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Aaz állami támogatási politika és az adózás 
több ponton is kapcsolódnak egymáshoz. 
a szakpolitikák közötti legfőbb kapocs a poli-
tika két alanya: az államok és a vállalkozások. 
a kapcsolatra a szereplők sajátos, de ellenkező 
előjelű interakciójaként tekinthetünk, mivel 
míg az adóztatás révén az állam erőforrásokat 
von el a piacról, addig a támogatások révén 
ezen tényezőt, különböző beavatkozási módok 
(például adókedvezmények) révén, újraosztja 
a piaci szereplők között. a politikák céljaik 

tekintetében is mutatnak hasonlóságokat, ami 
a méltányos közteherviselés és a gazdasági ko-
hézió révén tágabb gazdasági, szociális és po-
litikai célokat is szolgál. Ez túlmutat az állam 
pusztán költségvetési érdekeinek mérlegelé-
sén. Vizsgálódásainkban különös jelentőséget 
tulajdonítunk a két politika államközi aspek-
tusainak, hiszen az állami támogatási verseny, 
valamint a káros nemzetközi adóverseny egy-
aránt a belső piac dezintegrációjához vezethet. 
az állami támogatások kontrolljának, vala-
mint a káros adóverseny kezelésének szüksé-
gességét mindez alátámasztja.

Czékus Ábel

A társaságiadó-kulcs 
csökkenésének hatásai az EU-
tagállamok állami támogatási 
gyakorlatára (2000–2015)
Összefoglaló: Tanulmányunkban az Európai Unió tagállamainak 2000 utáni állami támogatási és társasági adózási trendjeit elemez-

zük. A témakör aktualitását az adja, hogy az állami támogatási verseny, valamint a káros nemzetközi adóverseny egyaránt a belső piac 

dezintegrációjához vezethet. Az adónemek közül a társasági adó jelenti a vállalkozások számára a legfőbb terhet, ezért az adó mértéke 

és az adóalap meghatározása egyike a tagállami versenyképességi tényezőknek. Az állami támogatások kontrollja közösségi hatáskör, 

így a támogatási verseny kockázata ennek a politikának az esetén alacsonyabb. Kutatásunkban abból a hipotézisből indultunk ki, hogy 
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elvégzésével kerestük a választ arra a kérdésre, hogy megfigyelhető-e az adóterhelés és a támogatási összegek együttmozgása, vala-

mint, hogy arra milyen tényezők voltak hatással. Eredményeink az általános felfogástól eltérően egyrészt azt mutatják, hogy a nomi-

nális társaságiadó-kulcsok és a GDP-arányos állami támogatások folyamatos csökkenése mellett a tényleges adóterhelés esetenként 

növekedett, másrészt pedig az északi tagállamok magas újraosztási rátája az állami támogatásokban is megjelenik.
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tanulmányunk első részében kutatásaink 
kereteit és módszertani korlátait írjuk le. Ezek 
közül kiemeljük a nominális és a tényleges 
adókulcsok közötti különbségeket, a külön-
adók torzító hatását, az adatsorok hiányossá-
gát, valamint az állami támogatások körében 
figyelembe vett támogatási módok meghatáro-
zását. a cikk központi egységében klaszteren-
kénti bontásban áttekintjük az állami támoga-
tási trendeket, majd pedig a társasági adózás 
legfőbb jellemzőit. Vizsgálódásaink során fi-
gyelmet fordítunk a tényleges adóterhelésre is, 
és megvizsgáljuk, hogy az adókötelezettség és 
az állami támogatási gyakorlatok hogyan vi-
szonyulnak egymáshoz.

Az ElEmzés KErEtEi, céljAi  
és KorlátAi

tanulmányunk írásának legnagyobb korlát-
ját az jelentette, hogy kevés megbízható és 
teljeskörű statisztikai adat áll rendelkezésre 
az állami támogatások és a nemzetközi adózás 
kapcsolatának vizsgálatához. mindez magya-
rázatként szolgál a tárgyban született (Dbr 
2014, Eb 2016) szakmai tanulmányok ala-
csony számára, egyúttal pedig rámutat, hogy 
az államok által közzétett adózási statisztikai 
adatok köre viszonylag szűk.

noha az állami támogatásokra vonatkozó 
adatsorok az Eurostat adatgyűjtésének köszön-
hetően a vizsgált időszak egészére rendelkezés-
re állnak, a kapott eredményeket csak több 
feltételezés figyelembevétele mellett értelmez-
hetjük. Ezek befolyásolják vizsgálódásaink 
időbeli és földrajzi spektrumát, így kihatással 
vannak eredményeink magyarázó erejére is.

kutatásunkat az Eu-tagállamokra terjesz-
tettük ki. az állami támogatásokra vonatkozó 
elemzéseink az Eumsz 107. cikk (1) bekezdés 
alapján nyújtott támogatásokon alapulnak. 
a jelentéstétel alapja a 794/2004 bizottsági 
rendelet, amely szerint a tagállamok a feldol-

