesszió nemcsak elérte Ausztriát (is), de a korábban stabilitás-
hoz szokott ország évtizedek óta nem tapasztalt válságba is került. A kisméretű, nyi-
tott, fejlett, a világgazdaságra rendkívül ráutalt és szomszédaival igen nagymértékben 
összefonódott osztrák gazdaság erősen függ a nemzetközi folyamatoktól, és sebezhe-
tősége is megmutatkozott válság idején:24 az országban gazdasági visszaesés követke-
zett be. A bruttó hazai termék 3,9 százalékkal csökkent, a gép- és berendezésberuházás 
mértéke 14,5 százalékkal zuhant. A piac zsugorodása a vártnál erősebben visszavetette 
a beruházási klímát és hajlandóságot. A konjunktúraélénkítő csomagok hiánynövelő 
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hatása, a munkanélküliség – osztrák fogalmak szerint – súlyos növekedése, az állam-
adósság megugrása mind-mind rontotta a gazdasági összképet. Az osztrák importpiac 
beszűkülése, az import reálértékű visszaesése súlyosan érintette a fő partnereket, köz-
tük a közép-kelet-európai országokat.

2009-ben az osztrák gazdaság mélyrepülését nem sikerült megfékezni, a munka-
helyek leépítése felgyorsult: a válságban 120.000 fő vált munkanélkülivé. A külpiacok 
válsága miatt az osztrák export meredeken zuhant. A konjunktúraprogramok a vártnál 
lassabban és kisebb mértékben fejtették ki hatásukat, az államháztartás bevételei az 
adócsökkentések és kedvezmények miatt apadtak, a kiadások viszont megnőttek. 
A termelési és a piaci helyzet kedvezőtlen alakulása, a rossz profitkilátások miatt az ala-
csony, 2-3 százalékos hitelkamatok sem ösztönözték a reálberuházásokat. A magánfo-
gyasztás 2009-ben reálértékben kissé, 1,1 százalékkal nőtt, ami a legtöbb EU-országban 
jó hír lett volna, az osztrák polgárok viszont igen elégedetlenek voltak vele.

A válság az osztrák bankszektorra is jelentős hatást gyakorolt. Nagybankjaik kül-
földre kihelyezett eszközvagyona 2009-ben mintegy 280 milliárd eurót tett ki, ami igen 
jelentős összeg, hiszen Ausztria kb. egyéves GDP-jének felelt meg. A jó beruházási kon-
junktúra idején az osztrák bankok igen jelentős térnyerési politikát valósítottak meg 
a visegrádi országokban, Ukrajnában és Horvátországban. A válság nyomán viszont 
ezek az anyabankok otthon kívánták konszolidálni a pénzügyi mérlegeiket, amihez 
az osztrák állam is többmilliárd eurós támogatást nyújtott. Így az osztrák anyabankok, 
hasonlóan más országokéhoz, nem nyújtottak további tőketranszfert a közép- és kelet-
európai leánybankjaiknak, ami ez utóbbiakra jelentős negatív hatást gyakorolt a csak-
nem „kiszáradt” nemzetközi bankközi hitelezés miatt.

Az osztrák kormány a gazdasági helyzet javítására ún. offenzív programot dolgozott 
ki. Érdemes a válságkezelés szempontjából fontos intézkedéseket áttekinteni, mivel al-
kalmazásuk gazdaságpolitikai szempontból tanulságokkal szolgál más országok szá-
mára, illetve a jövőre nézve is. Az offenzív program fő területe a foglalkoztatás, illetve 
a képzés-továbbképzés ösztönzése, az energia- és klímaalap támogatása, az infrastruk-
túra modernizálása, a gyermekgondozási támogatás növelése volt.

Mindezek mellett kiemelt figyelmet fordítottak a kutatás-fejlesztés támogatására: 
800 millió euró többletforrást biztosítottak erre a célra. A 2007–2010-es képzési prog-
ram keretében összesen 575 millió eurót fordítottak támogatásra. A válságellenes és 
fejlesztési programok ösztönzésén kívül törekedtek a kiadások csökkentésére, a megta-
karítások növelésére. A közigazgatási költségek átstrukturálásával 2009-ben 670 millió 
eurót, 2010-ben újabb 760 millió eurót takarítottak meg. A társadalombiztosítás terén 
a megtakarítások és hatékonyságnövelés 2009-ben 100 millió euró, 2010-ben újabb 160 
millió euró tehercsökkentést jelentettek az államháztartásnak. A betegbiztosítási járu-
lékot 0,15 százalékkal növelték. Az aktív munkaerő-piaci politikára 930 millió eurót 
szántak, ennek kétharmadát a hátrányos helyzetű, illetve 50 év feletti munkanélküliek 
továbbképzésére fordították.
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A válság utáni növekedés alapját a rentábilis beruházások képezik. Növelésük szem-
pontjából kedvező a magas megtakarítási ráta: 2012-ben az osztrákok nettó jövedelmük 
7,4 százalékát tették félre.

