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Általánosságban elmondható, 
hogy a tagországok európai in-
tegrációból származó előnyei-

nek és veszteségeinek a számbavételekor 
központi szerephez jut a közös költség-
vetéssel szemben megmutatkozó tagálla-
mi nettó pozíció. Ez természetes, hiszen 
a nettó egyenleg egyetlen számadatba 
sűrítve ad képet arról, hogy a tagállami 
befizetéseket meghaladják-e a közös költ-
ségvetésből elnyert, számos politikaterü-
letet lefedő források, illetve amennyiben 
igen, úgy azok milyen nagyságrendet 
képviselnek az adott ország számára. 

A 2000-es években csatlakozott országok 
esetében például évente átlagosan a brut-
tó hazai termék akár 4-5 százalékát el-
érő forrásmennyiség érkezik az Európai 
Unióból, megkönnyítve a gazdasági mo-
dernizáció végigvitelét. Így nehéz lenne 
amellett érvelni, hogy az Unió pénzügyi 
„ráfizetést” jelentene ezen országok szá-
mára.

Számtalan előnye mellett azonban a 
tagállami nettó egyenleg hátránya, hogy 
nemcsak rendkívül leegyszerűsített képet 
fest a tagországok által az Unióban élve-
zett fiskális (és tágabb nemzetgazdasági) 

A tagállamok és az Európai Unió közös költségvetése.
Miért nem alkalmas a költségvetési nettó pozíció
az integrációs előnyök mérésére?1

Bajusz Anna

Jelen tanulmány a tagállamok uniós költségvetéssel szemben megmutatkozó nettó pozícióját 
veti kritikai elemzés alá. A szerző célja annak bizonyítása, hogy jóllehet a nettó egyenleg 
mint mutatószám, hasznos kiindulópontot jelent az egy-egy tagállam által élvezett integrációs 
előnyök méréséhez, nem képes reális képet festeni az Unió tényleges gazdasági előnyeiről. 
Ezek számszerűsítésére ugyanakkor kézenfekvő lehetőséget kínál a kereskedelmi hatások 
számbavétele, amelyek a nettó befizető tagállamok több mint felénél egyértelműen javítja a 
költségvetési egyenleget.

This article carries out a critical analysis of EU Member States’ net budgetary positions. The 
author’s aim is to demonstrate that net balances, even if they serve as a good starting point 
for assessing the advantages of the Union for its members, fail to give a realistic picture of 
the real economic benefits. One obvious way for measuring these benefits is the assessment of 
trade effects which uncontestably improve the net balances of more than half of the net payer 
Member States.

* * *



2015. tél 123

A tagállamok és az Európai Unió

előnyökről, de kiszámításának módja is 
komoly kérdéseket vet fel. Az alábbiak-
ban áttekintem, hogy pontosan milyen 
hiányosságok jellemzik a tagállami net-
tó egyenlegek kiszámítását, majd igyek-
szem minél több szempont révén bizo-
nyítani, hogy a nettó egyenleg miért nem 
alkalmas az európai integráció gazdasági 
előnyeinek a szemléltetésére. Az elmúlt 
évtizedek során született, a tagállamok 
gazdasági előnyeinek reálisabb, a keres-
kedelmi hatásokat is tartalmazó szám-
bavételére szolgáló kísérletek ismerteté-
se után a kereskedelem hozadékainak a 
szerepét is bemutató elemzés következik, 
amely elsősorban a nettó befizető tagálla-
mok helyzetét vizsgálja.

A tagállamoknak az uniós
költségvetéssel szemben
megmutatkozó nettó egyenlege

A nettó költségvetési egyenleg (nettó 
pozíció) mérése éppoly kézenfekvőnek 
tűnhet, mint amennyire komoly statisz-
tikai kihívást jelent. Számos kiszámítá-
si mód elképzelhető ugyanis az alapján, 
hogy mely uniós kiadásokat tekintjük a 
tagállamokhoz rendelhetőnek, és a hoz-
zárendelést hogyan végezzük el; mely 
befizetéseket minősítjük tisztán tagálla-
mi hozzájárulásnak; illetve milyen egyéb 
számviteli megfontolásokat teszünk (pl. 
megengedjük-e az egyenlegek utólagos 
kiigazításának a lehetőségét). Ezek alap-
ján megközelítően harminc képlet kerül-
het szóba a nettó egyenleg kiszámítására. 
Az uniós elszámolásokban (csakúgy, mint 

a témával foglalkozó kutatók körében) 
mára egyeduralkodóvá vált az Európai 
Bizottság által évről évre közzétett, ún. 
operatív költségvetési egyenleg, amely 
az alábbi főbb módszertani megkötések-
kel készül:2

• az uniós kifizetések terén csak az ún. 
operatív allokált kiadásokat veszi fi-
gyelembe, vagyis eltekint két kiadási 
területtől: az igazgatási költségektől 
és a harmadik országoknak juttatott 
támogatásoktól (ezeket nem rendeli 
tagállamokhoz);

• a befizetések terén az ún. nemzeti 
hozzájárulások megoszlását veszi 
figyelembe, amely nem tartalmaz-
za a hagyományos saját forrásokon 
keresztül teljesített befizetéseket (a 
vámokat, cukorilletékeket – ezek 
ugyanis a közös uniós politikákból 
fakadnak, így egyértelműen az Uniót 
illetik);

• a kifizetések esetében kiigazítás tör-
ténik annak érdekében, hogy azok 
összege pontosan megfeleljen az 
operatív allokált kiadási szintnek, és 
a tagállami nettó egyenlegek összege 
nullát adjon ki.

A tagállamok nettó költségvetési 
egyenlegét a legtöbb esetben az adott 
ország bruttó nemzeti jövedelmének 
(gross national income, GNI) arányában 
tüntetjük fel, amely reálisabb képet ad a 
tagállamok pozíciójáról, mint az abszolút 
mutatók.

Tekintsük át e módszertan alkalma-
zásával, hogy hogyan alakult a tagál-
lamok uniós költségvetéssel szemben 
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megmutatkozó nettó egyenlege a 2007 és 
2013 közötti időszakban átlagosan, ösz-
szevetve a 2012-es költségvetési évvel!3

Az 1. ábra adataival kapcsolatban né-
hány szempontra külön is fel kell hívni a 
figyelmet. Elsőként érdemes megvizsgál-
ni, hogy a 2007 és 2013 közötti időszak 
során az akkori huszonhét tagállamból ti-
zenegy minősült nettó befizetőnek (azaz 
a befizetéseik meghaladták a költségve-
tésből elnyert források szintjét) és tizen-
hat nettó kedvezményezettnek.5

Megfigyelhető az is, hogy míg a nettó 
befizetők pozíciója viszonylag szűk sáv-
ban mozgott (2012-ben a tagállami bruttó 
nemzeti jövedelem 0,46 és 0,15 százaléka 
között), addig a nettó kedvezményezet-
teknél érdemi különbségek mutatkoztak 
a kedvezményezetti pozíció mértékét te-
kintve. Különösen igaz ez az éves (2012-
es) adatokra, amelyek Görögország és a 

balti tagállamok esetében sokkal kedve-
zőbben alakultak, mint az időszak átla-
gos értékei. E mögött az az összefüggés 
húzódik meg, hogy több kiadási területen 
(pl. a kohéziós politika során) többéves 
tervezés van érvényben, s ennek termé-
szetes velejárója, hogy az időszak elején 
a támogatások elosztása, lekötése törté-
nik, majd a hétéves ciklus végéhez köze-
ledve „futnak fel” a tényleges kifizetések.