gozó-, a szolgáltatóiparnak, az agráriumnak, a 
halászati ágazatnak nyújtott támogatásokat, va-
lamint a csoportmentességi rendeletek hatálya 
alá tartozó támogatásokat kötelesek jelenteni. 
az adatok a támogatástartalmat mutatják; tá-
mogatástartalom alatt azt az összeget értjük, 
amely a támogatás nominális összegében vég-
ső pénzügyi előnyként megjelenik (Eb 2013, 
1.). Ez szubvenció, adómentesség, tőketámo-
gatás, hiteltámogatás, adóbefizetés halasztása, 
garanciavállalás formájában is megjelenhet, de 
a támogatástartalom számításánál csak a piaci 
feltételektől eltérő részt kell figyelembe venni. 
a statisztikai adatok nem tartalmazzák a vas-
úttársaságoknak nyújtott támogatásokat, az 
általános intézkedések, valamint az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
támogatásokat, továbbá a nem tagállami ere-
detű forrásokat és eszközöket sem. számítása-
inkba nem emeltük be az uniós alapok támoga-
tásait, de elismerjük, hogy ezek a támogatások 
szintén torzíthatják a belső piaci és tagállami 
piaci gazdálkodási feltételeket. mivel horvát-
országról állami támogatási statisztika 2013-ig 
nem áll rendelkezésre, déli szomszédunkat nem 
vettük be az állami támogatással kapcsolatos 
számításainkba.1 mivel tanulmányunk meg-
írásakor a 2016-os állami támogatási adatokat 
még nem közölték, kutatásainkat a 2000–2015 
közötti időszakra vonatkoztatjuk. a GDP-ará-
nyos adatoknak köszönhetően az adatok relatív 
értelemben összehasonlíthatók, volumenüket 
tekintve azonban a támogatásra fordított tény-
leges összegek jelentős eltérést mutatnak. az 
Európai unióba 2008 őszén begyűrűző gazda-
sági világválság (torzító) hatásait úgy kívánjuk 
kiküszöbölni, hogy vizsgálódásainkat kizáró-
lag a válsággal nem összefüggő állami támo-
gatásokra terjesszük ki. megjegyezzük, hogy a 
2014–2015-ös GDP-arányos állami támogatási 
értékek a korábbi évek adataitól eltérő időben 
kerültek lehívásra (hasonlóan a 2015-ös teljes 
GDP adatokhoz), ezek esetenként eltérést mu-
tattak a korábbi évek értékeihez képest.
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Elemzéseinknek súlyos módszertani kor-
látot szab, hogy a nyújtott állami támogatá-
sok GDP-arányosan szinte minden tagállam-
ban 1 százalék alatt maradtak, és az adatok 
volatilitása csekély, ami a különböző statiszti-
kai módszerek eredményeinek megbízhatósá-
gát csökkenti. szintén korlátozó tényező, hogy 
adataink csak az engedélyezett támogatásokat 
foglalják magukban, az uniós támogatások 
köre azonban ennél szélesebb: forrást jelente-
nek a de minimis támogatások, de az Eu kü-
lönböző alapjaiból folyósított támogatások is.

többkulcsos társasági adórendszer esetén 
a társaságiadó-kulcs legmagasabb értékét te-
kintjük az adott gazdaságban alkalmazandó 
adókulcsnak. a fejlett gazdaságok folyamato-
san növelik a forgalmi típusú adók arányát a 
költségvetéseikben a jövedelemadók rovásá-
ra, így a társasági adóból befolyó bevételek a 
tagállami költségvetési bevételek egyre kisebb 
hányadát biztosítják. németországban példá-
ul ez az arány 5 százalék, magyarországon 8 
százalék körüli (OECD 2016, ksh 2017). 
a költségvetési bevételek szinten tartása céljá-
ból a társaságiadó-kulcs csökkentése más adó-
nemeknél az adóteher növekedését vonhatja 
maga után, azaz a tényleges adóterhelés nem 
feltétlenül csökken arányosan a társasági adó 
csökkentésével. Elismerjük ugyanakkor, hogy 
a társasági adóra vonatkozó adatok a nemzeti 
adóalapok harmonizált meghatározása nélkül 
nem feltétlenül teszik lehetővé a tényleges 
adóterhek valósághű összehasonlíthatóságát. 
tudjuk másrészt azt is, hogy a társasági adó-
kulcson kívül a gazdaságok más, adóalaphoz 
vagy adókulcshoz nem rendelhető ösztönző-
ket is alkalmaznak, de ezek a tényezők nem 
számszerűsíthetők. Elismerjük ezért azt is, 
hogy a társasági adókulcsok változásának vizs-
gálata nem alkalmas arra, hogy a költségvetés 
bevételi oldalának összetételét vizsgáljuk, arra 
viszont igen, hogy a vállalkozások adókötele-
zettsége összevethetővé váljon, így pedig meg-
határozható az adóteher mértéke.

a módszertani keret meghatározása rávilá-
gít, hogy tanulmányunk empirikus hátterének 
kialakításakor számos, nehezen vagy egyál-
talán nem áthidalható korlátba ütköztünk, 
mindez pedig megerősíti, hogy elemzéseink 
kimeneteleit több nem statisztikai változó fé-
nyében kell értelmeznünk, így elsősorban a le-
író statisztika eszköztárára hagyatkoztunk.

csöKKEnő ADóKulcsoK, DE növEKvő 
ADótErhElés?

Elemzéseink során abból a feltételezésből in-
dultunk ki, hogy a GDP-arányos állami tá-
mogatások mértéke és a társaságiadó-kulcsok 
alakulása között pozitív összefüggés van, azaz 
a csökkenő társaságiadó-kulcsok csökkenő 
GDP-arányos állami támogatási ráfordítá-
sokkal párosulnak. Jóllehet ez irányú elem-
zéseinket korrelációanalízissel végeztük, meg-
jegyezzük, hogy az alkalmazandó adókulcsok 
meghatározása és a nyújtott állami támoga-
tások végső összegének megállapítása időben 
elválik egymástól. Ennek oka, hogy az adóvál-
tozások általában a naptári év elején lépnek 
hatályba, míg az állami támogatások aggre-
gátumára néhány nagyobb támogatási elem 
is jelentős hatással lehet. a csúsztatás hatását 
megvizsgáljuk, előbb azonban abból indulunk 
ki, hogy a társaságiadó-terhelés csökkenése 
még adott évben az állami támogatások csök-
kenését vonja maga után.