A válságkezelés nem volt könnyű feladat, de a stabilizációs program eredményekkel 
járt. Ausztria nemzetközi összehasonlításban az EU-országok többségénél gyorsabban 
és kisebb áldozatok árán jutott túl a válságon. 2010-től újra megindult a növekedés. 
A beruházások is nőttek, de csak 2012-re érték el a válság előtti értéket. Nyilvánvalóvá 
vált, hogy a pénzügyi konszolidáció, az adósságleépítés az alpesi országban is elenged-
hetetlen. A nemzetközi pénzügyi helyzet az európai monetáris és fiskális együttműkö-
dés reformjának szükségességére utalt.

Az európai pénzügy-politikai együttműködés reformja –                                
az osztrák érdekek és álláspontok

Az európai pénzügyi együttműködés keretében az EU-ban a legutóbbi két-három év-
ben több, a válságkezelést előirányzó egyezményt kötöttek és ezt szolgáló pénzügyi 
alapokat hoztak létre. Ezek a következők: európai pénzügyi stabilitási eszköz (European 
Financial Stability Facility, EFSF), hatos csomag (Sixpack), euró plusz egyezmény, európai 
fiskális paktum (European Fiscal Pact, EFP), Európai Stabilitási Mechanizmus (European 
Stability Mechanism, ESM). Ezek tartalmát osztrák szemszögből foglalom össze, és be-
mutatom az osztrák álláspont fő érveit és ellenérveit.

Az osztrák gazdaságpolitika is több mint fél évszázaddal ezelőtt magáévá tette a 
német prioritásként szereplő mágikus háromszöget, az ún. erhardi célokat. Ezek a kö-
vetkezők: az infláció alacsonyan tartása, a lehető legmagasabb arányú foglalkoztatás, 
a külgazdasági egyensúly, illetve többlet elérése. Ezekhez kapcsolták később negye-
dikként a növekedés célját, érzékelve, hogy azt is kiemelten kell kezelni. Így jött létre 
a mágikus négyszög, amelynek szerepe a jelenlegi stabilizációs kényszerek közepette 
egyre inkább újra előtérbe kerül Ausztriában (is).

Az osztrák monetáris és fiskális politika klasszikus fő célkitűzése, iránytűje, hogy 
csak stabilitással lehet eljutni a tartós, fenntartható növekedéshez. A monetáris politi-
kában az infláció alacsonyan tartása az alapvető cél, míg a fiskális politikában az állam-
háztartás hiányának kordában tartását célozták meg.

A 780 milliárd eurós garancialapot, az európai pénzügyi stabilitási eszközt (EFSF) 
2010 júniusában, német–francia közös koncepció nyomán hozták létre az euróövezeti 
országok.25 Fő célját abban határozták meg, hogy „az egész euró valutaövezet pénzügyi 
stabilitását biztosítsa”. Ez az alap tulajdonképpen védőernyő funkciót hivatott betölte-
ni, s ehhez 440 milliárd eurós hitelezési kapacitással rendelkezik. Ausztriában – Né-
metországhoz hasonlóan – éles viták folynak arról, hogy a garanciavállalás mértéke 
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nem lépte-e túl azt a határt, amelynek nyomán az államháztartással kapcsolatos nem-
zeti döntési jogkörök csorbulnának.

Az EFSF a tőkepiacon vehet fel hiteleket, amelyekre az euróövezeti tagországok 
kvótájuk arányában garanciát vállalnak. E kvóta 50 százalékban az adott állam népes-
ségének nagyságával, 50 százalékban a GDP-jével arányos. Az elfogadott konstrukció 
szerint a felvett hitelekre nem csupán a teljes összeggel, hanem 120 százalékosan nyúj-
tanak garanciát. Ez azt jelenti, hogy a résztvevők kvótájuk felett szükség esetén még 20 
százalékos többletgaranciát is vállalnak. Ennek a túlbiztosított konstrukciónak köszön-
hetően a nemzetközi hitelminősítőktől az EFSF a legjobb, AAA minősítést kapta. 
A tagállamok az IMF-tagságuk révén az ottani befizetéseikkel is részt vesznek a finan-
szírozási akciókban. Az EFSF-nek nyújtott tagállami garanciát akkor kell teljesíteni, ha 
az EFSF nem tudná visszafizetni az általa felvett hiteleket. Ez akkor történhetne meg, 
ha egy tagország csődbe jutna, és nem fizetne. Osztrák értékelések szerint a mentőcso-
magok révén a hitellavina továbbgörgetése folyik.

Az EFSF-fel kapcsolatban gondot okoz, hogy az EU 407/2010. sz. rendelete alapján 
a tagállamok szükséghelyzetben az Európai Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság) 
nyújthatnak be kérvényt, majd az Európai Unió Tanácsának (Tanács) pozitív döntése 
esetén az EU nevében a Bizottság vehet fel kölcsönt.

