
marján attila

Az euróövezeti reformtervek
néhány kritikus eleme

T-2013/16MKI- tanulmányok



MKI-TANULMÁNYOK
A Magyar Külügyi Intézet időszaki kiadványa

Kiadó:
Magyar Külügyi Intézet

Szerkesztés és tördelés:
Tevelyné Kulcsár Andrea

A kiadó elérhetősége:
H-1016 Budapest, Bérc utca 13-15.

Tel.: +36 1 279-5700
 Fax: +36 1 279-5701

E-mail: titkarsag@hiia.hu
www.kulugyiintezet.hu

www.hiia.hu

© Marján Attila, 2013
© Magyar Külügyi Intézet, 2013

ISSN 2060-5013

         



            
Marján Attila           Az euróövezeti reformtervek néhány kritikus eleme

Az alábbi tanulmány négy, a gazdasági integráció megerősítése szempontjából kri-
tikusnak tekinthető gazdaságpolitikai területre – az euróövezeti költségvetésre, az 
eurókötvényekre, illetve az európai pénzügyminiszter kérdésére, valamint az adóharmo-
nizációra – vonatkozó legfontosabb elképzeléseket, fejleményeket foglalja össze.

EuróövEzEti költségvEtés

A közös pénznek nemcsak országa nincs, és a mögötte álló politikai intézmény-
rendszer pehelysúlyú, de alapvető gazdasági integrációs alapok is hiányoznak 
mögüle. Az EU-nak alig van költségvetése: egy modern piacgazdaság esetében a 

költségvetés a GDP mintegy negyven százaléka, az EU esetén a közös GDP egy százalé-
kát teszi ki. Ráadásul az Unió nem azokra a dolgokra költ, amikre egy „rendes” büdzsé, 
hanem egészen másokra: többek között még ma is szinte minden második eurót agrár-
támogatásokra. Mindez azt jelenti, hogy ez a költségvetés képtelen összeurópai szinten 
jelentős transzfereket végrehajtani az eurózóna különböző fejlettségi szinten és gazdasági 
ciklusban lévő tagjai között. De ennél sokkal fontosabb hiányosság, hogy az eurózónának 
nincsen közös gazdaságpolitikája, és még a mai napig is egyhangú döntés kell például a 
közös adózási szabályok elfogadásához.

A külön csak euróövezeti költségvetés markánsan kétsebességes EU-t jelentene, 
amelyben a magországok külön – esetleg a közös költségvetés mellett, az felett – is disz-
ponálnának egy büdzsé felett, amelynek mind a forrása, mind a kiadási struktúrája és 
céljai különböznének a teljes EU költségvetésétől. A felvetések között szerepel az is, hogy 
a demokratikus kontrolt egy külön eurózóna parlament, a költségvetési menedzsmentet 
pedig egy eurózóna pénzügyminiszter végezze.

A külön euróövezeti költségvetés szükségességét szakértők már régóta hangsúlyoz-
zák, és az sem meglepő, hogy Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke 2012-ben 
szintén ilyen jellegű kijelentést tett. Álláspontja szerint ez a büdzsé fedezhetné a bank-
unió költségeit, emellett pedig magában foglalhatna egy olyan pénzügyi stabilizációs 
eszközt, amely az euróövezeti országokban szükséges strukturális reformok végrehaj-
tásában nyújthatna segítséget. Erre részben azért van szükség, mert az utóbbi időben 
egy sor olyan új intézkedés született Európában, amely a költségvetési kiadási korlátokat 
szigorítja; ugyanakkor élénkítésre szükség lenne, viszont rekordméretű a munkanélkü-
liség és az eurózóna számos tagországa elhúzódó recesszióval küzd. Véleménye szerint 
ez a saját költségvetés az eurózóna gazdaságélénkítése szempontjából is hasznos lenne. 
Bizonyos gazdaságélénkítő beruházásokat, esetleg a munkanélküli segélyek egy részét is 
abból fizethetnék, illetve az adott euróövezeti tagállamokban a strukturális átalakítások-
hoz szükséges forrásokat is onnan biztosíthatnák.

François Hollande francia elnök az egyéves munkáját összegző beszédében, 2013 
májusában szintén kijelentette, hogy szükség van euróövezeti költségvetésre. Az évérté-
kelőben nem szerepelt az, hogy milyen mélységű lenne a közös gazdasági kormányzás, 
sem a külön költségvetés mérete, de az, hogy a politikai uniót is bevonta a célok közé, arra 
mutathat, igen erős együttműködésben, föderációban gondolkozik.
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A válságkezelésen kívül lenne azonban még egy alapvető feladata az eurózóna bü-
dzséjének: az intraregionális transzferek lebonyolítása a különböző ciklusszakaszban 
lévő tagok között.

Robert Mundell és Ronald McKinnon kutatásaiban1 azt vizsgálta, melyek azok a fel-
tételek, amelyek teljesülése esetén egy országcsoport számára a közös valuta létrehozása, 
illetve fenntartása nagyobb előnnyel jár, mint annak hiánya. A (később részben vissza-
vont) kutatási eredményeiket az eurózónára vonatkoztatva sok érv szól az mellett, hogy 
az eurózóna nem optimális valutaövezet, mert sem a tényezőmobilitás (munkaerő), sem 
a központi transzfer (vö. fiskális unió) megléte tekintetében nem elégíti ki a feltételeket. 
Egy, a közös GDP 3-6 százalékára rúgó euróövezeti költségvetés (Van Rompuy jóval 
szerényebbről beszél) lehetne e tekintetben a szükséges és hatásos eszköze a valutaövezet 
hosszú távú megtartásának.