Az állami támogatások alakulása

az állami támogatásokra vonatkozó statisztika 
szerint részben, de sikeres volt az Európai bi-
zottság azon törekvése (saaP 2005), hogy a 
belső piac egységének fenntartása és a szabad 
verseny előtt álló akadályok lebontása miatt 
visszaszorítsa a tagállamok által nyújtott tá-
mogatásokat. a 2000 és 2011 között nyújtott 
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állami támogatások 0,28 százalékponttal csök-
kentek, 2012-től azonban ismét növekedésnek 
indultak. az 1. ábrán szemléltetett eredmé-
nyekkel kapcsolatban emlékeztetünk, hogy 
ezen adatok csak az engedélyezett támogatá-
sokat foglalják magukban, így a GDP-arányos 
csökkenés annak fényében értelmezendő, hogy 
– az Európai bizottság és a tagállamok többsé-
gének gazdaságfejlesztési törekvései szerint – a 
követendő hosszú távú cél elsősorban a tudás-
alapú gazdaság megteremtésével kapcsolatban 
nyújtott támogatások mértékének növelése. 
Ezért az egyes állami támogatási főcsoportok 
közötti arányok olyan irányú átrendeződése fi-
gyelhető meg, amely a nagy hozzáadott értékű 
outputok előállítását célozza (Eb 2014).

mivel a GDP-arányos állami támogatási 
adatok kis volatilitása nem teszi lehetővé, hogy 

az egyes tagállamok adataiból messzemenő kö-
vetkeztetéseket vonjunk le, a továbbiakban a 
vizsgált idősor aggregált értékeit alapul véve 
mutatjuk be a támogatás főbb jellemzőit.

a statisztikai elemzésünk során felölelt 
időintervallumban a GDP-arányos állami tá-
mogatások mértéke az Egyesült királyságban 
átlagosan mért 0,28 százalék és a máltán jegy-
zett 2,36 százalék között mozgott. a 27 tagál-
lam 16 éves átlaga kevesebb, mint egy százalé-
kot (0,82 százalékot) ért el, míg év/év alapon 
a támogatás mértéke 2015-ben 8 százalékkal 
alacsonyabb volt, mint 2000-ben. a csökke-
nés igazodik az 1990-es évek hasonló trend-
jéhez (nicolaides, kekelekis, buyskes 2005).

az átlagos nominális társaságiadó-kulcs 
2000 és 2015 között 9,56 százalékkal csök-
kent és annak átlagos értéke mindössze 22,15 

1. ábra

A nominális társAságiAdó-kulcs, A tényleges társAságiAdó-kulcs  
(bAl tengely) és A gdP-Arányos állAmi támogAtás (jobb tengely)  

átlAgos mértékének AlAkulásA, 2000–2015

Forrás: Eurostat 2015a, KPmG 2002, KPmG 2017 alapján saját szerkesztés
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százalékot tett ki a vizsgált időszak utolsó évé-
ben, míg a tényleges adókulcs 6,4 százalék-
ponttal 21,1 százalékra csökkent. a nominá-
lis és a tényleges adókulcsok közötti eltérésre 
az adóalap számításának módszertana szolgál 
magyarázattal. a tagállamok számos ösztön-
zőt alkalmaznak üzleti feltételeik vonzóbbá 
tétele érdekében, ugyanakkor a tényleges adó-
terhelést növelik az adóalap alapján számított 
különadók, jóllehet ezeket a terheket a vállal-
kozások nem feltétlenül üzleti eredményük 
alapján fizetik.

a nemzetgazdaságok nagysága közötti kü-
lönbségekből adódó statisztikai torzulások 
kiküszöbölése érdekében az Eurostat vásárló-
erőstandard-mutatóját vettük figyelembe. Ez 
azonban csak a 2003 és 2015 közötti 13 évet 
öleli fel, így eredményeinket csak erre az idő-
szakra vonatkoztatjuk.

az eredmények megbízhatóságának nö-
velése érdekében négy csoportba soroltuk az  
Eu-27 vizsgált tagállamát, majd pedig GDP-
jük alapján kiszámítottuk az országonkénti 
állami támogatási összegeket. Célunk ezzel a 
tagállamok közötti méretbeli különbségek ki-
küszöbölése, és az eredmények jobb összeha-
sonlíthatóságának megteremtése.

a klaszterek kialakításához Farkas (2017) 
piacgazdasági típusokra vonatkozó rendszere-
zését vettük alapul. a szerző hat szakpolitika 
és a nemzetközi szakirodalom empirikus ered-
ményei alapján sorolja be az Eu-25 tagálla-
mát. a hat szakpolitika között sem az adózás, 
sem pedig az állami támogatás nem szerepel, 
így tanulmányunk jelentősége az, hogy meg-
vizsgáltuk: e két szakpolitika statisztikai jel-
lemzői alátámasztják-e az ilyen jellegű klasz-
terbesorolást.

az észak-nyugati klaszter nyolc régi, 
magországnak számító tagállamot foglal ma-
gába. Írország elmúlt másfél évtizedes gazda-
ságtörténete azonban jelentősen eltér a klasz-
ter többi tagállamának fejlődésétől (honohan 
2009, O’sullivan, kennedy 2010). hipotézi-

sünk szerint a klaszter tagjai részéről az állami 
támogatások és adózás kapcsolatában mér-
téktartó magatartást feltételezünk, vagyis egy 
viszonylag magas elvonási rátához párosuló 
alacsony támogatási értéket.

a második klasztert alkotó mediterrán or-
szágok gazdasági potenciálja jelentősen eltérő. 
közös jellemzőjük, hogy gazdaságukban az 
európai integrációt megelőzően nagyobb rész-
arányú volt az elsődleges szektor. Vizsgálódása-
inkba málta és Ciprus adatsorait is beemeltük 
[ez eltérés farkas (2017) klaszterbesorolásá-
hoz képest]. a klasztertagok különbözősége 
témánk szempontjából is visszaköszön: úgy 
véljük, hogy a szűkös fiskális mozgástér alap-
jaiban határozza meg a tagállamok állami tá-
mogatási politikáját, azaz – hasonlóan az első 
klaszterhez – valószínűsítjük, hogy a déli or-
szágoknál is alacsony GDP-arányos állami tá-
mogatási arányokat figyelhetünk meg.