Az EFSF keretében 2012 végéig a Görögországnak, Portugáliának és Írországnak 
nyújtott hitelekhez Ausztria 2,64 milliárd euróval járult hozzá. A tőkealaphoz való oszt-
rák hozzájárulás 10 milliárd eurót jelentett, s további 21 milliárd euró garancianyújtásra 
került sor.26

A 2011–2012-es pénzügyi stabilizálási koncepciók a stabilitási és növekedési paktum 
konkretizálására és megvalósításának hatékonyabb biztosítására irányultak. A paktum 
előirányozta, hogy középtávon kiegyensúlyozott államháztartást kell elérni, és meg-
erősítette, hogy éves szinten be kell tartani a maastrichti szerződésben rögzített célokat, 
köztük azt, hogy az államháztartási deficit aránya az éves GDP 3 százalékát nem ha-
ladhatja meg. A paktumban szerepelt azonban egy kivétel: súlyos, mélyreható recesz-
szió esetén ideiglenesen meg lehet haladni ezt a küszöböt. Az elmúlt években már az 
EU-országok túlnyomó többsége (2012 végén 21 állam) ellen indult túlzottdeficit-eljárás 
(Excessive Deficit Procedure, EDP). Ausztria államháztartási hiánya viszont folyamatosan 
a megengedett 3 százalék alatt van, így soha nem indítottak eljárást ellene.

A hatos csomagot Ausztria nagy jelentőségűnek tartja. A csomag négy fő intézkedé-
se a stabilitási és növekedési paktum reformjára vonatkozik, kettő pedig a jelzőrend-
szer kialakítására és alkalmazására, valamint a korrekciós mechanizmusra. Az EU 
döntéselőkészítő szakértői tíz mutatóból álló konkrét rendszert állítottak össze a mér-
hetőség érdekében. Tanulságos áttekinteni ezeket:
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1. A fizetési mérleg szaldója a mindenkori utolsó 3 évben a GDP +6 és -4 százaléka 
között legyen.

2. Az országok nettó külföldi vagyoni pozíciója a GDP-hez viszonyítva legfeljebb 
35 százalékkal változhat évente.

3. Az exportpiaci részesedés 5 év alatt legfeljebb a GDP 6 százalékával csökkenhet.
4. A nominális fajlagos bérköltségek 3 év alatt legfeljebb 9 százalékkal növeked-

hetnek az euróövezeten belüli, illetve 12 százalékkal az azon kívüli országok-
kal szemben.

5. A reál effektív árfolyam meghatározása a harmonizált fogyasztói árindex alap-
ján, 35 országgal szemben kiszámítva történik, s annak változása +/- 5 százalék 
lehet az euróövezeten belül és +/- 11 százalék azon kívül.

6. A magánszektor adósságállománya legfeljebb a GDP 160 százaléka legyen.
7. A magánszektor hiteláramlását a GDP 15 százalékára kell korlátozni. A magán-

szektorba beleszámítják a nonprofit társaságokat, szervezeteket is. Az említett 
küszöb a kötelezettségállomány értékének változására vonatkozik.

8. Az ingatlanárak éves változása legfeljebb 6 százalékkal lehet magasabb, mint 
az Eurostat magánfogyasztói árindexének alakulása.

9. Az összes államadósság mindig legfeljebb az éves GDP 60 százaléka legyen 
(megismétlik a 3. maastrichti kritériumot).

10. 3 év átlagában a munkanélküliségi ráta legfeljebb 10 százalék legyen.

Az euró plusz egyezmény a versenyképesség növelésére irányuló csomag, amely 
kiegészíti az európai szemesztert és a hatos csomagot. Az európai szemeszter a nemzeti 
államháztartások tervezésének koordinálását és az Európai Stabilitási Mechanizmust 
jelenti. Az euró plusz a résztvevők együttműködésén alapul, és gazdaságpolitikai ko-
ordinációt irányoz elő. Osztrák értékelések szerint az egyezmény lényegét a verseny-
képesség növelését célzó nemzetállami intézkedések és a kóros egyensúlyhiányok 
leépítése képezik. A gazdaságpolitikai koordináció keretében lehetőség nyílik olyan 
restriktív intézkedések alkalmazására (pl. az inflációt kiegyenlítő juttatásszámítási me-
chanizmusok feladására), amelyek ronthatják az elért szociális helyzetet, illetve akadá-
lyozhatják a növekedést ésszerűen serkentő nemzetállami döntéseket is. (Több ország 
a gazdaságpolitikai önállóság csorbulásától is tart, azt nem kívánatosnak ítélik. Ezért 
Nagy-Britannia, Svédország, Csehország és Magyarország nem csatlakozott az egyez-
ményhez).