Számos tényező alapján vizsgálható, hogy egy ország alkalmas-e az optimális va-
lutaövezet tagságára. Ilyen a makrohasonlóság, a reálkonvergencia, a termékpiaci, 
kereskedelmi összefonódás, a termelési tényezők (munka, tőke) áramlásának szintje és 
a fiskális integráltság foka. A Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) első 15 éve alatt a 
gazdasági teljesítmények és szerkezetek heterogenitása az övezeten belül aszimmetrikus 
sokkokat váltott ki. A periféria országainak a leszakadása felgyorsult, Görögország sú-
lyos adósságspirálba került, amely ellehetetleníti a gazdasági növekedést, sőt elhúzódó 
recessziót okoz, fenntarthatatlanná téve az államháztartást. A valutaövezet országaink 
eltérő és alig koordinált gazdaságpolitikája ráadásul megnehezíti a hatékony monetáris 
politika folytatását.2 Ebből következően ideális esetben az eurózónának sokkal harmo-
nizáltabb költségvetési és gazdaságpolitikára, valamint jelentős központi költségvetésre 
lenne szüksége.

Ez utóbbi szinte teljes mértékben hiányzik az euróövezetben, ellentétben az Egyesült 
Államokkal, ahol például a munkanélküli segélyeket döntő részben nem az adott tagállam 
fizeti, illetve jelentős, több ezer milliárdos gazdaságélénkítő beruházásokat valósítanak 
meg a központi büdzséből.

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 2012-es, a teljes gazdasági unió 
létrehozására vonatkozó alapdokumentuma is javaslatot tesz egy külön euróövezeti 
költségvetésre. A konkrét méretet nem tartalmazó javaslat szerint az az aszimmetrikus 
sokkok kezelésében játszana fontos szerepet, mert a gazdasági ciklusok különböző fázisa-
in átívelő tőketranszferként működne (jó időszakában a tagállam automatikusan befizet, 
rosszban pénzt kap). E központi euróövezeti költségvetés kötvényt (eurókötvényt) is kibo-
csáthatna. Alapelve az lenne, hogy hosszú távon egyik tagállam sem lehet nettó nyertes 
vagy vesztes, s nem eredményezhet tartós pénztranszfert egyik tagállam kárára, illetve 
előnyére. A Bizottság egy kvázi uniós pénzügyminisztérium felállítását is javasolja: a 
Bizottságon belül a GMU Kincstár (EU Treasury) uniós szintű adóztatási jogkörrel ren-
delkezzen, vagy kötvény-kibocsátási képessége legyen (azaz eladósíthatja magát). 

1 Robert A. Mundell: „A Theory of Optimum Currency Areas”. The American Economic Review, 
Vol. 51. No. 4. (1961). 657–665. o.; Ronald McKinnon: „Optimal Currency Areas”. The American 
Economic Review, No. 53. No. 4. (1963). 717–725. o.

2 Ódor Bálint: A kettős többség bevezetésének várható hatásai a Tanács működésére és Magyarország 
érdekérvényesítési lehetőségeire. Budapest: Corvinus Egyetem, 2013. Ph.D. értekezés. 32. o.
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A tervek szerint az euró bevezetésére készülő tagállamok szabadon csatlakozhatnának 
ehhez a rendszerhez. Az eurózónára tervezett költségvetés és a teljes EU-ra javasolt kincs-
tár között egyelőre, legalábbis a tervek alapján, intézményi ellentmondás feszül.

A brüsszeli Bruegel kutatóközpont 2013 januárjában jelentette meg tanulmányát3 az 
euróövezeti költségvetés különböző lehetséges opcióiról. A szerzők abból indulnak ki, 
hogy a válságkezelés eddigi lépésein (EKB piaci beavatkozások, ESM, fiskális paktum, 
bankunió irányába tett lépések) túl, középtávon szükség van egy euróövezeti költségve-
tésre is. Ez ugyanis alapvető feltétele az övezet fiskális stabilizációjának. A tanulmány 
négy opciót vizsgál meg:

1. föderális euróövezeti költségvetést (amely a GDP két százalékát tenné ki), ahol a 
társasági nyereségadót övezeti szinten harmonizálnák és központosítanák;

2. egy költségvetést (support scheme), amely a potenciális kibocsátás (potential out-
put) szintjétől való eltéréseken alapulna, azokat kompenzálná egy automatikus 
transzfermechanizmus keretében;

3. egy garanciarendszert (insurance scheme), amelyben a tagországok a GDP-hez kö-
tött államkötvény-kibocsátásai jelentenék a fedezetet; és végül

4. egy rendszert, amely a közösen garantált adósság-kibocsátási kvótákon alapulna.

A tanulmány számba veszi a különböző opciók előnyeit és hátrányait, a legradikálisabb-
tól, a teljes költségvetéstől (1.) a jelenlegi rendszer megerősítésén alapuló mechanizmusig 
(4.), és megállapítja, hogy a különböző opciók nem feltétlenül zárják ki egymást, és kü-
lönböző hatásfokkal működnének az egyes bajba került államok esetében. A Bruegel a 3. 
megoldást (GDP-hez kötött kötvény-kibocsátási rendszer) tartaná az optimálisnak, továb-
bá arra a konklúzióra jut, hogy a jövőben nemcsak elkerülhetetlen, de elengedhetetlen is, 
hogy a vita tovább folyjon az euróövezeti fiskális stabilizációs mechanizmusról. A kérdés 
és a tanulmány technikainak tűnik, de valójában mélyen politikai ügy. Véleményünk sze-
rint – jóllehet egyelőre lekerült a politikai agendáról – a következő két évben ez az egyik 
legfontosabb kérdés lesz az európai gazdasági föderalizmusról szóló vitákon. Ráadásul 
jellegénél fogva messze túlmutat a gazdaság területén, hiszen a szuverenitás alapvető 
kérdésit érinti, és a kétsebességes Európa irányába tett út mérföldköve lehet.