finnország, svédország és luxemburg al-
kotja az északi klasztert. a csoport tagjai vi-
lágviszonylatban is rendkívül versenyképesek, 
melyhez a növekedésbarát adórendszerük is 
hozzájárul. a magas elvonási ráta lehetővé te-
szi a vállalkozások jelentős támogatását. Ebbe 
az irányba mutat az állam aktív gazdasági rész-
vétele is.

a negyedik, közép-kelet-európai klaszter a 
legnépesebb: a nyolc 2004-ben csatlakozott 
posztszocialista ország mellett bulgária és 
románia tartozik még ide. Intézményi hát-
terükben számos hasonlóság megfigyelhető, 
beleértve a szakképzett és olcsó munkaerőt, 
a külföldi működőtőke központi szerepét is, 
fejlettségükben azonban esetenként jelentős 
különbség körvonalazódik. azt feltételezzük, 
hogy az fDI bevonása jellemezte ezeknek a 
gazdaságoknak rendszerváltás utáni évtizedeit, 
ezért a tőkevonzó képesség növelésének fontos 
eszköze lehet az állami támogatások nyújtása. 
Ehhez alacsony társasági adóterhek párosul-
nak, így azt feltételezzük, hogy alacsony elvo-
nási rátához magas támogatási arány párosul, 
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ami ellentmondana az első három klaszternél 
feltételezett folyamatoknak (lásd 1. táblázat).

az aggregált eredményeket bemutató 2. ábra 
szemlélteti, hogy a közép-kelet-európai orszá-
gok GDP-arányosan kiemelkedően sok állami 
támogatást nyújtottak a vizsgált időszak első 
éveiben. Ez főként Csehország és lengyel-

ország magas GDP-arányos ráfordításának 
(2003-ban 2,7 százalék illetve 3 százalék), 
valamint lengyelország gazdasági súlyának 
tudható be. a magas átlagos értékhez magyar-
ország is jelentősen hozzájárult, ugyanis ha-
zánk a csoport egyetlen olyan országa, amely 
a vizsgált időszak teljes egészében GDP-jének 

1. táblázat 

A tAgállAmok klAszterenkénti besorolásA

klaszternév országok

1. klaszter észak-nyugati Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország, hollandia, Írország, 

németország

2. klaszter mediterrán olaszország, spanyolország, Görögország, Portugália, málta, ciprus

3. klaszter északi Finnország, luxemburg, svédország

4. klaszter közép-kelet-európai Bulgária, észtország, csehország, lengyelország, lettország, litvánia, 

magyarország, románia, szlovákia, szlovénia

Forrás: Farkas (2017) alapján saját szerkesztés

2. ábra

állAmi támogAtások gdP-hez viszonyított ArányA klAszterenként,  
2000–2015

Forrás: Eurostat 2015a, Eurostat 2015b alapján saját szerkesztés
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legalább egy százalékát állami támogatásra for-
dította (1,2–2,1 százalék közötti értékekkel).

statisztikai elemzéseink újdonsága, hogy 
az északi klaszter országai (finnország, svéd-
ország és luxemburg) GDP-arányosan 
2004–2013 között – 2008 kivételével – több 
állami támogatást adtak, mint a közép-kelet 
európaiak. az egy százalékpont körüli értékre 
magyarázatként szolgál ezen országok magas, 
vállalkozásoknak nyújtott támogatási rátája. 
Tindale (2015) ugyanakkor rámutat, hogy a 
megújuló energia elterjesztésével kapcsolatos 
támogatások esetenként a belső piac integ-
ritását is sérthetik. az észak-nyugati klaszter 
államai 2007–2013 között konstans – 0,5 szá-
zalék körüli – támogatási szintet mutatnak, 
míg a déli klaszter tagállamai fél százalék alatti 
támogatást biztosítottak. kiemeljük az első és 
a negyedik klaszter 2013 utáni együttmozgá-
sát, ami elsősorban németország és litvánia 
2014–2015-ös magas GDP-arányos értékének 
tudható be.

A társasági adókulcsok alakulása

az Európai bizottság 2015-ös adóreformok 
az Eu-tagállamokban című jelentése (Eb 
2015) a jó adópolitika követendő két alap-
vető céljaként a gazdasági növekedés ösztön-
zését és a fiskális egyensúly fenntartását jelö-
li meg. a jelentés rámutat, hogy a közvetlen 
adóterhelés az Eu szintjén a GDP 12,5–13 
százalékát tette ki a 2011–2015 közötti idő-
szakban, a jövőre vonatkozóan pedig ennek 
stabilizálódását várja. tekintettel arra, hogy 
a teljes GDP-arányos adóterhelés az Eu-28-
ban 2012-ben átlagosan 39,4 százalék volt (EP 
2015), megállapítható, hogy a közvetlen adók 
és a jó adóügyi kormányzás jelentős szerepet 
játszanak a tagállamok fiskális egyensúlyának 
fenntartásában.

a 2000–2015 közötti időszakban az uniós 
tagállamok nominális társaságiadó-terhelése 

folyamatosan és jelentős mértékben csökkent. 
az adatok hiányában horvátország és Ciprus 
nélkül figyelembe vett 26 államra vonatkozta-
tott átlagos adóterhelés 2000-ben 31,71 szá-
zalékot tett ki, ezen belül azonban jelentős el-
térések figyelhetők meg. akkor a legmagasabb 
adóterhelés németországban volt (51,6 száza-
lék), míg az Eu-15-ök átlaga 35,44 százalékot 
tett ki. a 2004-ben vagy azután csatlakozott 
Eu-11-ek átlagos adóterhelése 26,64 százalé-
kot ért el. Ez az olló 2005-ig nyílt, 2006-tól 
azonban a különbség állandósult: az időszak 
egészét tekintve az Eu-15-ökben a társasági 
adó átlagos nominális kulcsa 29,02 százalék 
volt, míg az Eu-13-akban az kb. kilenc szá-
zalékkal alacsonyabb átlagot, 20,38 százalékot 
mutatott. (3. ábra)