Az európai fiskális paktum (EFP) teljes hivatalos neve és célja szerint a „Gazdasági 
és Monetáris Unió stabilizálására, koordinációjára és szabályozására” irányuló egyez-
mény. A fiskális stabilitás megteremtése, az államadósság leszorításának stratégiája és 
a fiskális politika koordinációja terén történő előrehaladás áll a paktum középpontjá-
ban. A szerződés tartalmáról 2011 decemberében egyezett meg 25 ország, aláírása 2012 
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márciusában történt. (Nagy-Britannia és Csehország nem csatlakozott az egyezmény-
hez). A paktum lényegét az államadósság hatékony kezelésére irányuló intézkedések 
alkotják: a rá vonatkozó automatikus eljárásrend, a szankciók szigorítása, valamint az 
ECOFIN Tanácsának a döntési joga arról, hogy teljesítették-e a megszabott feltételeket.27

Az osztrákok a paktum több új vonását is problematikusnak ítélik. A Bizottság or-
szágonként dönthet a kiadások és az eladósodás tolerált mértékéről, ami a többes mérce 
eklatáns példája és az országok eltérő kezelését teszi lehetővé. Elfogadhatónak tartják 
viszont, hogy tartós deficit esetén jelenteni kell a Bizottságnak a deficitcsökkentés tervét 
és módozatát. A Bizottság mérlegelési joga azonban újabb vitákhoz vezethet, és Brüsszel 
szubjektíven ítélheti meg a tagországok programját, nemegyszer ugyanazon kérdésben 
eltérően foglalva állást.  Az eladósodás növekedését, a jelentős új hitelfelvételeket előre 
jelenteni kell, és az éves költségvetési terveket a Bizottsághoz be kell nyújtani. A 3 szá-
zalékos küszöbértéket meghaladó államháztartási hiány esetén eddig is deficiteljárás 
indult, de ennek elindítása ezután automatikus lesz – kivéve, ha a GMU-tagországok 
többsége minősített szavazással leállítja azt. Ez ismét alkuknak nyit teret.

2012 végéig 13 ország ratifikálta az egyezményt. A megállapodással kapcsolatban 
folyamatosan számos kritika fogalmazódik meg az euróövezeten belül és kívül egy-
aránt, elvi és gazdaságpolitikai síkon is. Osztrák elemzők a következő fő bírálatokat 
fogalmazzák meg:

-  ha nem növekedésből és exportbővítésből származik a pénzügyi konszolidáció, 
akkor azt az államok csak elvonásból, az adóterhek és/vagy a járulékok növelé-
sével biztosíthatják. Ennek hatására a háztartások és a vállalatok jövedelme csök-
kenhet, ami a fogyasztás zsugorodását és a beruházások visszaesését okozhatja;

-  ha a konszolidáció restrikció révén valósul meg, akkor a nemzetgazdaság 
összkereslete is csökkenhet;

-  ha gyorsan és nagymértékben csökkentik az állami kiadásokat az államháztartási 
hiány mérséklésére, akkor emiatt csökken az állami kiadásoktól függő szektorok 
jövedelme. A konjunktúra romlása a GDP visszaesésével jár, ennek hatására pedig 
az adósságállomány/GDP arány újra romlik a szándékolt javulás helyett.

A fiskális paktum által megcélzott útnak a szerződés tartalma szerint egy majdani 
fiskális unióhoz kellene elvezetnie, de ettől a GMU ma még nagyon távol van. A fiskális 
unióban a részt vevő országok kormányai közösen döntenének a nemzeti költségveté-
sekről, ezáltal az adókról és más befizetésekről is. A költségvetési döntések és az adópo-
litika eddig és jelenleg is nemzeti hatáskörben vannak, és minden országban, Ausztriá-
ban is, a szuverenitás fontos és érzékeny területét képezik. Az adópolitikák mindenütt 
a versenyképesség alakításának lényeges befolyásoló tényezőit jelentik, az adóügyi 
ösztönzésről a belátható időben egyetlen érintett ország sem tud és kíván lemondani. 
A szociális ellátórendszerek és a munkaerő-piaci helyzetek, feltételrendszerek nagyon 
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különbözőek az euróövezeten belül és kívül egyaránt. Ezekre az eltérő helyzetekre kö-
zös gazdaságpolitikát alkalmazni nem lehetséges, nem is célszerű.

Az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) 2012 szeptemberében lépett érvénybe 
az euró védőernyő részeként. 2013 nyaráig az EFSF-fel párhuzamosan működik és fel-
ügyeli, utána pedig leváltja azt. Az ESM-ben nemzetközi multilaterális együttműködés 
folyik, de nem EU-szintű. (Ausztria az államközi megállapodásait is hasonlóan kezeli, 
mint az uniós ügyeket.) Az ESM autark, saját pénzügyi döntéseket hozó intézmény. 
Működését a bankárokból álló direktórium, illetve felügyelő bizottság határozza meg. 
Az intézménynek nincs felügyeleti szerve, nem tartozik valódi elszámolási felelősség-
gel, döntései miatt nem lehet beperelni. Osztrák elemzések szerint az ESM a pénzügyi-
leg megrendült bankok megmentését szolgálja.