Összefoglalóan tehát elmondható, hogy 
jóllehet az uniós költségvetés volumene 
kicsi (a kiadások megközelítőleg az uniós 
GNI 1 százalékát teszik ki), a kedvezmé-
nyezett tagállamokban érdemi, a nemzeti 
jövedelem akár 3-4 százalékát elérő nettó 
forrásmennyiséget jelentenek az onnan 
érkező források, miközben a nettó befize-
tők számára a pénzügyi teher arányaiban 
alacsonyabb.

1. ábra4

Tagállami nettó egyenlegek az uniós költségvetéssel szemben
(a tagállami GNI százalékában; 2007 és 2013 között átlagosan, illetve 2012-ben)
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A nettó befizetők oldalán megjelenő 
pénzügyi teherrel kapcsolatban egy to-
vábbi szempontra is fel kívánom hívni a 
figyelmet. A szakirodalomban nem rit-
ka, hogy a nettó befizetők költségvetési 
egyenlegét a szóban forgó tagállamok 
nemzeti jövedelmének (vagy bruttó nem-
zeti termékének) a szintjéhez viszonyít-
ják. Tehetik ezt azért (mint például az 
Európai Bizottság a saját források rend-
szerének működéséről készült legutóbbi, 
2011-es jelentésében), hogy bebizonyít-
sák: a nettó befizető tagállamok között 
komoly eltérések figyelhetőek meg a te-
herviselésben, mert közel azonos jóléti 
szint mellett is különbözhet a nettó befi-
zetői pozíció mértéke. 2010-ben például 
Németországban és Ausztriában közel 
azonos szinten állt a vásárlóerő-paritáson 
számolt, egy főre eső GNI (az EU27-ek 
átlagának 120,2 százalékán, illetve 124,7 
százalékán), a 2007 és 2010 közötti idő-
szakban megfigyelt operatív költségve-
tési egyenleg azonban Németország ese-
tében átlagosan -0,32 százalék volt, míg 
Ausztriában -0,18 százalék. A Bizottság 
ilyen típusú kimutatásokkal6 igyekszik 
szemléltetni, hogy a saját források rend-
szere tökéletlenül működik, mert a ha-
tályban lévő számos korrekciós mecha-
nizmus7 révén sem egyenlíti ki a pénz-
ügyi teher mértékét a tagállamok között. 
Ezen összefüggések ellenére is ki lehet 
jelenteni, hogy a nettó befizetők költ-
ségvetési egyenlege igenis szűk sávban 
mozog (ahogyan azt az 1. ábra is szem-
lélteti), és a tagállami GNI rendkívül 
alacsony százalékát képviseli. Hasonló 
következtetésre jut Gabriele Cipriani, aki 

figyelemreméltó összevetéseket készített 
a tagállami nettó pozíció és GNI-szint 
kapcsolatáról.8

Problémák a nettó pozícióra
vonatkozó kimutatásokkal
kapcsolatban

Ebben a részben áttekintjük, hogy a tag-
államok uniós költségvetéssel szemben 
megmutatkozó nettó egyenlege miért 
tökéletlen mutatója a tagságból szárma-
zó gazdasági előnyeiknek. A statisztikai, 
tágabb közgazdasági és politikai meg-
fontolásokkal egyaránt foglalkozunk. 
Fontos azonban előrebocsátani, hogy az 
alábbi szempontok nem jelentenek egy-
formán fajsúlyos kritikát a költségvetési 
nettó pozícióval szemben; a kisebb rele-
vanciájú megfontolásoktól a nettó befize-
tői szerep gyakorlati megkérdőjelezéséig 
számos aspektust megvizsgálunk. Szere-
pelnek olyan megfontolások is, amelyek 
az elmúlt évtizedek során sokat veszítet-
tek a relevanciájukból (pl. az ún. Antwer-
pen–Rotterdam-hatás, amely a hagyomá-
nyos saját források visszaszorulásának 
köszönhetően mára sokkal kisebb mér-
tékben torzítja a tagállami befizetések 
alakulását). Fontosnak tartom ugyanak-
kor e szempontok bemutatását is, mivel 
gyakran találkozni olyan meglátásokkal, 
amelyek több évtizedet lefedő tendenci-
ák idézése révén igyekeznek bizonyítani 
egy-egy nettó befizető tagállam helyzeté-
nek az előnytelenségét.



126 Külügyi Szemle

Bajusz Anna

Technikai, statisztikai megfontolások

Az Európai Bizottság 1998-ban tette köz-
zé első jelentését a saját források (a kö-
zös költségvetés bevételi rendszerének) 
működéséről.9 Ebben – több nettó befizető 
tagállam nyomásának engedve – megvizs-
gálta a tagállami nettó pozíciók kiszámí-
tásának lehetőségeit, egyben hivatalosan 
is közzétette az arra vonatkozó kimutatá-
sait.10 Tekintettel arra, hogy napjainkban 
is az 1998-as számítási módszertan képe-
zi a nettó egyenlegek meghatározásának 
az alapjait, érdemes figyelembe venni a 
Bizottság azzal kapcsolatos kritikai ész-
revételeit is, hiszen azok a mai napig rele-
vánsak. A Bizottság három fontos ténye-
zőt emelt ki azzal kapcsolatban, hogy a 
tagállami nettó pozíció miért nem alkal-
mas az EU-tagság előnyeinek mérésére.

Elsőként arra mutatott rá, hogy a költ-
ségvetési kiadások számbavétele ön-
magában nem tükrözi az EU-s politi-
kák pozitív externáliáit. Számos kiadás 
(pl. a strukturális politika forrásai vagy 
a külkapcsolati támogatások) komoly 
spill-over hatással rendelkezik, amely-
nek révén nemcsak a közvetlen kedvez-
ményezettek profitálnak a támogatások-
ból, hanem a többi tagállam is, hiszen a 
projektek megvalósítása során azokba 
irányuló megrendelések is megjelennek. 
Másodsorban, gyakran nehéz megállapíta-
ni, hogy egy-egy kiadásnak mely tagállam 
volt a valódi kedvezményezettje – különö-
sen például a kutatás-fejlesztési támoga-
tások esetében, ahol igen gyakori, hogy 
több tagállamhoz is köthető konzorciu-
mok nyerik el a forrásokat. Végül pedig 

a Bizottság arra is felhívta a figyelmet, 
hogy a közös kiadások rendkívül sokfé-
lék, ezért a különböző területeken tör-
ténő kifizetések eltérő mértékű hasznot 
jelentenek a tagállamok számára. Pél-
daként kiemeli, hogy míg a strukturális 
támogatások többnyire a megítélt összeg 
nagyságával növelik a kedvezménye-
zett tagállam jólétét, addig a termékek, 
szolgáltatások megvásárlására juttatott 
összegek sokkal kisebb mértékben, csu-
pán az általuk generált hozzáadott érték 
nagyságának megfelelően.