habár a versenyképesség porteri modellje 
az adórendszerre nem tekint önálló verseny-
képességi tényezőként (Porter 1990), fontos 
kiemelni, hogy a társaságiadó-kulcs a közép-
kelet-európai tagállamokban jelentős tényező. 
az új tagállamok számos, statisztikailag ne-
hezen számszerűsíthető ösztönzőt (zöldmezős 
beruházások, széleskörű adókedvezmények, 
jogdíjstruktúrák, járulékkedvezmények stb.) 
alkalmaztak a külföldi működőtőke vonzása 
érdekében. a tényleges adóterhelés jellemzőit 
a későbbiekben áttekintjük, annyi azonban 
előre vetíthető, hogy az adórendszerben rejlő 
ösztönzők alapjaiban határozták meg a rend-
szerváltások utáni közép-kelet-európai gazda-
ságfejlődést.2

a társaságiadó-kulcsok a tagállamok több-
ségében folyamatosan és esetenként jelen-
tősen csökkentek, ami még a válság hatására 
sem tört meg. a 2015-re kirajzolódó trend 
azt mutatja (Eb 2015), hogy a tagállamok egy 
része a növekedésösztönzést a kevésbé torzító 
adók (forgalmi adó, környezetvédelmi adó, 
vagyonadó) munkát terhelő adók súlyához 
viszonyított arányának növelése révén is tá-
mogatni kívánta. a társasági adó mértéke a 
teljes adóbevételeken belül ma már kevésbé je-
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lentős: 2015-ös adatok szerint az első klaszter 
átlagában a társasági adó mértéke 6,8 százalék, 
a másodikéban 8,9 százalék, a harmadik ese-
tében 7,7 százalék, míg a közép-kelet-európai 
klaszternél szintén 6,8 százalék volt. a társa-
ságiadó-kulcs emelésére szlovákia esetében 
úgy tekinthetünk, mint a szlovák adórendszer 
egyszerűsítése felé tett lépésként. a szlovák 
példa rámutat, hogy gazdaságfejlesztő hatást 
nemcsak csökkenő társasági adóztatás ered-
ményezhet, hanem ez sok esetben más, olykor 
ország-specifikus tényezőktől is függ. Görög-
ország társasági adóztatása 2012-ig megfelel az 
európai uniós (és egyébként OECD-s) tren-
deknek, az adókulcs 2013-as emelése viszont 
egyértelműen a korábbi évtized folyamán 
elmaradtt reformokra (OXfam 2013) és ez 
által a válságra adott válaszként értelmezhető 
(matsaganis 2013). az adóztatásnak a két tag-

állam gazdasági fejlődéstörténetében betöltött 
eltérő szerepe rávilágít, hogy az nem csak a 
fiskális stabilitás és növekedés szempontjából 
nem függetleníthető a gazdaság más alrend-
szereitől, annak beágyazottsága és integráltsá-
gának foka (ami alatt az adóügyi megfelelést 
értjük, vagyis azt, hogy az adóalanyok milyen 
mértékben tesznek eleget a mindenkori adózá-
si kötelezettségeiknek) hosszú távú társadalmi 
következményekkel is jár.

a trendek mögött húzódó folyamatok 
megértését nagymértékben elősegíti a no-
minális adókulcson kívül a vállalkozások 
tényleges terhelésének áttekintése is. Vizs-
gálódásainkhoz a zentrum für Europäische 
Wirtschaftforschung (zEW) tényleges adó-
kulcsokra vonatkozó, Eurostat által közölt 
statisztikáját vettük alapul. a tényleges adó-
kulcsnak a nemzetközi szakirodalomban 

3. ábra

A régi és A 2004 után csAtlAkozott tAgállAmok nominális társAságiAdó-kulcsA, 
2000–2015

Forrás: KPmG 2017 alapján saját szerkesztés

EU-13 EU-15
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többféle meghatározása is létezik (ezekről 
lásd nicodéme 2001). tanulmányunkban a 
tényleges adókulcsnak azt a rátát tekintjük, 
amelyet a tagállam a vállalkozás adóalapjára 
vagy gazdasági tevékenységére ténylegesen 
kivet, függetlenül attól, hogy az közvetlenül 
vagy közvetve terheli a gazdasági szereplőt 
(Eb 2017). a tényleges adóterhelés így egy 
olyan gazdasági-módszertani mutató, ami a 
vállalkozás valós adókötelezettségét jelenti. 
a tényleges adóráta azonban nem feltétlenül 
jelent a nominális adókulcsnál alacsonyabb 
adókötelezettséget. a válság alatti években 
számos tagállam vetett ki olyan, egyensúlyja-
vító különadókat, amelyek számításának alap-
ját a társasági adóalap képezi. az adókötele-
zettségnek ez a meghatározása nem pusztán az 
adókivetésére, hanem a tényleges adófizetési 
kötelezettségre helyezi a hangsúlyt.

a nominális és a tényleges adókulcs össze-
vetésével kapcsolatos eredményeink meglehe-
tősen vegyes képet mutatnak (4. ábra). a 2000 
és 2015 között az átlagos nominális társasági-
adó-kulcs európai uniós átlagának medián ér-
téke 23,57 százalék volt, a tagállamok szórása 
viszont jelentős. a tényleges terhelés összesen 
négy tagállamban (spanyolország mellett Cip-
rus, magyarország és franciaország) volt ma-
gasabb a nominális adókulcsnál.

klaszterenkénti bontásban a nominális és a 
tényleges adókulcs közötti legnagyobb különb-
ség az északi csoport esetében figyelhető meg 
(3,07 százalék), míg a legkisebb a déli esetében 
(1,72 százalék). a közép-kelet-európai államok 
esetében a különbség 2,1 százalék, ami az észak-
nyugati klaszter értékéhez áll közel.