A Gazdasági és Monetáris Unióval kapcsolatos költségvetési felelősségvállalásban 
a GMU stabilitásáról, kooperációjáról és szabályozásáról szóló megállapodás (EFP) és 
az ESM-szerződés kiegészítik egymást. Az előbbi a hosszú távú célokat szolgálja, az 
utóbbi pedig rendelkezésre bocsátja a pénzügyi stabilizációt elősegítő finanszírozási 
támogatást, a gazdaságpolitikai feltételek, előírások betartásáért cserébe (13. cikkely). 
Az ESM leglényegesebb eszközei a hitelek és a hitelgarancia-vállalások. Az euróövezet 
tagországai mellett a többi EU-ország is kaphat támogatást. Ezt két feltételhez kötik: 
1. makrogazdasági kiigazítási program benyújtása és megvalósítása; 2. az államháztar-
tás tartós konszolidációjának biztosítását tartalmazó elemzés elkészítése és megvalósí-
tása (ESM-szerződés, 12. és 13. cikkely). Az ESM-szerződést 2012 februárjában írták alá 
Brüsszelben, és Észtország kivételével ratifikálták is.

Ausztria aggodalommal figyeli, hogy az Európai Központi Bank (European Central 
Bank, ECB) felvásárolja a veszélyeztetett euróövezeti országok államkötvényeit. Ezzel 
gyökeresen szakított azzal a korábbi, saját statútumában rögzített alapszabállyal, hogy 
közvetlenül nem vásárolhat a tagországok államkötvényeiből. Az új helyzetet azzal le-
gitimálták, hogy a vásárlás most sem a kibocsátó országtól közvetlenül történik, hanem 
közvetítéssel, az ún. másodlagos kötvénypiacon (outright monetary transactions).

Az ESM-mel kapcsolatos legfontosabb osztrák – tényszerű – kritikák az alábbiakban 
foglalhatók össze:

-  Az osztrák parlament költségvetési jogkörét csorbítja az a tény, hogy az ESM 
keretében Ausztria kompetenciákat ad le egy közvetlen választással nem legiti-
mált szervezetnek. Az ESM-szerződés nem szabályozza a kilépés lehetőségét, így 
a megállapodás csak a nemzetközi jog általános szabályai szerint mondható fel; 
azaz csak akkor, ha a feltételek összességükben megváltoznak. A pénzügyi és 
költségvetés-alkotási szuverenitás egy részének feladására kényszerül minden 
ország, amely az ESM-től támogatást kap.28 Ezek az országok kötelesek makro-
gazdasági, alkalmazkodási programot készíteni, jóváhagyatni és betartani, így 
gazdaságpolitikájuk külső ellenőrzés alá kerül (ESM-szerződés, 13. cikkely).
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-  Az ESM jegyzett tőkéje 700 milliárd euró, de ezt korlátlanul emelni lehet. A ESM-
ben az osztrák képviselőnek meg kell szavaznia a tőkeemelést, anélkül, hogy erről 
az osztrák parlament határozna. Ausztria számára különösen problematikus az 
ESM-szerződés 25. cikkelye, amely kimondja, hogy ha egy ország befizetőként ki-
esik, mert maga is segítségre szorul, akkor annak részesedését az ESM-ben részt 
vevő többi országnak kell átvennie és a hiányzó tőkét befizetnie, illetve garantál-
nia. 

-  Az ESM-mel kapcsolatos további osztrák aggály, hogy ha nem lesz elegendő a 700 
milliárd eurós tőkekeret, akkor az automatikus tőkeemelés Ausztriát is érinti, pe-
dig ez az összeg is rendkívül magas az euróövezet mintegy 9400 milliárd eurónyi 
összesített GDP-jéhez képest – annak 7,4 százaléka. Az ESM mentőcsomagjából 80 
milliárd euró az alaptőke, ebből Ausztria 2,23 milliárd euróval részesedett. 
A 620 milliárd eurós lehívható tőkéhez Ausztria 17,3 milliárd eurónyi hozzájáru-
lást vállalt.29

-  Az osztrákok aggódnak amiatt is, hogy a magánhitelezők kárviselési kötelezett-
ségét az ESM nem szabályozza megfelelően. Az ESM hitelkeretének volumene 
nem elegendő, ha a nagyméretű gazdaságok bajba kerülnek. A hitelnyújtással 
kapcsolatban súlyos probléma, hogy nincsenek kellően objektív, transzparens kri-
tériumok annak összegéről és elbírálásáról. Így a szubjektív elbírálásnak tág tere 
nyílik. Az ESM-hitelek odaítéléséről hozott döntések nem megfellebbezhetők. Az 
osztrák szakértők kritikusan arra is rámutatnak, hogy az ESM felett a megfelelő 
jogokkal rendelkező közületi ellenőrző szervet kell létrehozni, ami eddig nem tör-
tént meg. További osztrák aggodalom, hogy az ESM-ben lehetséges az államcsőd 
elodázása, ami a hitelezők kárát tovább növelheti. Az államadóssággal kapcsola-
tos válságok és a bankválságok kezelését külön kellene választani, alapvetően el-
határolni, mert a két probléma jellege, minősége és kezelhetőségi terápiája eltérő.