Alapvető számbavételi problémák me-
rülnek fel a tagállamok uniós költségve-
tésbe teljesített befizetéseivel kapcsolat-
ban is. Ahogy arra Jacques Le Cacheux 
rámutat, teljesen önkényesnek tekinthető, 
hogy milyen tételeket minősítünk tagál-
lami hozzájárulásnak.11 Az egyes orszá-
gok által beszedett és az uniós költség-
vetésbe átutalt vámok és cukorilletékek 
például aligha tekinthetőek tagállami 
befizetésnek, hiszen ezen összegek nagy-
sága csupán attól függ, hogy az adott tag-
állam rendelkezik-e külső határral vagy 
fontos kikötővel. Több évtizede ismert az 
ún. Antwerpen–Rotterdam-hatás, amely 
a belga, illetve a holland kikötőváros ma-
gas forgalmára utalva azt jelenti, hogy bi-
zonyos tagállamok hozzájárulásai maga-
sabbnak tűnhetnek abból adódóan, hogy 
harmadik országokból nagy mennyiségű 
áru érkezik a területükre, ezáltal a töb-
bieknél magasabb hozzájárulást teljesíte-
nek a hagyományos saját forrásokon ke-
resztül. Mivel azonban a Bizottság által 
számolt operatív költségvetési egyenleg 
eltekint a hagyományos saját forrásokon 
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keresztül teljesített tagállami hozzájáru-
lásoktól, az Antwerpen–Rotterdam-ha-
tás a bizottsági statisztikákat legfeljebb 
kis mértékben torzítja12

Számos számbavételi problémával 
találkozunk a kiadások oldalán is. Az 
Európai Bizottság 2011-ben közzétett, 
szintén a saját források működéséről 
szóló jelentése13 a következő hat területet 
emelte ki annak szemléltetésére, hogy a 
legtöbb esetben nem lehet egyértelműen 
megállapítani, mely tagállam valamely 
kiadás kedvezményezettje:
• Erasmus program: az ösztöndíjast 

küldő és fogadó tagállam egyaránt 
profitál a csereprogramból;

• kutatás-fejlesztési programok: e te-
rületen rendkívül magasak a hatá-
rokon átnyúló spill-over hatások, és 
egy-egy projekt finanszírozása az 
egész EU számára hasznot hozhat;

• kohéziós politika: az egyik tagország 
területén megvalósult projekteken 
gyakran rendkívül sokat keresnek 
más (például a nettó befizető) tagál-
lamok vállalatai;

• agrárpolitika: a közvetlen támogatá-
sok komoly részét más tagállamban 
vagy harmadik ország területén be-
jegyzett vállalatok nyerik el;

• belügyek: az egyik tagországban 
folytatott projektekből a szomszédos 
tagállamoknak gyakran közvetlen 
hasznuk származik;

• adminisztratív kiadások: a legna-
gyobb arányban Belgium és Luxem-
burg területén elköltött pénzek az 
intézményrendszer működésén ke-
resztül az EU egésze számára hasz-
not hajtanak.

Az agrárpolitikai támogatásokkal kap-
csolatban Rolf Peffekoven még egy olyan 
tényezőre hívta fel a figyelmet,14 amely a 
korábbi költségvetési időszakok adataira 
szintén komoly hatást gyakorolt. A piaci 
intézkedésekre folyósított támogatásokat 
ugyanis a legtöbbször azon tagállamhoz 
kötötték, amelyen keresztül az áru el-
hagyta az Unió területét, és az alapján, 
hogy az intervenciós vállalat hol került 
bejegyzésre. Mivel e cégek gyakran szá-
mos tagállamból vásárolnak mezőgazda-
sági termékeket, a kifizetett agrártámo-
gatás nem feltétlenül abban az országban 
jelenik meg, amelyben a támogatott ter-
melő él. Arra azonban fel kell hívni a fi-
gyelmet, hogy a piaci intézkedések csök-
kenő részarányt képviselnek a közös ag-
rárpolitika kiadásaiban,15 így ez a hatás 
egyre kevésbé releváns a nettó pozícióra 
vonatkozó kimutatások esetén.

Az adminisztratív kiadások megfelelő 
számbavétele azonban komoly kihívást 
jelent. Kétségtelen ugyanis, hogy azon 
tagállamok, amelyek számottevő uniós 
forrásban részesülnek az uniós admi-
nisztráció működtetése révén, komoly 
hasznot húznak e támogatásokból. Az 
intézmények fenntartása növeli a helyi 
cégek termékei iránti keresletet, a meg-
növekedett munkaerőigény felszívja a 
felesleges munkaerő egy részét, valamint 
az uniós intézmények jelenléte vonzób-
bá teszi a térséget a vállalati szféra szá-
mára is. Ugyanakkor elmondható, hogy 
az adminisztratív kiadások nagy része 
bizonyos javak megvásárlására vagy 
szolgáltatások előállítására irányul, így 
e támogatások (az uniós források döntő 
többségével szemben) nem tekinthetőek 
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tisztán a tagállamba áramló forrásnak. 
Az előnyöket csökkenti továbbá, hogy 
a munkaerő iránti igény kielégítésére 
jelentős arányban más tagállamokból 
hívnak munkatársakat, és a nekik járó 
juttatások gyakran a küldő tagállam ke-
resletét növelik.16

Kérdés ezek alapján, hogy az admi-
nisztratív kiadások mekkora hányadát 
rendeljük azon tagállamokhoz, amelyek 
területén azokat elköltik. Az Európai Bi-
zottság által közzétett operatív költség-
vetési egyenleg teljes egészében eltekint 
az igazgatási kiadásoktól, így azok nem 
jelennek meg egyik tagállam bevételeinél 
sem. Nem teljesen alaptalan azonban a fi-
gyelembevételük Belgium és Luxemburg 
esetében. A 2013-as költségvetési évben 
például 8693 millió eurót költött az Unió 
adminisztrációra; ebből Belgium része-
sedése 4735 millió euró, Luxemburgé 
pedig 1350 millió euró volt.17 Amennyi-
ben ezen összegeknek akár csak a felét 
figyelembe vennénk a belga és luxembur-
gi nettó egyenleg számításakor, mind-
két tagállam a közös költségvetés nettó 
kedvezményezetti körébe tartozna. Ese-
tükben tehát az évről évre megmutatkozó 
negatív nettó pozíció meglátásom szerint 
fenntartásokkal kezelendő.

Egyéb közgazdasági érvek

– Általános szempontok

Le Cacheux további közgazdasági meg-
fontolásokat hoz fel a tagállami nettó 
egyenlegekkel szemben.18 Kiemeli, hogy 
a legtöbb uniós folyamat és politika 

Pareto-hatékonynak tekinthető. Ha va-
lamely tagállam átmenetileg veszteséget 
könyvel is el egy közösségi területen, va-
lamely más politika során mindenképpen 
előnyösebb helyzetbe kerül majd. Összes-
ségében tehát a tagországok által elszen-
vedett veszteségek és az általuk élvezett 
előnyök pozitív egyenleget eredményez-
nek, vagyis az integráció mindenképpen 
pozitív összegű játéknak tekintendő.