arra is kerestük a választ, hogy a nomi-
nális- és a tényleges adókulcsok alapján vég-

4. ábra

nominális és tényleges átlAgos társAságiAdó-kulcsok,  
2000–2015

Forrás: Eurostat 2016, KPmG 2017 alapján saját szerkesztés. megjegyzés: ciprus és horvátország 2001–2015
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zett elemzések alátámasztják-e farkas (2017) 
klaszterbesorolását. Eredményeinket az 5. 
ábra szemlélteti; ezek közül kiemelendő, hogy 
úgy a nominális, mint a tényleges adókulcsok 
csökkenő pályán vannak. a csökkenés 2006-
ig volt gyors, a 2000 és 2006 közötti hét évben 
nominálisan 6,5 százalékkal (ténylegesen 4,4 
százalékkal), 2007–2015 között pedig további 
2,3 százalékkal (ténylegesen 1,4 százalékkal) 
mérséklődött az átlagos adóteher. a negyedik 
klaszterbe sorolt közép-kelet-európai államok 
az adó mértékét tekintve jelentősen elkülönül-
nek a másik három csoporttól, noha a folya-
matosan ereszkedő trend itt is jól látszik. Ez 
alátámasztja azon feltevésünket, hogy a közép-
kelet-európai gazdaságok versenyképességének 
egyik legfontosabb tényezője a társasági adó-
zás alacsonyabb rátája. az 5. ábra szemlélteti 
azt is, hogy a nominális és a tényleges társa-

ságiadó-kulcs közötti eltérés leginkább a kö-
zép-kelet-európai államok esetében állandó. 
minderre az önmagában alacsony adóztatási 
szint és az adóalap-módosító tételek nem szá-
mottevő változtatása szolgálhat magyarázat-
ként. Ehhez a klaszterhez 2012 után az északi 
klaszter konvergált, 2015-ben a tényleges adó-
terhek közötti különbség azonban még a csök-
kenés ellenére is 5,5 százalék volt. a csökkenés 
finnország és svédország 4,5 és 3,8 százalékos 
mérséklésének tudható be.

az ábráról még egy összefüggés leolvasható: 
míg az észak-nyugati klaszterben a nominális 
és a tényleges társaságiadó-kulcs közötti olló 
bezáródott: a 2000-ben mért 5,4 százalékos 
eltérés 2015-re 0,8 százalékra mérséklődött, 
addig a mediterrán klaszterben 2015-ben 
(már) a társasági adó tényleges rátája – átlago-
san 0,65 százalékkal – meghaladta a nominális 

5. ábra

A nominális- és A tényleges társAságiAdó-kulcs AlAkulásA klAszterek szerint, 
2000–2015

Forrás: KPmG 2002, KPmG 2017, Eurostat 2016 alapján saját szerkesztés. megjegyzés: horvátország és ciprus 2000-es adatai nélkül.
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adókulcsot. a klaszter hat tagja közül Ciprus, 
Görögország, Portugália és spanyolország ese-
tében volt magasabb a tényleges társaságiadó-
kulcs a nominálisnál, vagyis azon tagállamok-
ban, amelyekben jelentős egyensúly-javítási 
intézkedéseket foganatosítottak. megjegyez-
zük, hogy Írországban és magyarországon is 
magasabb volt a tényleges társaságiadó-kulcs. 
a kelta gazdaságban az eltérés már 2003-tól, 
az ír bankválság időszakától megfigyelhető, 
míg magyarország esetében az érték a vizsgált 
időszak során 0,1–3,5 százalék között moz-
gott (2007–2009 közötti maximális értékkel, 
ennek okai szintén az egyensúly-javítási in-
tézkedésekben keresendők). az uniós átlagtól 
bulgária, Írország, valamint Ciprus mutatja a 
legnagyobb mértékű (negatív) eltérést , egy-
ben ezek a legkedvezőbb rátával adóztató tag-
államok.

Az adókulcsok és az állami támogatások 
kapcsolata

az állami támogatások és a társaságiadó-kul-
csok közötti kapcsolat leírására korrelációana-
lízist végeztünk. a 28 tagállamra lefuttatott 
korreláció horvátország és málta esetében 
nem eredményezett értékelhető eredményt. az 
alacsony volatilitás, az állami támogatási sta-
tisztikai adatokhoz hasonlóan, a társaságiadó-
kulcsoknál is korlátozó tényezőnek bizonyult.

a 16 elemet (2000–2015 közötti éveket) 
magában foglaló analízis Pearson-féle korrelá-
ciós együtthatója 0,4, a korrelációanalízis 12 
tagállam vonatkozásában mutat szignifikáns 
kapcsolatot. az eredmények azt mutatják, 
hogy pozitív korreláció hét, negatív pedig öt 
tagállamnál figyelhető meg. a pozitív korre-
láció esetén a társaságiadó-kulcs változása és 
az állami támogatások GDP-arányos mértéke 
azonos irányú elmozdulást mutat. a korrelá-
cióanalízis kimeneteleit az 1. melléklet tartal-
mazza.