-  Az ESM-mel kapcsolatos hátrányok közé tartozik, hogy a vele kapcsolatos infor-
mációk bizalmasak. A rendszer működésével összefüggő döntéseket jelentős rész-
ben csak utólag közlik az osztrák parlament felsőházával, a Nemzeti Tanáccsal 
(Nationalrat). Az osztrák parlamentnek az EU-val kapcsolatos ügyekkel foglalkozó 
bizottsága nyilvános ülésen tárgyalja meg a közösségi kérdéseket, az ESM-mel 
kapcsolatosakat viszont csak nem nyilvános albizottságok keretében. Az ott ho-
zott döntések sem nyilvánosak. A pénzalapok felhasználásáról szóló döntések és 
összegek kikerültek a közvetlen nemzeti ellenőrzés alól, ami a pénzügyi terhek 
ellenőrizhetetlen növekedését eredményezheti.

-  Azok az országok, amelyek ESM-mentőcsomagokra szorulnak, befizetőként kies-
nek az alapból. Ha ez a folyamat lavinává válik, akkor a rendszer működéskép-
telensége fenyeget. A tartalékalapok kimerülése esetén az alaptőkéhez is hozzá-
nyúlhatnak, sőt szükség esetén az ESM újabb befizetésekre kötelezheti a tagokat. 
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Ausztriának a befizetésekhez a nemzetközi tőkepiacon kell hiteleket felvennie, 
mert saját forrás nem áll rendelkezésére. (Németország kivételével lényegében a 
többi országban sem). Az osztrák államadósság évente kb. 10 milliárd euró kamat-
fizetési kötelezettséggel jár.

A terhek megítéléséhez vizsgáljuk meg az osztrák államháztartást. Ennek kiadásai 
2012-ben 73,58 milliárd eurót tettek ki. Ebből a közigazgatási költségek aránya 13,4%-ot, 
a nyugdíjkassza támogatása 12,1%-ot, a szociális és egészségügyi kiadások 24,9%-ot, a 
finanszírozási terhek, transzferek, törlesztések és kamatok 10,9%-ot, az oktatási kiadá-
sok 10,4%-ot, a közlekedés 8,8%-ot tesznek ki, a tudomány és a kutatás-fejlesztés aránya 
5,9%, az államrend fenntartásáé 4,3%, a honvédelemé 2,8%, az egyéb kiadásoké 6,4%.30

Érdemes összevetni az államháztartási kiadásokkal az EFSF-hez és az ESM-hez tör-
ténő osztrák hozzájárulást. A kettő együtt rendkívül magas: 49,83 milliárd eurót tesz ki. 
Ebből 2,30 milliárd euró a bilaterális hitel Görögországnak, 2,23 milliárd euró az ESM-
be történt befizetés, 17,30 milliárd euró az ESM-hez befizetett, bármikor lehívható tőke-
hozzájárulás, 28 milliárd eurót tesz ki az EFSF-nek nyújtott osztrák garanciavállalás. 
(A szükséges osztrák hitelfinanszírozás költségeit ezek az összegek nem tartalmazzák).

Az adósságmenedzselés nehéz feladat, mivel az eurózónának a GDP-hez viszonyí-
tott adósságállománya 93,1 százalék, s az övezetben csak Luxemburg, Finnország, Észt-
ország, Szlovákia és Szlovénia vannak a 60 százalékos küszöbérték alatt.31

Ausztria álláspontja a GMU válságproblémáinak kezelésével kapcsolatban nagyon 
hasonló a német koncepcióhoz.32 Az osztrák elemzők azonban érzékelik és hangsúlyoz-
zák, hogy minden GMU-val kapcsolatos előterjesztés intenzív kétoldalú, német–francia 
egyeztetés során születik, ami megszabja a tervezetek lényegi tartalmát, a kis országok-
nak csak szűk mozgásterük marad abban, hogy csatlakoznak-e valamelyikhez, vagy 
megpróbálják elutasítani. A távlatban tervezett bankunió megvalósítása egyelőre nem 
lehetséges, de a pénzügyi integráció hívei szorgalmazzák azt.