Le Cacheux arra is rámutat (a Bizott-
ság érveléséhez hasonlóan), hogy a fej-
letlenebb tagállamoknak járó kohéziós 
támogatások révén a fejlettebb (nettó 
befizető) tagok cégei komoly megrende-
lésekhez juthatnak, különösen az infra-
strukturális beruházások esetén. Ezért 
elmondható, hogy a strukturális támo-
gatásoknak kettős növekedésösztönző 
hatásuk van: a kedvezményezett tagálla-
mokban közvetlenül, míg a finanszírozó 
fejlettebbekben közvetett módon bővítik 
a növekedési lehetőségeket. Mindezeken 
felül a szerző kiemeli, hogy a közös költ-
ségvetés számos európai közjószágot ál-
lít elő, amelyek minden tagállam számá-
ra hasznosak (pl. a kereskedelem vagy a 
határvédelem és a migráció területén). Ez 
rendkívül fontos eleme a költségvetési 
rendszernek, hiszen a közjószágok uniós 
szinten történő előállítása révén nemcsak 
sikeresen kiaknázhatók a méretgazdasá-
gossági előnyök, de abban az esetben is 
biztosított a finanszírozásuk, ha egyes 
tagállamok önállóan nem látnák megté-
rülőnek e javak előállítását.
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– Az európai hozzáadott érték szerepe

A nettó pozícióval szemben felhozha-
tó közgazdasági érvek sorában ki kell 
emelni azt a tényt, hogy az uniós pénzek 
mozgása önmagában semmit nem mond 
az európai hozzáadott értékről, jóllehet 
a legtöbb kiadás esetében feltételezzük 
a meglétét. A helyzetet nem könnyíti 
meg, hogy az európai hozzáadott érték 
pontos definíciója, kiszámítási módja 
is megosztja a kutatókat, politikuso-
kat egyaránt. Figyelemreméltó ezért a 
Bertelsmann Alapítvány 2013 novembe-
rében megjelent tanulmánya,19 amelynek 
szerzői igyekeztek számszerűsíteni, hogy 
mit is jelenthet e gyakran hivatkozott fo-
galom. A szerzők pontos definíciót alkot-
tak, amelyhez a kulcselem a nettó hasz-
nok és a hozzáadott érték elkülönítése.

A szakirodalom gyakran szinonima-
ként használja a két fogalmat, ugyanak-
kor ebben a tanulmányban a két tényező 
szigorúan elkülönül: európai hozzáadott 
értékről csak abban az esetben beszé-
lünk, ha valamely uniós szintű kiadással 
járó nettó hasznok meghaladják a nem-
zeti (vagy alacsonyabb) szintű kiadások 
nettó hozadékait. Az EU-s hozzáadott ér-
ték tehát egy relatív fogalom, amelynek 
feltétele, hogy az uniós intézkedés nettó 
haszna nagyobb legyen, mint a nemzeti 
szinten megfigyelhető hasznok (de lehet 
negatív is). A nettó haszon a közvetlen és 
közvetett hasznok, valamint a közvetett 
és közvetlen költségek (ráfordítások) kü-
lönbségeként számítható ki.

A definíció ismertetését követően a szer-
zők áttekintik, hogy milyen tényezőkkel 

magyarázható az európai hozzáadott ér-
ték jelenléte. Három típusra oszthatjuk 
a lehetséges magyarázatokat: hagyomá-
nyos gazdasági szempontokra, modern 
gazdasági magyarázatokra, valamint a 
politikai gazdaságtan és a kormányza-
ti közgazdaságtan kereteibe illeszkedő 
okokra. Hagyományos érvként említ-
hetőek például a határon átnyúló intéz-
kedéssel járó spill-over hatások, ame-
lyek indokolttá teszik a nemzetek feletti 
együttműködést és kiadást; a méretgaz-
daságossági előnyök megléte vagy a na-
gyobb termelési hatékonyság (pl. abból 
adódóan, hogy az inputok szélesebb 
körben és jobb minőségben állnak ren-
delkezésre). A modern érvek csoportjába 
tartozik, hogy az uniós szinten előállított 
szolgáltatások magasabb minőségűek, il-
letve az a szempont, hogy a legnagyobb 
projektek finanszírozására tagállami 
szinten nem állna rendelkezésre elegendő 
forrás. Végezetül, a politikai gazdaság-
tan keretein belül releváns magyarázó 
tényező lehet az, hogy az uniós politikák 
révén az adott területen csökken a tagál-
lamok közötti pazarló verseny (wasteful 
competition), illetve a lobbizás és a kor-
rupció mértéke; az uniós célkitűzések 
révén hosszabb távú célok érvényesülnek 
a kiadásokban, szemben a nemzetállami 
politikusokra jellemző rövid távú szem-
lélettel. Az európai hozzáadott érték, 
annak az uniós kiadásokban való megje-
lenése tehát szintén abba az irányba hat, 
hogy a tagállamok nettó költségvetési 
egyenlegét olyan mutatónak tekintsük, 
amely nem képes bemutatni a közös költ-
ségvetés valódi hozadékait.
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– Az európai integráció gazdasági hozadékai

A közgazdasági érvek sorában nem te-
kinthetünk el továbbá attól a szemponttól, 
hogy az uniós tagság – szűkebb értelemben 
az egységes piac megléte – számos olyan 
gazdasági előnyt jelent a tagállamok szá-
mára, amelyek messze túlmutatnak a 
költségvetéssel szemben megmutatkozó 
egyenlegen, nem is beszélve az immár 
tizenkilenc tagállam által használt közös 
fizetőeszköz előnyeiről. 2013-ban meg-
jelent összefoglalójában Stefan Vetter 
igyekezett számba venni az egységes 
piac hatásait,20 azt hangsúlyozva, hogy a 
szóban forgó eredményeket számos más 
tényező is befolyásolta (például a Gazda-
sági és Monetáris Unió kiépülése, a globa-
lizáció és a nemzetközi deregularizáció). 
A szerző arra is rámutat, hogy érdemi 
növekedési többletet tulajdoníthatunk az 
egységes piac működésének: a témában 
született kutatások egybevetése alapján 
uniós szinten kb. 2 százalékos GDP- és 
1,3 százalékos munkahely-növekedési 
többletről beszélhetünk. Ezek elmarad-
nak számos, korábban megjelent, rend-
kívül optimista előrejelzéstől (1988-ban a 
Cecchini-jelentés például 4,25 és 6,5 szá-
zalék közötti GDP-többletet prognosz-
tizált), továbbá valószínűsíthető, hogy a 
potenciális hatások sokkal nagyobbak, s 
egy részük valamilyen okból még nem 
jelentkezett.