EurókötvényEk és Európai pénzügyminisztEr

Az Európai Bizottság 2011 novemberében tett javaslatot az eurókötvények (bizott-
sági szóhasználatban: stabilitási kötvények) bevezetésére. Az eurókötvények a 
tagállami államadósság-kibocsátást vagy annak egy részét tennék közös, közö-

sen garantált kibocsátássá az eurózónában. A bevezetésükről szóló vita már 2000-ben 
elindult, amikor is a Giovannini Report vizsgálta meg az euróövezeten belüli államköt-
vény-kibocsátás összehangolásának lehetőségét. A kérdés azonban az euróövezetet sújtó 
adósságválság fokozódásával vált akuttá.

3 Jean Pisani-Ferry, Erkki Vihriälä és Guntram B. Wolff: „Options for a Euro-Area Fiscal Capacity”. 
Bruegel Policy Contribution, No. 1. (2013). http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/
publication/765-options-for-a-euro-area-fiscal-capacity/, 2013. január 10

http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/765-options-for-a-euro-area-fiscal-capacity/
http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/765-options-for-a-euro-area-fiscal-capacity/
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A közös kötvénykibocsátásból fakadó legfontosabb előnyök többrétűek. Egyrészt le-
hetségessé válik a jelenlegi adósságválság enyhítése és a jövőbeni válságok megelőzése 
azáltal, hogy a magas kamatot fizető tagállamok hasznot húznának az alacsony kamatokat 
fizető tagállamok nagyobb hitelességéből. Az euróövezet pénzügyi rendszere a sokkha-
tásokkal szemben is ellenállóbbá válna, és a pénzügyi stabilitás is erősödne. Könnyebb 
lenne a monetáris transzmissziós csatornák működése. Az euróövezeti állampapír-piaci 
hatékonyság növekedne azáltal, hogy az eurókötvény-piac likviditása és magas hitelmi-
nősítése alacsony hozamszintet eredményezne. Továbbá minden bizonnyal nőne az euró 
globális vonzereje.

Az eurókötvények rendszere azonban veszélyekkel is járna. Az eurókötvények ki-
bocsátása csak akkor lehet sikeres, ha kiküszöböli az erkölcsi kockázatot, biztosítja a 
fenntartható közfinanszírozást, és mérsékli a káros makrogazdasági egyensúlytanságokat, 
mindez pedig jelentős mértékben megerősített költségvetési felügyelet és gazdaságpo-
litikai koordináció, valamint nagyobb fokú gazdasági konvergencia létét feltételezi. 
A stabilitási kötvények kibocsátásával kapcsolatban számos nyitott kérdés van; többek 
között a kötvénykibocsátás szervezeti háttere is tisztázatlan. A Bizottság szerint a leghaté-
konyabb egy euróövezeti adósságkezelő ügynökség létrehozása lenne, mely a kibocsátott 
stabilitási kötvényekért kapott hiteleket pénzügyi szükségleteik arányában osztaná szét 
az egyes tagországok között. Úgy véli, a stabilitási kötvények kibocsátása számos előny-
nyel járhat: jelentősen mélyítheti a gazdasági uniót, növelheti az állami finanszírozásnak a 
sokkhatásokkal szembeni ellenálló képességét. A közös kötvénykibocsátást azonban szo-
rosabb és szigorúbb költségvetési felügyeletnek, erőteljesebb költségvetési fegyelemnek 
és megfelelő gazdasági versenyképességnek kell kísérnie.

A javaslat a kötvénykibocsátás módjára három különböző opciót vázol fel, az alapján, 
hogy az eurókötvény milyen mértékben váltaná fel a tagállami kibocsátást (teljesen vagy 
részlegesen), illetve milyen az alkalmazott garanciák természete (közös és többoldalú, 
vagy csak többoldalú).

Az első változat szerint az eurókötvény bevezetése teljes mértékben felváltaná a tag-
állami kötvénykibocsátást, és az euróövezet minden tagállama által biztosított közös 
és többoldalú garanciák alapján történne. Ez a forgatókönyv járna a legtöbb előnnyel 
a Bizottság értékelése szerint (például: a kiváló hitelminősítésű, nagyobb tagállamok 
előnyeit maximálisan élvezhetnék a többiek is; nagyfokú likviditás a pénzpiacokon; egy-
forma költségen biztosítaná a tagállamok adósságának refinanszírozását). Ezzel együtt, 
a megerősített gazdasági kormányzás nélkül az erkölcsi kockázatnak ebben az esetben a 
legnagyobb a valószínűsége. Emellett hosszú idő szükséges a megvalósításához, és min-
denképen a lisszaboni szerződés módosítását igényelné.

A második verzió szerint a közös és többoldalú garanciákkal kibocsátott eurókötvények 
csak részben váltanák ki a tagállami kötvényeket. Ennek lehetséges előnyei: likvidebb 
eurókötvény-piac és kisebb kockázat, ezáltal az adósság ilyen arányú összegének refinan-
szírozása sokkal olcsóbb lenne; az erkölcsi kockázat kisebb lenne, mint az első esetben. 
Ugyanakkor szintén viszonylag hosszú idő szükséges a megvalósításához, és esetleg a 
lisszaboni szerződés módosítását is feltételezné.