Eredményeink szerint a nominális adókul-
csok tekintetében pozitív korrelációval jelle-
mezhető három régi tagállam (Olaszország, 
Portugália és spanyolország) társaságiadó-ter-
helése a vizsgált időszakban átlagon felüli volt, 
a Ciprus, Csehország és románia által alkal-
mazott kulcsok viszont több százalékponttal is 
az Eu-28 átlaga alatt maradtak. a korreláció 
mértéke eltérő képet mutat, ugyanis Ciprus, 
Portugália és románia esetén 0,8 feletti érté-
keket kaptunk. a hét tagállamban mindazon-
által közös, hogy GDP-arányos állami támo-
gatási ráfordításaik hosszú távon jelentősen 
csökkentek. mindebből arra következtetünk, 
hogy a pozitív és szignifikáns kapcsolatot a 
GDP-arányos állami támogatások indukálták, 
amelyek – a 2004–2005-ös évekig tapasztal-
ható ingadozásoktól eltekintve – folyamatosan 
csökkenő pályát írtak le.

szignifikáns negatív kapcsolatot az Egye-
sült királyság, Észtország, Görögország, 
lettország és szlovénia mutatott. szlovénia 
és Görögország kivételével a korreláció nem 
haladja meg jelentősen az adott elemszámra 
vonatkozó Pearson-féle szignifikancia-szintet. 
az Egyesült királyság esetén kiemelendő a 0,4 
százalékos GDP-arányos állami támogatási ér-
ték 2014-ben és 2015-ben, ami a legmagasabb 
a vizsgált időszak egészében. szlovéniában az 
erős korrelációt a szlovén gazdaság struktú-
rája okozhatja. a szlovén gazdaság különutas 
jellegét véleményünk szerint nem lehet elvo-
natkoztatni a jugoszláv „piacbarát” szocialis-
ta vonásoktól és az ország relatív fejlettségé-
től, amelyben a technológiaigényes ágazatok 
hangsúlyos szerepet töltöttek be.

Görögország esetében a korrelációanalízis 
eredményeit a gazdasági és euróválság fényé-
ben kell értelmeznünk. Itt a GDP-arányos ál-
lami támogatási értékek 2008 után 1 százalék 
körül mozogtak, az állami támogatások csök-
kenésének egyik oka a gazdaság zsugorodása. 
a periféria államai közül leginkább sújtott 
görög gazdaságnak több sajátos vonása van, 
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amelyek jelentős mértékben befolyásolhatják 
az állami támogatások, valamint a társasági 
adó mértékét. szabályozói oldalról ilyen a fel-
gyorsult privatizáció, a különadók bevezetése 
vagy az adóemelések, az adóalanyok oldaláról 
pedig elsősorban a székhely-áthelyezés a biz-
tonságosnak tekintett bulgáriába (katsikis, 
fragidis, Pashaloudis 2013).

a két balti tagállamnál, Észtországnál és 
lettországnál az adatsorok tökéletesen szem-
léltetik a negatív korrelációt, hiszen míg a tár-
saságiadó-kulcsok folyamatosan csökkentek, a 
GDP-arányos állami támogatási ráfordítások 
folyamatosan nőttek.

mivel a nominális társaságiadó-kulcsok 
vizsgálatában nem jelennek meg a különböző 
adóalapcsökkentő vagy adócsökkentő tételek, 
a korrelációanalízist a tényleges társaságiadó-
kulcsokkal is lefuttattuk. a GDP-arányos ál-
lami támogatási ráták tényleges társaságiadó-
kulcsokkal történt összevetése jelentős eltérést 
nem eredményezett a nominálisadó-kulcsok-
hoz képest (eredményeinket szintén az 1. mel-
léklet tartalmazza), mindebből tehát nehéz 
lenne messzemenő következtetéseket levonni. 
Dánia esetében ugyanakkor a tényleges adó-
kulcsok figyelembe vétele szignifikáns nega-
tív kapcsolatot eredményezett. azt azonban 
érdemes kiemelni, hogy míg a nominális tár-
saságiadó-kulcsok vizsgálata során Írországnál 
(a társaságiadó-kulcs jelentős mértékű csök-
kentése mellett) pozitív korrelációt kaptunk, 
a tényleges társaságiadó-kulcs növekedése 
megfordította a korreláció előjelét, és szignifi-
káns, 0,44 értékű, negatív előjelű elmozdulást 
állapítottunk meg. mindez annak köszönhe-
tő, hogy míg a 2000-ben 24 százalékos no-
minális társaságiadó-kulcshoz 9,4 százalékos 
tényleges ráta párosult, vagyis az Írországban 
tevékenykedő cégek igen jelentős kedvezmé-
nyeket érvényesíthettek adóalapjukkal szem-
ben, 2015-re ez az arány megfordult, és a 
12,5 százalékos nominálisadó-kulcshoz 14,1 
százalékos tényleges ráta párosult. Említésre 

méltó, hogy a társasági adó nominális kulcsa 
2000 és 2003 közötti években 11,5 százalé-
kot csökkent, míg a tényleges adókulcs ezek 
alatt az évek alatt 4,9 százalékkal növekedett, 
így a korreláció irányára és erősségére hatás-
sal lévő folyamatok 2003-ra jórészt lezajlot-
tak. a trendfordulót a válság okozta (OECD 
2011): az adóbevételek növelésének célja a 
bankmentésekre és feltőkésítésekre fordított 
költségvetési kiadások fedezetének megterem-
tése volt.

a tényleges adókulcs vizsgálata során Íror-
szág mellett jelentős, a korreláció előjelét is 
megváltoztató eltérést tapasztaltunk még bel-
gium és svédország esetén is. a két országnál 
a szignifikancia viszont statisztikai értelemben 
nem tekinthető jelentősnek.

A GAzDAsáGi viláGválsáG hAtásA 
A ténylEGEs társAsáGiADó-
tErhElés és Az állAmi támoGAtásoK 
KAPcsolAtárA, vAlAmint Az 
ElcsúsztAtott összEvEtés ErEDményE

az idősor adatait két periódusra, a 2000–2008 
és 2009–2015 közötti időszakra bontva gaz-
dasági világválság hatásait vizsgálhatjuk a 
nem válságjellegű támogatásokra. tanulmá-
nyunkban a válsághoz kapcsolódó állami tá-
mogatásokat nem elemezzük, mivel egyrészt 
a válság jelentette gazdasági sokk a legtöbb 
tagállamban csak néhány éves recessziót ered-
ményezett, másrészt pedig – néhány tagállam-
tól eltekintve – sem a nominális, sem pedig 
a tényleges társaságiadó-kulcs nem emelke-
dett számottevően. azt feltételezzük, hogy a 
válságjellegű támogatások fedezetét a lazább 
fiskális politika teremtette meg, amit Czékus 
(2012) kutatásában alá is támaszt.