Rendkívül komoly pozitív hatás ér-
vényesült azonban a kereskedelem te-
rén: 1992 és 2012 között 12-ről 22 szá-
zalékra emelkedett a tagállamok között 
megfigyelt (GDP-arányos) kereskedelmi 

intenzitás. Elmondható, hogy a harma-
dik országokba irányuló export még 
látványosabban emelkedett, azonban 
abban nagy szerepet játszottak a globá-
lis deregularizációs lépések. A külföldi 
működőtőke-áramlás is fokozódott; egy 
2008-ban született kimutatás szerint az 
integráció előrehaladásának köszönhető-
en 28 százalékkal emelkedett a tagálla-
mok közötti kétoldalú FDI-állomány.

A fenti hatásokkal kapcsolatban arra 
is rá kell mutatni, hogy az egységes piac 
adta előnyök valószínűsíthetően a fejlett 
tagállamokban voltak a legjelentőseb-
bek, vagyis éppen azokban az országok-
ban, amelyek a közös költségvetés nettó 
befizetői. A Bertelsmann Alapítvány 
2014-ben regressziós modellel vizsgál-
ta az egységes piac tagállami növeke-
désre kifejtett hatását.21 A szerzők azt 
tapasztalták, hogy Dánia, Németország 
és Ausztria esetében volt a legnagyobb 
a növekedési hatás 1992 és 2012 között: 
az integráció előrehaladásának köszön-
hetően Dániában évente átlagosan 500 
euróval volt magasabb az egy főre eső 
GDP, míg Németországban 450, Ausztri-
ában pedig 280 euróval. Figyelemremél-
tó, hogy a kutatás eredményei szerint az 
egységes piac adta növekedési lehetősé-
gekből a legnagyobb mértékben profitáló 
tíz tagállam között mindössze két olyat 
találunk (Írországot és Olaszországot), 
amely a közös költségvetésnek nem nettó 
befizetője.

Simon Hix és Bjørn Høyland expli-
cit kapcsolatot tételez fel továbbá a tag-
államok költségvetési egyenlege és az 
Unióval folytatott kereskedelmi mérlege 
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között.22 Meglátásuk szerint ugyanis egy-
értelmű, hogy azon tagállamok, amelyek 
nettó exportőrök a többi EU-tag irányába 
(jellemzően a nettó befizető országok), 
nagyobb mértékben profitálnak az egy-
séges piac és a Gazdasági és Monetáris 
Unió létéből, ezért számukra elfogadható 
egy olyan közös költségvetés, amelynek 
nettó finanszírozói. Azok a tagországok 
azonban, amelyek a kereskedelmi folya-
matokat tekintve nettó importőrök az 
Unióban, többnyire pozitív nettó egyen-
legre tesznek szert a közös költségvetés-
ben, így számukra is kiegyenlítődnek a 
várható hasznok és ráfordítások.

Természetesen az európai integrá-
ció gazdasági előnyeinek számbavétele 
számos további indikátor vizsgálatával 
bővíthető. Egy mélyreható elemzésnek 
(amelyre itt terjedelmi korlátok miatt 
nincs lehetőségünk) a mennyiségi (nö-
vekedési) mutatók mellett jó néhány 
minőségi jelzőszámot is figyelembe kell 
vennie, amelyek a megvalósult pénz-
mozgásokon túl például a fejletlenebb 
tagállamokban végbement életszínvonal-
emelkedést is megfelelően szemléltetik.

Politikai szempontok

A közös költségvetéssel szemben meg-
mutatkozó nettó egyenleg természetesen 
semmit nem mond a tágabb politikai elő-
nyökről, amelyekre a tagállamok az eu-
rópai integráció révén tettek (és tesznek) 
szert. Kézenfekvő példa erre az európai 
kontinensen több évtizede megvalósuló 
béke és stabilitás, melyek értékét nehéz 
lenne számokra lefordítani. Hasonlóan 

fontos hozadék a tagállamok számára, 
hogy az Európai Unió tagjaiként világ-
politikai szereplőkké váltak (gondoljunk 
arra, hogy az EU tagja a legfejlettebb 
országokat tömörítő G7 és G20 csoport-
nak), amire önállóan legfeljebb egy-két 
tagállam lett volna képes.

A politikai szempontok sorában nagyon 
fontos megemlíteni még a tagállamok 
közötti szolidaritást, amely a lisszaboni 
szerződés hatályba lépésével a korábbi-
aknál is erősebb szerephez jutott az uniós 
jogban. Ahogy Jérôme Vignon rámutat,23 
a szolidaritás az integrációs folyamat kez-
dete óta tetten érhető volt egy-egy politi-
katerület (például az agrárpolitika vagy 
a gazdasági és szociális kohéziót célul 
kitűző kohéziós politika) szabályrendsze-
rének a kialakításakor. Elmondható to-
vábbá, hogy a szolidaritásnak (csakúgy, 
mint a fent tárgyalt európai hozzáadott 
értéknek) számos definíciója és értelme-
zése elképzelhető, amelyekhez Vignon 
szintén fontos hozzájárulást tesz az aktív, 
a hosszú távú és a feltétel nélküli szolida-
ritás megkülönböztetésével. Ugyanakkor 
kijelenthetjük, hogy a globális pénzügyi 
gazdasági válság időszakában a szolida-
ritás kétségkívül pénzügyi téren vált iga-
zán hangsúlyos kihívássá. Mind a válság-
kezelő mechanizmusok kiépítése, mind a 
rendkívül nehéz gazdasági környezetben 
zajló költségvetési tárgyalások a szolida-
ritás egyre nagyobb fokú érvényesülését 
tették szükségessé a tagállamok között.24

Egyes kutatók ugyanakkor kétségbe 
vonják, hogy a közös költségvetés va-
lóban hatalmas szolidaritási áldozatot 
követelne a fejlettebb tagállamoktól. 
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2008-as tanulmányában Richter Sándor 
részletesen ismertette, hogyan definiál-
ható az uniós költségvetésben megmu-
tatkozó nettó újraelosztás.25 A redisztri-
búció bruttó mértékének a közös költség-
vetés teljes kiadási szintjét tekinti (amely 
az uniós bruttó nemzeti jövedelem kb. 1 
százalékát képviseli), nettó újraelosztás 
alatt pedig azt az összeget érti, amelyet 
úgy számolhatunk ki, hogy a nettó be-
fizető tagállamok költségvetési hozzá-
járulásából levonjuk az általuk elnyert 
transzferek mértékét. (Ez egyben meg-
mutatja, hogy a nettó kedvezményezett 
tagállamok mekkora nettó támogatás-
ban részesülnek.) Richter ezek alapján 
megállapítja, hogy a nettó redisztribúció 
mértéke csupán az uniós bruttó nemze-
ti jövedelem kb. egyötödének megfelelő 
szintet képvisel a közös költségvetésben, 
ráadásul a kilencvenes évek közepe óta 
csökkent, annak ellenére, hogy közben 
végbement az EU történetének eddigi 
legnagyobb bővítése.