A harmadik esetben az eurókötvények csak részlegesen váltanák ki a tagállami kötvé-
nyeket, és mögöttük csak többoldalú garanciák állnának, közös garancia nem. Ez a változat 
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járna a legkevesebb előnnyel (kevés likviditást biztosítana; a nagy adósságállománnyal és 
kedvezőtlen adósbesorolással rendelkező tagállamokra nagy piaci nyomás hárulna). Ezzel 
együtt azonban a jelenlegi adósságválság mielőbbi leküzdéséhez hozzájárulhatna, hiszen 
a lisszaboni szerződés módosítását nem igényli (másodlagos jogalkotással kivitelezhető 
lenne), így rövid időn belül megvalósítható. Ez a megközelítés hasonló az EFSF (európai 
pénzügyi stabilitási eszköz) révén kibocsátott kötvényekhez.

A Bruegel Intézet 2012. júliusi, Paths to Eurobonds4 c. tanulmánya a közös euróövezeti 
állampapírok kibocsátásával kapcsolatos javaslatokat hasonlítja össze, miközben bemutat-
ja, ezek a kötvények miként lennének képesek stabilizálni a pénzügyi és banki piacokat, 
hosszú távon pedig elősegíteni az euróövezet gazdasági versenyképességét.

A tanulmány három fő célt lát a közös eurókötvények bevezetése mögött: egyrészt a 
fiskális kockázatmegosztás és fegyelem elérését; másrészt a pénzügyi stabilitás elősegí-
tését (pl. elszigeteli a hazai bankszektort a szuverén kockázattól); harmadrész a pénzügyi 
piacok működésének biztosítását azáltal, hogy egységes és mély piacot teremt a tagállami 
értékpapírok számára.

A közös eurókötvények kibocsátása számos jogi és intézményi következménnyel 
járna – elsősorban az alapító szerződések és a közösségi jogszabályok, másodsorban a 
tagállami alkotmányok és jogszabályok módosításával. A legfontosabb kérdés, hogy egy 
ilyen jellegű adósságkezelő program ellentmond-e a lisszaboni szerződés 125. cikkének 
(„no bail out” klauzula), amely tiltja, hogy a tagállamok más tagállamok adósságait ma-
gukra vállalják.

A kötvényeket a tanulmány szerint egy három-ötéves periódus alatt lenne érdemes 
bevezetni. Ez az időszak segíthet a nyomás alatt lévő tagállamoknak, mivel külső adós-
ságfinanszírozásuk alacsonyabb árakon történne. Ráadásul így elkerülhetők a másodlagos 
piacokat érintő azonnali hatások, továbbá ez a bevezetési időszak elegendő időt nyújt az 
eredmények értékelésére is.

A legfontosabb kérdések egyike, hogy egy tagállam ösztönözhető lesz-e arra, illetve 
önszántából elhatározhatja-e, hogy felmondja a megállapodást, s ha igen, akkor ez mi-
képpen történik majd. A különböző elképzelések eltérő válaszokat adnak. A visszafizetési 
paktum alapján pl. automatikus kiválással jár, ha az adósság mértéke a GDP 60%-a alá 
csökken, vagy lejár a 25 éves törlesztési periódus. Az európai biztonsági kötvényeket 
viszonylag gyorsan vissza lehet vonni, a „kék-piros kötvények” koncepciója többségi sza-
vazással biztosítaná a kilépést. Az ezzel járó káros hatások elkerülése érdekében azonban 
a kiválás folyamatának kellően összetettnek és költségesnek kell lennie.

A lehetséges forgatókönyv az első javaslat szerint az lenne, hogy a bevezetési folya-
mat az ún. eurobillek és hosszú távú projektkötvények kibocsátásával indulna. Ennek 
előnye, hogy a remélt kezdeti sikerek után gyorsan – 5 éven belül – át lehetne térni a szé-
lesebb körű közös kötvények kibocsátására, vagyis könnyen el lehet mozdulni a fiskális 
unió felé, miközben hatékonyan felügyelhető marad a folyamat. Hátránya viszont, hogy 
főképp politikai döntéseken alapszik, így könnyen megszakítható az átállás.

A második elképzelés kiindulópontnak a visszafizetési paktumban foglaltakat tekin-
ti, amellyel 25 év alatt a tagországok államadóssága a GDP 60%-ára szorítható vissza 

4 Stijn Claessens et al.: „Paths to Eurobonds”. Bruegel, http://www.bruegel.org/publications/publication-
detail/publication/733-paths-to-eurobonds/, 2012. július 3.

http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/733-paths-to-eurobonds/
http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/733-paths-to-eurobonds/
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(lásd részletesebben alább). Hasonló eredményeket érhetne el a „kék-piros kötvények” 
kibocsátása, kevesebb politikai feszültség mellett. Pozitív hatásként értelmezhető, hogy a 
közösen vállalt garanciák kevesebb előzetes elosztási következményekkel járnának, míg 
a marginális hitelfelvételi költségek piacfegyelmező szerepe feltehetően hangsúlyosabb 
lenne. A bankok mérlegén számon tartott, biztonságosabb és kölcsönös szuverén adósság 
a visszafizetési paktum értelmében növelné a pénzügyi stabilitást.

A tanulmány öt különböző javaslaton keresztül mutatja be az eurókötvények beveze-
tésének hatásait:

Kék és piros kötvények (blue-red bonds) – a szuverén adósság a tagállami GDP 60%-
áig közösségi (kék kötvények), a fennmaradó rész erejéig pedig tagállami felügyelet alá 
tartozna (piros kötvények).

Stabilitási kötvények (stability bonds) – ennél a konstrukciónál a nemzeti kötvény-
kibocsátás helyettesítésének háromféle elképzelését vázolta fel az Európai Bizottság: 
teljesen közösségi; részleges kiváltás közös garanciákkal (kék és piros kötvények); részle-
ges kiváltás közös garanciák nélkül (hasonlóan az EFSF-hez).