Ausztria (Németországgal, Hollandiával és Finnországgal együtt) a tagországok fis-
kális fegyelmének megerősítésére és a közösségi pénzügyi ellenőrzés kiépítésére tesz 
jelentős erőfeszítéseket. Az EU-csúcson egy stabilitásorientált költségvetési és adósság-
leépítési stratégiát törekednek minél szélesebb körben elfogadtatni, mert a nagyobb eu-
rópai pénzügyi stabilitás Ausztria számára (is) a pótlólagos terhek veszélyét és az újabb 
támogatási csomagok szükségességét csökkentené.

Az EU-integráció jövőjével kapcsolatos tárgyalásokat jelenleg a pénzügyi stabilizá-
ció intézményesítésének kérdései, a tagállamok költségvetésének szanálása, az adós-
ságállomány leépítésének feladatai és a nemzetközi pénzpiacok egyensúlytalanságai 
csökkentésének szükségessége uralják. Az osztrák Európa-politika alapvető irányvo-
nala, hogy transzferközösség helyett erős, normakövető, szabályozási közösségre van 
szükség. A konszolidáció nagyobb mértékű gazdaságpolitikai konvergenciát igényel. 
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A nemzeti és az EU-politikák ésszerű összehangolásának a nemzeti érdekkövető, 
ugyanakkor együttműködést szorgalmazó politikára kell épülnie.
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Melléklet
1. táblázat

Ausztria helyzetének fő mutatói európai uniós összehasonlításban, 2012

Ausztria Magyar-
ország Euróövezet EU-27

Terület km2 83.870 93.030 2.828.410 4.329.240
Népesség ezer fő   8.457   9.949    333.386    504.184
Népsűrűség fő/km2 100,8 106,9 126,8 116,5
Születéskor várható élettartam év 80,7 74,7 81,2 80,0
Bruttó hazai termék(GDP) mrd. euró 309,87 98,92 9.488,67 12.905,04
1 főre jutó GDP (PPP) euró 33.310 16.638   27.569   25.592
Keresők száma* ezer fő   4.144   3.812 141.484 217.182
Keresők/munkaképes népesség % 76,3 63,2 74,8 74,0
Munkatermelékenység*        

GDP/fő)
%

(EU27=100) 116,3 70,8 108,5 100,0

Infláció (fogyasztói árnöv.) % 1,8 5,7 2,5 2,6
Állami kiadások/GDP % 51,3 48,8 49,5 49,3
Államadósság/GDP % 74,3 78,6 93,1 87,2
Adók és járulékok/GDP % 44,1 38,9 41,7 40,9
ÁFA normál adókulcs** % 20,0 27,0 19,8 20,3
Szociális kiadások/GDP** % 30,4 23,1 30,4 29,4
Teljesítménymérleg/GDP % 1,1 1,6 1,1 0,4
Áruexport/fő euró 15.400 8.300 10.600 9.100
Áruimport/fő euró 16.500 7.500 10.200 9.100
Áruexport/GDP % 41,4 78,5 35,4 34,1
Áruimport/GDP % 43,5 74,5 34,1 34,0
FDI-befektetések (belföldiek 
befekt. külföldön)* mrd. euró 153,56 18,36 9.959,31 11.920,01

FDI-befektetések (külföldiek 
befekt. belföldön)* mrd. euró 118,30 64,00 8.295,37 10.119, 69

Kutatás-fejlesztés/GDPx % 2,75 1,21 2,09 2,03
Energiafogyasztás/fő (kőolaj-
egyenérték)** kg 3.330 1.670 2.450 2.300

Szállodai vendégágyak száma ezer db 594,36 158,56 9.962,66 12.601,97
Szállodai-vendéglátóipari 
foglalkoztatottak száma ezer fő 251 166 6 873 9 678

Megjegyzések: * 2011. évi adatok, ** 2010. évi adatok.
Forrás: Eurostat, Brussels, 2013. alapján saját összeállítás.
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2. táblázat

Ausztria gazdasági fejlődésének fő tendenciái, 2000-2012

2000-2005
éves átlag

2005-2010
éves átlag 2011 2012

Reálnövekedés (GDP) % 1,7 1,4 2,7 0,7
Infláció (fogyasztói árnöv.) % 1,9 2,7 1,4 0,6
Munkanélküliségi ráta % 4,3 4,6 4,2 4,4

Foglalkoztatottak száma éves növ.
% 0,6 0,9 1,4 1,3

Keresők/munkaképes népesség % 71,7 74,4 75,7 76,3

Fajlagos bérköltség éves növ.
% 0,6 2,0 1,0 3,5

Bruttó állótőke-beruházások/
GDP % 22,8 21,3 21,4 21,4

Bruttó keresetek alakulása 
reálértékben % 0,2 0,8 -1,3 0,0

Magánfogyasztási kiadások 
alakulása % 1,6 1,2 0,7 0,2

Állami kiadások/GDP % 51,5 50,4 50,5 51,3
Államháztartási mérleg/GDP % -1,8 -2,3 -2,5 -3,0
Államadósság/GDP % 65,6 65,3 72,4 74,3
Adók és járulékok/GDP % … 43,6 43,7 44,1