A szolidaritás érvényesülésének szá-
monkérésén túl vannak, akik igyekeznek 
minél reálisabb képet adni a közös költ-
ségvetés mögött meghúzódó politikai ér-
dekekről is. André Sapir úgy véli,26 hogy 
az uniós költségvetési kiadásokkal össze-
függésben alapvetően két hozzáállás ér-
hető tetten. Egyrészt tekinthetünk úgy a 
közös kiadásokra, mint eszközökre, ame-
lyek kompenzálják az integrációs folya-
mat veszteseit, és valamennyi tagállam 
érdekeltségét biztosítják a közös európai 
politikai, gazdasági és szociális projekt-
ben. Ebből az következik, hogy minden 
időszakban szükség van olyan kiadási 

tételekre, amelyekkel egy-egy tagállam 
egyetértése megvásárolható, és amelyek 
révén az adott tagállam nettó pozíciója 
kedvezőbben alakul, mint más tagálla-
moké.

Másrészt sokan tekintenek úgy a közös 
költségvetésre, mint az európai közjavak 
előállításának eszközére. Komoly viták 
tárgyát képezi, hogy pontosan mi sorol-
ható a közjavak kategóriájába, azonban 
elmondható, hogy amennyiben a közös 
célkitűzésekből fakadó célokat tekintjük 
ide tartozónak, úgy ebben az esetben is 
szükség van bizonyos tagállamok kom-
penzálására, vagyis a fenti két logika 
nem választható el egymástól. A közös 
költségvetésnek ezáltal alapvető velejáró-
ja, hogy egyes tagállamokat azon keresz-
tül kompenzál az Unió a bizonyos terüle-
teken elszenvedett hátrányaikért. Hason-
ló nézeteket képvisel Hix és Høyland,27 
akik úgy látják, a közös költségvetés 
kiadási szintjében vagy szerkezetében 
abban az esetben következik be változás, 
ha a gazdasági integráció és szabályozás 
vesztesei pénzügyi kompenzációra tar-
tanak igényt. Az egy adott költségvetési 
évben vagy időszakban megmutatkozó 
tagállami nettó pozíciók mindezekből 
adódóan is politikai jelentőséggel bírnak.

A kereskedelmi hatások
figyelembevétele

A fentiek alapján elmondható, hogy a 
költségvetési nettó pozíció önmagában 
nem képes az integrációs előnyök való-
sághű jellemzésére, ezért a gazdasági 
hozadékok reális értékeléséhez indokolt 
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további területek vizsgálata. A legké-
zenfekvőbb választást a külkereskedelmi 
adatok számbavétele jelenti, azok alaku-
lását ugyanis nagymértékben befolyásol-
ta az integráció előrehaladása (az egy-
séges piac és a Gazdasági és Monetáris 
Unió kiépülése).

A korábbi kutatások következtetései

Az első olyan jellegű kutatást, amely 
a külkereskedelmi adatoknak a nettó 
egyenleggel történő összevetését cé-
lozta, Gretschmann végezte28 1998-ban 
(megközelítőleg egy időben azzal, hogy 
a Bizottság saját forrásokra vonatkozó 
jelentésének közzétételével népszerű té-
mává vált a nettó egyenlegek vizsgála-
ta). Gretschmann alapfeltételezése az, 
hogy az uniós tagság révén növekszik a 
tagállamok közötti kereskedelem mérté-
ke, és egyre hangsúlyosabb szerepet tölt 
be a harmadik országokkal megvalósuló 
kereskedelmi volumenhez képest. A kül-
kereskedelem hozzáadott értéke pedig 
nagyobb adóbevételt jelent a nemzeti 
kormányok számára, amelynek figyelem-
bevételével a nettó pozíció által jelzettnél 
reálisabb képet kaphatunk a tagállamok 
által élvezett fiskális előnyökről.

Számítási modelljében tehát a pótlóla-
gos, az Unión belül megvalósuló keres-
kedelembővülésnek betudható adóbe-
vétel-növekedés az a tényező, amelynek 
GNI-arányos értékével ki kell igazítani a 
tagállamok költségvetési nettó egyenle-
gét. Ennek elvégzése révén Gretschmann 
azt találta, hogy 1996-ban valamennyi 
tagállam esetében kedvezőbben alakult a 

kereskedelmi hozadékkal kiigazított net-
tó költségvetési egyenleg – az 1995-ben 
csatlakozott Ausztriát, Svédországot és 
Finnországot leszámítva.29 Az abszolút 
mutatókat tekintve az Egyesült Király-
ság pozíciója javult a leglátványosabban: 
a legnagyobb nettó befizető tagállamból 
a legnagyobb nettó kedvezményezetté 
alakult át. Három további nettó befizető 
tagállam, Franciaország, Hollandia és 
Olaszország nettó egyenlege szintén ne-
gatívból pozitívba fordult. Az egy főre 
eső adatok tekintetében a legnagyobb 
pozíciójavulás Dániára és Írországra 
volt jellemző. Fontos azonban kiemel-
ni, hogy több tagállam esetében torzítás 
figyelhető meg abból adódóan, hogy a 
legnagyobb kereskedelmi partnereikkel 
egy időben csatlakoztak a Közösséghez, 
ezáltal korábbi exportszintjük komoly 
hányada automatikusan tagállamok kö-
zötti kereskedelemmé minősült át. Ez a 
hatás különösen Írország és az Egyesült 
Királyság, valamint Portugália és Spa-
nyolország esetében lehet releváns.

Éppen tíz évvel Gretschmann számí-
tásai után, 2008-ban, Richter szintén a 
kereskedelmi hatásokkal együtt vizs-
gálta30 a tagállami nettó egyenleget, az 
előnyök reálisabb számbavétele céljából. 
Richter modellje ugyanakkor egyszerű-
en a tagállamok egymás közötti export-
többletét vette figyelembe, nem pedig 
annak adóbevétel-növelő (vagyis a tagál-
lami költségvetésekre gyakorolt) hatását. 
Számításai alapján 2006-ban a tizenegy 
nettó befizető tagállam közül tíz eseté-
ben a nettó kedvezményezett tagállamok 
csoportjával szemben megmutatkozó, 
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GNI-arányos kereskedelmi többlet ellen-
súlyozta a közös költségvetéssel szemben 
megfigyelhető negatív egyenleget. Mind-
ez azt jelenti, hogy a nettó befizető tagál-
lamok (Belgium kivételével) a külkeres-
kedelmen keresztül nagyobb előnyökre 
tettek szert, mint amekkora „ráfizetést” 
a közös költségvetés jelentett számukra. 
Ausztria esetében a kereskedelmi több-
let tizennyolcszor volt magasabb, mint a 
költségvetéssel szemben megmutatkozó 
nettó egyenlegének abszolút értéke, Hol-
landia esetében hétszeres, Németorszá-
géban pedig több mint hatszoros értékről 
beszélhetünk.