Európai biztonsági kötvények (European Safe Bonds) – ezek közösségi szintű, biz-
tonságos, alacsony kamatozású (senior) osztályokba sorolt értékpapírok lennének, így a 
bankoknak nem kellene tagállami értékpapírokat vásárolniuk.

Eurobills – alapvetően hasonló a „kék-piros kötvényről” szóló javaslathoz, azonban a 
közösség csak a tagállami GDP 10%-áig vállalná át a szuverén adósságot.

Visszafizetési paktum (Redemption Pact)5 – ebben az esetben, a „kék-piros kötvény” 
javaslathoz hasonlóan, a GDP 60%-áig egy közös hatóság vállalná magára az adósságot, 
a tagállamnak azonban 25 év alatt vissza kellene fizetnie azt. Az eurókötvények kiváltását 
hivatott szolgálni, egyelőre javaslat szintjén, az európai adósságtörlesztő alap (European 
Redemption Fund, ERF) ötlete. Ez az elképzelések szerint átvehetné az eurózóna tag-
országaitól államadósságuknak a GDP 60 százaléka feletti részét, hogy 20-25 év alatt 
visszafizesse a felhalmozott tartozásokat.

Az ERF ötletét eredetileg a német gazdaságkutató intézetek vezetőit tömörítő mun-
kacsoport vetette fel. Mintájául az Egyesült Államokban 1790-ben felállított alap szolgált, 
amelyet az amerikai függetlenségi háború örökségeként visszamaradt adósság ledolgozá-
sára hoztak létre. E koncepció szerint a részt vevő országok letétbe helyeznék az alapnál 
arany- és devizatartalékuk ötödét, illetve bevezetnének egy európai adót, amely az ERF-
be folyna be. Ezek adnák az alap által kibocsátott kötvények fedezetét.

A résztvevőknek vállalniuk kellene, hogy a megmaradó adósságuk sosem lépi át a 60 
százalékos limitet. Amelyik ország megsérti ezt az előírást, azt kizárnák a rendszerből, 
és adósságát önállóan lenne kénytelen törleszteni. Az alapnak a számítások szerint 2300 
milliárd eurónyi adósságot kellene átvállalnia és törlesztenie.

A tagállamoknak garanciákat kellene biztosítaniuk az alap által nyújtott hitelek 
megfelelő fedezete érdekében. A részvétel feltétele, hogy a tagállam vállalja egy fiskális 
konszolidációs stratégia és a strukturális reformok végrehajtását. Az alap létrehozásával 
kapcsolatos legfontosabb kihívások az alábbiak: a jó hitelképességű tagállamoknak ke-
vés hasznuk származik az alapból, ezért számukra ösztönzőket kell kialakítani; a túlzott 

5 Az ERF ötlete javaslatként szerepel az Európai Bizottság nagy jelentőségű 2012-es alapdokumentu-
mában is, amely a valódi gazdasági unió létrehozásáról szól.
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adósság közösségiesítésével a piacfegyelmező hatás gyengülhet (moral hazard); mivel a 
rendszer csak egy meghatározott ideig működne, annak végéhez közeledve a piaci likvidi-
tás csökkenne. Az alap felállítása ráadásul csak a lisszaboni szerződés felülvizsgálatával 
megvalósítható, vagyis egy egyszerű tanácsi rendelet nem lenne elég a létrehozásához.

Az eurókötvények gyakorlati bevezetését Németország alapvetően ellenzi, mert újabb 
pénzügyi és bonitás (goodwill) áldozattételnek tartja, és mindenképpen csak valamilyen 
komoly, a pénzügyi fegyelmet hitelesen szolgáló ellentételező eszköz (pl. európai pénz-
ügyminiszter) megléte esetén támogatná. Az európai pénzügyminiszter egy, a tagállami 
költségvetések feletti vétójoggal rendelkező EU-politikus lehetne, akinek jogában állna 
visszaküldeni az eurózóna tagországainak költségvetési terveit átdolgozásra, ha nem 
látná biztosítva a fiskális pozíciók egyensúlyban tartását az adott országban. Emellett 
– amennyiben létrejönne – fontos irányító szerepe lehetne az eurózóna költségvetésének 
tekintetében. Az európai pénzügyminiszteri pozíció létrehozása fontos garancia lenne az 
eurózónához tartozó országok költségvetési fegyelmének vonatkozásában, ugyanakkor a 
nemzeti szuverenitásról való páratlan mérvű lemondást feltételezne ezen államok részéről. 
Egy ilyen pozíció létrehozása markáns lépésnek számítana a gazdasági föderalizmushoz 
vezető úton, melynek politikai realitását Németország gazdasági és az európai politikai 
térben elfoglalt helyzete, illetve a gazdasági válságkezelés sikeressége fogja determinálni. 
Az európai uniós pénzügyminisztérium (EU Treasury) felállítását a Bizottság is java-
solta 2012-ben, a gazdasági föderalizmus megvalósításáról készített programjában. Az 
Európai Bizottság, illetve a „trojka” a gyakorlatban, az EU- és IMF-segélyben részesü-
lő ún. programországok viszonylatában már jelenleg is bizonyos tekintetben úgyszólván 
központi pénzügyminisztériumként lép fel.6

adóharmonizáció

Az adóharmonizáció ügyével azért indokolt foglalkozni, mert az adószuverenitás 
kulcskérdés minden föderális rendszer hatalommegosztási rendjében. Az európai 
gazdasági és politikai föderalizációnak is megkerülhetetlen kérdésköre lesz az 

adóharmonizáció, illetve egy esetleges közös adó bevezetése.
Az Európai Unióban az adóharmonizáció igen gyenge. Ennek oka, hogy a tagállamok 

eddig nem kívántak lemondani a nemzeti szuverenitás egyik legfontosabb elemének – az 
adópolitikának – a saját hatáskörben történő, illetve csak szerény koordináció és har-
monizáció melletti gyakorlásáról. A pénzügyi szuverenitáson túl az adóztatás az egyik 
legfontosabb eszköze a nemzeti gazdaság- és társadalompolitikai célok megvalósításá-
nak. Ez az egyetlen megmaradt gazdasági szakpolitika, ahol még van vétójog, vagyis 
amelyet a tagországok nem minősített többséggel fogadnak el. Az Európai Parlament sem 
rendelkezik jogalkotási jogosultsággal az adózás területén.