Export reálértékben éves növ.
% 6,2 1,5 8,5 0,7

Teljesítménymérleg/GDP % 1,2 3,4 3,5 1,1
Kutatás-fejlesztés/GDP % 2,2 3,1 2,8 …

Forrás: Eurostat, Brussels, 2013. alapján saját összeállítás
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3. táblázat

A történelmi integrációs hatások eredményei Ausztriában, 2010

Közép-
európai 

rendszer-
váltás

1989–2010

EU-       
csatlakozás
1995–2010

GMU
működése
1999–2010

EU 
2004. évi 

kibővítése
2004–2010

Összesen
1999–2010

átlagos éves változás %-ban
Bruttó hazai termék +0,2 +0,6 +0,4 +0,4 +0,9
Teljes termelékenység +0,1 +0,2 +0,2 +0,2 +0,4
Tőkeállomány +0,1 +0,3 +0,3 +0,2 +0,5
Foglalkoztatottak száma +0,1 +0,4 +0,2 +0,2 +0,5
Inflációs ráta (fogy. árak) +0,0 -0,3 -0,0 -0,0 -0,2
Fajlagos bérköltség +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0
Export reálértékben +0,5 +0,1 +0,0 +1,3 +0,9
Import reálértékben +0,6 +1,3 +0,9 +2,0 +2,8
Reáljövedelem/fő +0,2 +0,6 +0,4 +0,4 +0,9
GDP/fő reálértékben +0,2 +0,6 +0,5 +0,4 +1,0
GDP növ./EU-15 +0,3 +0,7 +0,5 +0,4 +0,1

átlagos összes változás %-ban*
Munkanélküliségi ráta -0,2 -0,4 -0,3 -0,2 -0,7
Exporthányad/GDP +3,1 -0,6 -1,4 +2,7 +3,1
Importhányad/GDP +2,3 +3,7 +1,4 +3,9 +6,1
Teljesítménymérleg/GDP +0,9 -4,3 -2,8 -1,2 -3,0
FDI-export/GDP +0,4 +0,0 +0,0 +2,4 +0,8
FDI-import/GDP +0,1 +1,0 +0,1 +1,0 +0,9
Államháztartási mérleg/GDP +0,3 +0,7 +1,0 +0,4 +0,5

Megjegyzés: * a jelzett időszak egészére vonatkozó változások
Forrás: Fritz Breuss: „Österreich 15 Jahre EU-Mitglied”. WIFO Monatsberichte, No. 2. (2010).
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Résumé

Austria’s Europe-Policy and Economic Position in the European Union

The characteristic Austrian identity, value system and motifs play a significant role 
in the Austrian foreign policy, and in its Europe-policy. The Austrian identity has 
gained strength as a result of the EU membership, since, the need for an effective 
advocacy within the EU was a good motivation, and the Austrian economy’s efficient 
performance in the EU has strengthened it. The Austrian standard of wages and living 
have reached the German one in the 1990s and then surpassed it.

In the last quarter of a century, Austria’s position and its Europe-policy has been 
influenced by four historical events and their consequences: regime changes of 1989–
1990 in Central and Eastern Europe, joining the EU in 1995, creating the EMU and 
issuing the euro, as well as the EU’s Eastern enlargement (2004, 2007 and 2013).

Based on the great historical revolutions, the identity and the way of lobbying both 
had to be redefined. Austria particularly emphasises sovereignty and subsidiarity 
among the EU’s principles, since both are crucial to the practice of the enforcement of 
Austrian interests. The country seeks to strengthen the role of the small member states 
within the decision-making mechanism of the EU.

The members of the Community must provide continuous responses to the 
questions of national, regional and European identity. However, the problems caused 
by the aftermath of the post-2008 crisis and the recent financial crisis, make it difficult 
to make progress. The gradually integrating Central Europe – in case of becoming an 
organic regional integration – can strengthen its international political and economic 
position. In which Austria has a key role.

Austria’s benefit, obtained from the EU membership, occurs in the growth in surplus, 
the increase in exports, the growth of R & D efficiency, the excess of consumption 
caused by the increase of wealth, as well as in the increased tax revenues. This way 
Austria and the EU both gain profit (a win-win position develops).

The negotiations on the future of the EU integration are dominated by the following 
questions: institutionalisation of the financial stabilisation, reorganisation of the 
member states’ budgets, responsibilities of debt reduction and the need to reduce the 
imbalances in international financial markets. The general course line of the Austrian 
Europe-policy is that a strong, law-abiding, regulatory community is required, rather 
than a transfer community. The consolidation will require greater policy convergence. 
The rational coordination of national and EU-policies must be based on a policy, 
following national interests, as well as promoting cooperation.