Richter megközelítése Gretschman-
nénál helyesebbnek tartható abból a 
szempontból, hogy nem szűkíti le a ke-
reskedelmi előnyöket a tagállami adó-
bevételekre. Elmondható ugyanis, hogy 
a közös költségvetéssel szemben meg-
mutatkozó nettó egyenleg sem kizárólag 
a tagállamok központi vagy regionális 
költségvetésébe áramló forrásokat tartal-
mazza, az uniós támogatások kedvezmé-
nyezettjei többnyire vállalkozások vagy 
magánszemélyek. Ebből adódóan a nettó 
egyenleg magában foglalja mindazon tá-
mogatásokat, amelyek a nemzetgazdaság 
valamely szereplőjéhez az uniós költség-
vetésből áramlanak. Így megengedhető, 
hogy az elemzés során a kereskedelmi 
hatások tekintetében is a nemzetgazda-
ság egy szélesebb csoportjának (az ex-
portra termelő vállalatok körének) hasz-
nát számszerűsítsük, vagyis figyelmün-
ket ne szűkítsük az államháztartás bevé-
teleire. Richter módszere érdekesebbnek 
tekinthető abból a szempontból is, hogy 

a nettó befizetők kereskedelmi mérlegét 
nem az összes többi tagállammal, hanem 
csupán a költségvetés nettó kedvezmé-
nyezett országaival szemben vizsgálta. 
Kutatásának relevanciáját növeli továbbá 
az a tény, hogy a már huszonöt tagú, a 
korábbinál (költségvetési szempontból is) 
heterogénebb Uniót vizsgálta, nem csu-
pán a tizenötök gazdasági kapcsolatait.

A költségvetési és kereskedelmi
folyamatok 2012-ben

Az alábbiakban a 2012-es költségvetési 
év adatainak felhasználásával készített 
önálló elemzés következik a kereskedel-
mi hatások szerepéről. Ennek során a 
nettó befizető tagállamok költségvetési 
egyenlegét összevetjük a nettó kedvez-
ményezett tagállamok körével szemben 
2012-ben kialakult kereskedelmi egyen-
leggel. A számítás célja annak vizsgála-
ta, hogy – Gretschmann és Richter ered-
ményeihez hasonlóan – a kereskedelmi 
többlet 2012-ben is ellensúlyozta-e a 
költségvetéssel szemben megmutatkozó 
negatív pozíciót.

– A nettó kedvezményezett tagállamokkal 
folytatott kereskedelem hozadéka

Az 1. táblázatban összefoglalt számí-
tás a tizenegy nettó befizető tagállam 
2012-es költségvetési egyenlegéből in-
dul ki. Ezt vetjük össze a tizenhat nettó 
kedvezményezett tagállammal szemben 
megmutatkozó kereskedelmi egyenle-
gükkel, amelynek abszolút értéke és 
GNI-arányos nagysága is szerepel a 
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táblázatban. Végezetül a költségvetési 
egyenlegnek az itt kiszámolt, részleges 
(a csak a nettó kedvezményezett tagálla-
mokat lefedő) kereskedelmi egyenleggel 
való kiigazítása szerepel.

A fenti táblázat jobb szélső oszlopában 
szerepel a kereskedelmi hatásokkal ki-
igazított nettó egyenleg (dőlt értékekkel 
jelezve a pozíciójavulást). Hangsúlyozan-
dó, hogy az itt számolt nettó egyenleg egy 

mesterséges mutatónak tekinthető, mivel 
a kereskedelmi hatások tekintetében csak 
a nettó kedvezményezett tagállamokkal 
szemben megmutatkozó kereskedelmi 
adatok kerültek be a számításba (a nettó 
befizetők egymással lebonyolított keres-
kedelme nem). Az adatok ezek alapján 
a következőképp értékelhetők: tizenegy 
nettó befizető tagállamból hat esetében 
a nettó egyenleg egyértelműen javult, 

1. táblázat31

A nettó befizető tagállamok költségvetési egyenlegének,
valamint a nettó kedvezményezett tagállamokkal szemben kialakult

kereskedelmi egyenlegének alakulása 2012-ben

Költségvetési
nettó egyenleg

(a GNI
százalékában)

Kereskedelmi 
egyenleg
(milliárd
euróban)

Kereskedelmi 
egyenleg
(a GNI

százalékában)

A kiigazított 
költségvetési 

nettó egyenleg

Németország -0,44% 10,5   0,39% -0,05%

Svédország -0,46% -2,7 -0,65% -1,11%

Belgium -0,40% -6,7 -1,79% -2,19%

Dánia -0,45% -0,2 -0,08% -0,53%

Hollandia -0,39% 16,7   2,75%  2,36%

Franciaország -0,40% -12,0 -0,58% -0,98%

Olaszország -0,32% 9,2   0,58%  0,26%

Egyesült
Királyság -0,38% -10,9 -0,56% -0,94%

Luxemburg -0,27% 0,4   1,36%  1,09%

Ausztria -0,35% 3,7   1,21%  0,86%

Finnország -0,34% 0,1   0,05% -0,29%
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ráadásul négyé negatívból pozitívba 
fordult, vagyis esetükben a kereskedel-
mi többlet egyértelműen ellensúlyozta a 
költségvetéssel szemben megmutatkozó 
negatív egyenleget. Öt tagállamnál azon-
ban azt látjuk, hogy kedvezőtlenebbé vált 
a nettó egyenleg.

Összefoglalóan tehát azt állapíthatjuk 
meg, hogy az 1996-os, illetve a 2006-
os költségvetési évhez képest (amelyek 
adatain Gretschmann és Richter hasonló 
számításokat végzett) a gazdasági nye-
reségek és veszteségek által kirajzolódó 
kép kevésbé egyértelmű. 2012 folyama-
tait vizsgálva már nem elegendő egy-egy 
nettó befizető tagállam nettó kedvezmé-
nyezettekkel szemben megmutatkozó 
kereskedelmi többletét számszerűsíteni 
annak bizonyítékául, hogy az uniós gaz-
dasági folyamatok igenis kedvezően ala-
kultak a nettó befizető tagállamok szá-
mára. Ez meglátásom szerint több okra 
vezethető vissza.

– Az eredmények értékelése

Elsőként fontos szem előtt tartani, hogy 
a kutatás során meghatározott kiinduló 
helyzet, vagyis a nettó befizető tagálla-
mok költségvetési egyenlege 2012-ben 
kedvezőtlenebbül alakult, mint akár 
1996-ban, akár 2006-ban. Ez kétségkívül 
azzal magyarázható, hogy a 2004-ben 
csatlakozott tagállamok 2012-ben már a 
többszörösére voltak jogosultak annak a 
forrásmennyiségnek, amelyet tagságuk 
első éveiben az uniós költségvetésből 
kaptak, nem beszélve az időközben csat-
lakozott Románia és Bulgária juttatásairól. 

Ez értelemszerűen magasabb nettó hoz-
zájárulási szintet eredményezett a nettó 
befizető országok körében. Míg 2006-
ban egyedül Hollandiának volt -0,4 szá-
zaléknál kedvezőtlenebb a GNI-arányos 
nettó költségvetési egyenlege, addig 
2012-ben már öt tagállam volt legalább 
ekkora mértékben a költségvetés nettó fi-
nanszírozója (Franciaország és Belgium 
egyenlege éppen -0,4 százalékos értéket 
vett fel).32 A nettó befizetői pozíció mér-
téke tehát az évek során kedvezőtlenebb 
lett, amit csak a korábbinál nagyobb mér-
tékű kereskedelmi többlet lenne képes el-
lensúlyozni.