6 Erről lásd részletesebben: Guntram B. Wolff: „(Com)Mission to Rome, or What a Euro Area Finance 
Ministy Means”. Bruegel Policy Paper, http://www.bruegel.org/nc/blog/detail/article/138-com-
mission-to-rome-or-what-a-euro-area-finance-ministry-means/, , 2011. november 16.
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Ennek megfelelően, közgazdasági szempontból meglepően nagy a különbség az EU-
ban az adózási és a monetáris politika harmonizáltságának szintje között még ma, az euró 
bevezetése után közel másfél évtizeddel is. Az Unió célja csak a nemzeti adórendszerek, 
jogszabályok hasonlóvá tétele a belső piac működését zavaró különbségek megszüntetése 
érdekében. Alig vannak kötelező jelleggel, minden részletre kiterjedő közös előírások, 
különösen a közvetlen adózás (társasági és személyi jövedelemadók) területén. Az adó-
harmonizáció a másodlagos jogalkotáson (alapvetően irányelveken) keresztül valósul 
meg.

Az Európai Unió az árukhoz, szolgáltatásokhoz kötődő, indirekt adók harmonizá-
ciójában érte el a legmagasabb szintet. Így az áfa mellett a jövedéki adó tekinthető a 
leginkább harmonizált adónemnek. Ezenfelül eljárási, együttműködési szabályokat hatá-
roz meg a tagállamok adóhatóságai közti akadálytalan kooperáció érdekében.

Az adóharmonizáció végső célja nem egy szövetségi adórendszer létrehozása volt, 
hanem a már meglévő nemzeti adójogszabályok fokozatos közelítése. Ez még akkor is így 
van, ha pl. egységes forgalmiadó-mérték kialakítására történt már kísérlet.

Nem létezik európai adóhatóság által beszedett, európai adó. Az egyetlen kivétel a 
közösségi alkalmazásban álló köztisztviselők munkabéréből levont és a közösségi költ-
ségvetésbe beszedett járulék. A közösségi saját források rendszere sem tekinthető európai 
adónak, mert azokat a tagállamok hatóságai szedik be, ráadásul az EU-nak átutalt összeg 
a nemzeti GDP-hez viszonyítva igen alacsony.

A közvetlen adók harmonizációja területén nem találunk olyan kiterjedt szabályo-
zást, mint a közvetett adóknál. Mindössze néhány, meglehetősen jelentéktelen irányelv 
elfogadására került sor, mint pl. a társasági adózásban az ún. átalakulási vagy az anya- és 
leányvállalati irányelv. Az évtizedek során számos közvetlen adózási javaslat is készült, 
amelyekből azonban sosem lett jogszabály. Egy kivétel történt ez alól: a közelmúltban 
fogadtak el egy új jogszabályt a megtakarítások adóztatása kapcsán működtetendő 
információcsere-rendszerről.

Az adóharmonizáció hiánya miatt egyre több gondot okoz az adóelkerülés, adócsalás 
és az Unión belüli káros adóverseny. Ez utóbbit leginkább a tranzakcióban érintett orszá-
gok gazdasági egyenlőtlenségei táplálják, de az adóelőnyök kiaknázásának lehetősége 
(kedvező adókulcs, adómentességek) is fontos szerepet játszik benne. A külföldi tőke 
vonzása érdekében a társasági adózás terén verseny alakult ki az államok között. 
A befektetéseket ösztönző adópolitika elsősorban a kevésbé fejlett országok számára ver-
senyképesség-javító eszköz, ezért a kelet-európai bővítéssel az adóverseny az Európai 
Unióban is felerősödött. Mint láttuk, a direkt adókra vonatkozó közösségi harmonizáció 
gyerekcipőben jár, ami jó terepet kínál az adóversenyhez. Az adóharmonizáció bevethető 
lenne annak megfékezése érdekében, de az euróválságig hiányzott a tagállamok erre vo-
natkozó egyeztetett akarata. Az adóverseny unióbeli sorsa is alapvetően attól függ, lesz-e 
közös fiskális politikán alapuló, koherens adópolitika és adókoordináció.7 Erre pedig az 
új adóharmonizációt is magában foglaló gazdasági föderalista elképzelések kínálnak 
lehetőséget.

7 Galántainé Máté Zsuzsanna: „Adóverseny az Európai Unióban”. Hitelintézeti Szemle, No. 5–6. 
(2005). 45–62. o.
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Az adócsalás elleni harc a költségvetési présben lévő, eladósodott tagállamok számára 
létkérdéssé vált, és mint az európai integráció történetében már többször is, a kényszer 
viszi rá a tagországokat a jogharmonizációra. A Bizottság 2012 végén adócsalás elle-
ni akciótervet tett közzé. Nagy-Britannia, Németország, Franciaország, Olaszország és 
Spanyolország pedig 2013 áprilisában a pénzügyi és adózási transzparencia növelésére 
tett javaslatot, az automatikus (nemzeti adóhatóságok közti) információcsere fontossá-
gát hangsúlyozva. Vállalták, hogy egy kísérleti projekt keretében adóhatóságaik között 
az információcserét érintően szorosabb együttműködést alakítanak ki, és az abban való 
részvételre meghívják a többi tagállamot is.

Az adócsalás és adókikerülés elleni küzdelem keretében az Európai Bizottság 2013. 
április 23-án létrehozta a jó adóügyi kormányzással (good tax governance) foglalkozó 
platformot. Ez felügyeli a tagállamok által az agresszív adótervezés kezelése, illetve az 
adóparadicsomokkal szembeni szigorúbb fellépés terén végzett munkát. A platform célja 
annak biztosítása, hogy a tagországok egy összehangolt uniós kereten belül hatékony in-
tézkedéseket hozzanak e problémák kezelésére. A résztvevők az érdekeltek széles skáláját 
ölelik fel: a nemzeti adóhatóságok, az Európai Parlament, a vállalkozások és a tudomá-
nyos élet szereplői éppúgy képviseltetik magukat, mint a nem kormányzati szervezetek 
és egyéb érintettek. A platform 45 tagból áll majd: minden tagállam adóhatóságának egy 
magas szintű küldöttje és még mintegy 15 nem kormányzati képviselő vesz részt a mun-
kában. Ez utóbbiakat a Bizottság nevezi ki, nyílt pályázati eljárás alapján.

A káros adóverseny elkerülésének legjobb eszköze azonban az egységes és átlátható 
európai társaságiadóalap-számítás bevezetése lehetne. Az erre vonatkozó tervek már tíz 
éve az asztalon vannak, de az egyhangú igenlő döntést lehetetlen megszerezni az alacsony 
társaságiadó-rátát alkalmazó országok (pl. Írország) ellenállása miatt. Pedig a társasági-
adó-alap harmonizációja nem az adómérték egységesítését jelentené. A javasolt egységes 
adóalap a legalább két EU-tagállamban leányvállalattal rendelkező cégeknek megadná a 
lehetőséget, hogy a cégcsoport adózandó jövedelmét egységes szabályok alapján kalkulál-
ják. Az új megközelítés nagy előrelépést jelentene a mai rendszer eltörlésének irányába, 
amelyben az azonos cégcsoporthoz tartozó vállalatok EU-beli nemzetközi tranzakciói 
külön könyvelési szabályok alá esnek. Az egységes társaságiadó-alap átláthatóvá ten-
né a tagországok adórendszerét, megkönnyítve a befektetni kívánó cégek döntéseit. Az 
alacsonyabb adóráta mellett a cégek adóterhei magasabbak lehetnek, mint az olyan orszá-
gokban, ahol papíron nagyobb az adó, de kevesebb a lehetőség az adóalap csökkentésére.

Tisztán gazdasági szempontból egy kötelező közös adóalap tűnik a legegészségesebb 
és leghatékonyabb megoldásnak. Ugyanakkor az egységes adóalapra vonatkozó összeha-
sonlítási kísérletek az elmúlt évtizedekben számos alkalommal kudarcot vallottak. Ezért 
a Bizottság opcionális (választható) rendszerre tesz javaslatot, amelyben a vállalatok a 
létező nemzeti adóalap és az egységes uniós adóalap között választhatnak.

Az adózási előterjesztések nehézkes elfogadási procedúrája miatt a megerősített 
együttműködés (amikor a tagországok legalább egyharmada magára nézve kötelezőnek 
fogadja el a közös szabályokat) egyre gyakoribbá válhat ezen a területen, és az egysé-
ges vállalatiadó-alap bevezetése is így történhet meg a gazdasági föderalizmus irányába 
gyorsabban haladni kívánó országokban.
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Karel Lannoo, a CEPS (Center for European Policy Studies) vezetője 2013 májusában 
jelentette meg írását8 az EU-szintű társaságiadó-harmonizáció témájáról. A tanulmány-
ban megállapítja, hogy a még ma is egyhangú szavazás alá tartozó társasági adózás 
területén alig létezik EU-szintű szabályozás. Kivétel néhány partikuláris területet szabá-
lyozó, kilencvenes évekbeli irányelv és a tíz éve elfogadott megtakarítási adódirektíva. 
Lannoo szerint az EU-nak a pénzügyi tranzakciós adóról szóló tervezet feletti kötélhú-
zás helyett inkább a társaságiadó-alap harmonizációjára kellene fókuszálnia. A pénzügyi 
tranzakciós adó – ha megvalósul – ugyanis nem fogja elérni a célját: nem tudja majd a 
bankokra hárítani a pénzügyi krízisek költségeit, viszont teljesen értelmetlenül éles szem-
benállást eredményez a tagországok között, és mindezt éppen a bankunió létrehozásának 
idején, ami különösen káros integrációpolitikai hatással járhat. Mindennek ellenére és 
dacára annak, hogy 2011-ben Németország az euro plusz paktumban az euró bevezetésé-
nek feltételéül szabta a társaságiadó-alap harmonizációjának elfogadását, nincs előrelépés 
a jogalkotás területén – jóllehet egyre több szakmai és politikai diskurzus szereplője a 
társasági adó harmonizációjának kérdése. A társaságiadó-alap EU-szintű harmonizáci-
ója az euró megmentése szempontjából elkerülhetetlen, valódi gazdasági unió irányába 
tett fontos lépés lenne; az EU egységes befektetési lokáció jellegét erősítené a világban; 
elérné, következtében a termelés és az adózás helye ugyanaz lenne; továbbá sokkal job-
ban kezelné a bankszektor átlátható adózásának kérdését és megkönnyítené a bankunió 
létrehozását.