Másodsorban fontos figyelembe kell 
venni az Unión belüli alapvető keres-
kedelmi trendeket, amelyek különösen 
Franciaország és az Egyesült Királyság 
helyzetének a magyarázatához nyújta-
nak segítséget. Elmondható, hogy ez a 
két tagállam már a 2000-es évek elején 
is nettó importőr volt az Európai Unió-
ban, amennyiben az összes tagállammal 
szemben megmutatkozó kereskedelmi 
mérlegüket vizsgáljuk. Az elmúlt évtized 
során ráadásul kereskedelmi egyenle-
gük egyre inkább deficitessé vált. Ahogy 
arra a Eurostat elemzése rámutat, 2002 
és 2013 között Franciaország (valameny-
nyi tagállammal szemben megmutatko-
zó) kereskedelmi mérlegének egyenlege 
-10,2 milliárd euróról -88,6 milliárd euró-
ra csökkent, a brit mérleg egyenlege pe-
dig -38,5 milliárd euróról -78,8 milliárd 
euróra.33 Viszont a nettó kedvezménye-
zett tagállamok csoportjával 2006-ban 
még mindkét tagállam 10 milliárd euró 
körüli kereskedelmi többletet mutatott 
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fel, amely azonban 2012-re hasonló mér-
tékű deficitre váltott át.

Elmondható tehát, hogy Franciaország 
és az Egyesült Királyság nem csupán a 
nettó kedvezményezett tagállamokkal 
szemben került (látszólag) előnytelenebb 
helyzetbe, hanem egy olyan tágabb, ám 
egyre hangsúlyosabb folyamat figyelhető 
meg, amely Richter adataiban még nem 
került felszínre. Hasonlóképpen, Svédor-
szág esetében a többi tagállammal meg-
mutatkozó kereskedelmi mérleg 2002 és 
2013 között pozitívból negatívba fordult, 
így nem meglepő, ha a nettó kedvezmé-
nyezettekkel szemben is ugyanez a ten-
dencia figyelhető meg 2006-ról 2012-re. 
Mindez megerősíti, hogy nem arról van 
szó, hogy e nettó befizető tagállamok 
nemcsak a költségvetésen, de a kereske-
delmi folyamatokon keresztül is „ráfizet-
nének az új tagállamokra”, mert a keres-
kedelmi hatás valamennyi tagállammal 
szemben ugyanúgy alakult az elmúlt idő-
szakban. A Eurostat ugyanakkor arra is 
felhívja a figyelmet, hogy a kereskedelmi 
mérleg alakulásán túl számos más mu-
tatót is célszerű vizsgálni az előnyök és 
veszteségek számbavételéhez. Az Egye-
sült Királyság például élen járt a szolgál-
tatások EU-n belüli kereskedelmében: 
78,8 milliárd eurós többletet ért el, míg 
a második legkedvezőbb mutatóval (21,6 
milliárd euró) éppen Franciaország ren-
delkezett.

Harmadrészt az is kétségtelen, hogy a 
nettó befizető és a nettó kedvezménye-
zett tagállamok csoportja közötti keres-
kedelmi, befektetői viszonyok, valamint 
az egyéb gazdasági kapcsolatok hat év 
alatt sokkal bonyolultabbá váltak, ami 

az adatoknak a korábbiaknál alaposabb 
értelmezését teszi szükségessé. A fejlet-
tebb tagállamok cégei számára új piaci 
és befektetői lehetőségek nyíltak meg, 
amelyek révén 2006-hoz képest több 
nettó befizető tagállamnak a 2000-es 
években csatlakozott tagállamokban levő 
érdekeltsége látványosan növekedett. Az 
új tagállamok területén létesített számos 
leányvállalat és üzem komoly szerepet 
játszik a kereskedelmi viszonyokban. 
Nem kétséges, hogy az általuk előállított 
termékeknek az anyaországba történő el-
juttatása komoly szerepet tölt be a szóban 
forgó nettó befizető tagállamok importjá-
ban, ahogyan a nemzetközi érdekeltségű 
cégekre jellemző transzferárazás is tor-
zítja az adatokat.

Fontos továbbá azt is szem előtt tartani, 
hogy nemcsak a szóban forgó nettó be-
fizető tagállamok térségbe áramló FDI-
állománya, de a területükre visszaáramló 
FDI-jövedelem (az osztalékok és repatri-
ált profit) értéke is emelkedett. Franciaor-
szágban 2008 és 2012 között másfélsze-
resére, az Egyesült Királyságban pedig 
öt és félszeresére nőtt a 2000-es években 
csatlakozott tagállamokból ily módon ha-
zautalt jövedelem. Svédországról 2009 
és 2011 közötti kimutatások érhetőek 
el; azok alapján 2,7-szeres növekedésről 
beszélhetünk.34 Mindez természetesen 
csak egy a mérlegelendő tényezők közül; 
ez megerősítheti azt a korábbi feltétele-
zésünket, hogy a vizsgált nettó befizető 
tagállamok esetében a kereskedelmi mér-
legen keresztül elszenvedett látszólagos 
veszteséget számos más terület hozadé-
kai ellensúlyozhatják.
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Kitekintés

A fentiekben megvizsgáltuk, mely érvek 
szólnak az ellen, hogy a tagállamok nettó 
költségvetési egyenlege alapján alkos-
sunk képet az általuk élvezett integráci-
ós előnyökről. A számos, e tekintetben 
releváns tényező közül a kereskedelmi 
hatásokra irányítottuk a figyelmünket, s 
azokon keresztül igyekeztünk bizonyíta-
ni, hogy az uniós tagság komoly előnyt 
jelent nemcsak a közös költségvetés nettó 
kedvezményezettjei, hanem annak net-
tó finanszírozói számára is. Első látásra 
a nettó kedvezményezett tagállamokkal 
folytatott kereskedelem hozadékát tár-
gyaló alfejezetben bemutatott számítás 
eredményei kevésbé robusztusak, mint 
a témában korábban született modellek: 
nem juthattunk arra az általános és ké-
nyelmes következtetésre, hogy a keres-
kedelmi hatások figyelembe vétele révén 
szinte valamennyi nettó befizető tagállam 
helyzete automatikusan előnyösebbé vá-
lik. Meggyőződésem ugyanakkor, hogy 
ez arra vezethető vissza, hogy a 2000-
es években csatlakozott tagállamok és a 
költségvetés nettó finanszírozói között 
mára sokkal több, a korábbinál összetet-
tebb gazdasági szál alakult ki, amelyek 
miatt az előnyök és hátrányok alkotta kép 
már nem „fekete-fehér”. A kereskedel-
mi hatásokon túl ezért célszerű bevonni 
az elemzésbe például a szolgáltatások, 
a tőkeáramlás hozadékait, továbbá meg-
vizsgálni, hogy éppen a közös költség-
vetés támogatásain keresztül mekkora 
pótlólagos kereslet teremtődik a nettó 
befizető tagállamok vállalatai számára. 

E tényezők elemzése révén még közelebb 
kerülhetünk a gazdasági előnyök reális 
számbavételéhez.
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