Az EU-szintű adópolitikai elképzelések másik fontos iránya a banktitok visszaszorí-
tása mind az EU-n belül, mind külföldön. E tekintetben a megtakarítások adóztatására 
vonatkozó adóirányelv alkalmazása, valamint annak folyamatos kiterjesztése az összes 
EU-tagállamra (Luxemburg, Belgium és Ausztria kapott alóla időleges kivételt) és a fon-
tosabb nemzetközi pénzügyi központokra (Szingapúr, Hongkong stb.) nehezen és szerény 
eredményekkel zajlik.

Végezetül szólni kell az európai adó kérdéséről. Nemcsak azért, mert ez a kérdés is 
napirenden van már a 2000-es évek eleje óta, de – főleg – azért is, mert egy gazdasá-
gi vagy fiskális föderáció létrehozásához elengedhetetlen egy közös adóbevételi forrás 
megléte.

Az Európai Bizottság már több mint tíz éve javaslatot tett valamiféle európai adó be-
vezetésére, amely a közös EU-költségvetés bevételi forrása lenne. A terv azóta is gyakorta 
felmerül a Bizottság és az Európai Parlament részéről, de a tagállamok jelentős része hűvö-
sen viszonyul hozzá. Így történt ez a 2014–2020 közötti keretköltségvetésről szóló vitában 
is. A kirajzolódni látszó és – a szerző véleménye szerint – rendkívül rossz választás a 
pénzügyi tranzakciós adóból származó bevételek egy részének EU-célokra való felhasz-
nálása lesz. Ezt az adónemet egyes pénzügyi tranzakciók után, annak bizonyos (töredék) 
százalékában megadott összegben fizetik a pénzügyi szolgáltatók a tagállamok költség-
vetésébe. A tranzakciós adó motivációja a pénzügyi szektor politikai megregulázása és 
a pénzügyi szektor megmentésére áldozott hatalmas kormányzati pénzek visszanyerése. 
Ezek alapvetően érthető politikai célok, de ezt az adónemet és ezt az adóbevételt az EU 
saját forrásának megtenni rövid távon kényelmes, hosszú távon viszont értelmetlen döntés.

8 Karel Lannoo: „The EU Should Tax in Harmony”. CEPS Commentary, http://www.ceps.eu/book/eu-
should-tax-harmony, 2013. május 3.
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Az európai adó kérdése mögött egy alapvető politikai dilemma húzódik meg: ki fi-
nanszírozza az európai projektet? A jelenlegi rendszer szerint az EU költségvetésének 
oroszlánrészét a tagállamok fizetik, tagállami hozzájárulásként, mintegy klubtagsági 
díjként. Ennek megfelelően az EU urai is a tagállamok. Ebből a helyzetből nemcsak a 
közös intézmények viszonylagos erőhátránya következik, hanem az állampolgároktól 
való elkülönülés, eltávolodás is. Az uniós polgárokban a távolodás érzete azáltal is erősö-
dik, hogy úgy érzik, nem finanszírozói, nem gazdái, nem tulajdonosai az integrációnak, 
hiszen annak működését látszólag a kormányuk tartja fent, a tagállami befizetés által. 
Természetesen ez csak a látszat, hiszen a kormányok valójában a polgárok adóbevételét 
utalják a közös brüsszeli költségvetésbe.

Az amerikai függetlenségi mozgalom mottója a „No taxation without representation”9 
volt. A mai európai helyzetet a „No representation without taxation” realitásával lehet 
jellemezni. Amennyiben az állampolgárokban tudatosodna, hogy az adózáson keresztül 
ők az európai projekt gazdái, sokkal könnyebb lenne a jelenlegi társadalmi elfordulást, 
érdektelenséget feloldani, ami pedig – mint láttuk – az egyik alapfeltétele annak, hogy az 
Európai Unió továbbléphessen a válságból és sodródásból való kilábalás útján.

Az európai állampolgárok által fizetett európai adót természetesen költségvetés-
semleges módon kellene (és lehet is) bevezetni. Vagyis sem az egyes állampolgároknak, 
sem a tagállamoknak nem kerülhetne többe az új rendszer alkalmazása. Ennek a legjobb 
módja – a föderális államok (pl. Kanada) gyakorlatához hasonlóan – az áfa megosztása. 
Ahogyan az ember Torontóban egy kabát vásárlása esetén X százalék áfát a föderális, 
Y százalék áfát pedig az Ontario tartományi adminisztrációnak fizet, a magyar vásárló 
26 százalék áfát fizetne a magyar és 1 százalékot az uniós költségvetésbe. Mindez azt is 
jelentené, hogy a tagállamok mentesülnének a közös költségvetésbe történő befizetési 
kötelezettségük alól.

Egyelőre tehát a pénzügyi tranzakciós adó tűnik a közös EU-adó legvalószínűbb for-
rásának, de nem kizárt, hogy ezt később, a kétsebességes Európának a valódi gazdasági 
közösséget – akár egy közös gazdasági kormányt is – létrehozó föderális magjában ki-
váltja egy olyan adónem, amely a polgárok érintettségét erősíti.

Az eurózóna-szintű költségvetés, az európai pénzügyminiszter, az adóharmonizáció, 
az eurókötvények egyike sem új keletű ötlet, sőt a legtöbbjük szerepel a Bizottság 2012-es 
nagy gazdasági föderalista akciótervében is, amelynek alapvető célja az eurózóna hosszú 
távú stabilizációja, a gazdasági unió jelentős mértékű megerősítésén keresztül. Mindezek 
ma, 2013 közepén, még irreális felvetéseknek tűnhetnek, de – az Európai Unió és az 
eurózóna gazdasági és politikai dinamikáját tekintve – a 2013-as német és a 2014-es uniós 
választások után valószínűleg ezek a kérdések fogják uralni az európai politikai és szak-
mai közbeszédet.

9 Nincs adózás képviselet nélkül.
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