a két periódusra bontott idősík eredménye-
it a 2. melléklet szemlélteti. a felbontás alap-
ján végzett számításaink legfőbb eredménye, 
hogy az eredeti számításaink alapján kapott 12 
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szignifikáns kapcsolathoz képest két esetben 
(Olaszországnál mindkét időszakban pozitív, 
Portugáliánál pedig a 2000–2008 közötti po-
zitív időszak után 2009–2015 között negatív) 
erős korrelációt figyeltünk meg.3 Eredménye-
ink közül kiemeljük Portugáliát, ahol minden 
bizonnyal a növekvő állami támogatási ráfor-
dítások eredményezték a trendfordulót. az 
első időszakban románia, Ciprus, finnország 
és svédország esetén erős pozitív, szlovákiá-
nál erős negatív korrelációt figyeltünk meg, 
az erős jelleg a második időszakra megszűnt, 
esetenként az előjel is megváltozott. a 2000–
2008 közötti időszak tekintetében ez azt je-
lenti, hogy csökkenő társaságiadó-kulcsokhoz 
csökkenő GDP-arányos támogatások társul-
tak (szlovákia kivételével, amely adópolitiká-
járól az előbbiekben értekeztünk). hasonlóan, 
a második időszak adatait vizsgálva, ausztria, 
Dánia, franciaország, Észtország, szlovénia és 
luxemburg mutat erős korrelációt, luxem-
burg kivételével minden esetben negatív elő-
jellel. mindez arra enged következtetni, hogy 
a csökkenő társasági adókulcsok mellett 2009 
után növekedtek a GDP-arányos állami támo-
gatások.

a fejlett piacgazdaságok adózási és főbb 
gazdaságpolitikai intézkedései általában ja-
nuár 1-jén válnak hatályossá. Ez alól az an-
golszász országok egy része kivétel, amelyek a 
naptári évtől eltérő pénzügyi évet határoznak 
meg. a „főszabály” szerinti pénzügyi évben 
bevezetett adóintézkedések, valamint a GDP-
arányos állami támogatási intézkedések költ-
ségvetési hatásai mindazonáltal nem feltétle-
nül ugyanabban a pénzügyi évben vezetnek 
olyan eredményre, amely kapcsolatából eset-
legesen kiolvasható a társaságiadó-terhelés és 
a támogatási gyakorlatok közötti összefüggés. 
Ezt a hatást az állami támogatási statisztikák 
„elcsúsztatásával” kívántuk tompítani, vagyis 
a 2000-es év tényleges társaságiadó-terhelé-
séhez a 2001-es állami támogatási értékeket 
viszonyítottuk. analízisünk ezáltal a 2000 és 

2014 közötti társaságiadó-terhelést és a 2001 
és 2015 közötti állami támogatási statisztiká-
kat öleli fel.

a csúsztatott állami támogatási statisztikák 
26-ból 13 tagállamnál mutatnak szignifikáns 
kapcsolatot: az észak-nyugati klaszterből ilyen 
Dánia, az Egyesült királyság és Írország, a 
kapcsolat mindhárom tagállamnál negatív 
volt. a közép-kelet-európai klaszter tagjai kö-
zül Észtország, lettország és szlovénia eseté-
ben negatív és erős volt a korreláció, míg ro-
mánia esetében pozitív és erős. a mediterrán 
klaszterbe tartozó öt ország mindegyikében 
szignifikáns kapcsolatot mértünk, de míg Gö-
rögországra az előjel negatív, addig Ciprus, 
Olaszország, Portugália és spanyolország ese-
tében a két változó együttmozgása volt meg-
figyelhető.

Ezen a ponton érdemes két csoportra bon-
tani a közép-kelet-európai és a mediterrán 
klaszter tagállamait a szerint, hogy a korrelá-
ció milyen előjelű. Így lettország, szlovénia 
és Görögország került a negatív kapcsolattal 
jellemezhető csoportba. közös vonásuk, hogy 
a gazdasági világválság rendkívül érzékenyen 
sújtotta őket: lettország GDP-je csak 2009-
ben 14,3 százalékkal zsugorodott, a szlovén 
gazdaság 2005 és 2015 közötti évi átlagos nö-
vekedési üteme mindössze 1,1 százalék volt, 
míg Görögország gazdasága a 2008–2013 
közötti hat év során 29,7 százalékkal csök-
kent (Eurostat 2016). mindebből arra követ-
keztetünk, hogy a jelentős (vagy elhúzódó) 
GDP-csökkenést elszenvedő tagállamokban 
a tényleges társaságiadó-kulcs és a GDP-ará-
nyos állami támogatások ellentétes irányba 
mozdultak el. Ez közgazdaságilag megalapo-
zott összefüggés lehet, mivel az állami támo-
gatási adatok a GDP-hez viszonyítva vannak 
kifejezve, míg a társaságiadó-kulcsok általunk 
használt adatsorai nem.

a másik csoportot a pozitív és erős korre-
lációt mutató tagállamok alkotják: finnország 
mellett Ciprus, Olaszország, Portugália és spa-
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nyolország. a pozitív és erős korreláció oka a 
mediterrán klaszterbe tartozó három tagállam-
nál a gazdasági világválság. a kapott eredmé-
nyek azt sugallják ugyanis, hogy a csökkenő 
tényleges társasági adóterheléshez csökkenő 
GDP-arányos állami támogatás párosult, ami 
a csökkenő költségvetési mozgástérnek tud-
ható be. a teljes GDP csökkenése mellett a 
GDP-arányos támogatások csökkenése a tá-
mogatás összegének halmozott csökkenését 
eredményezte.

összEGzés

tanulmányunkban arra kerestük a választ, 
hogy az állami támogatások és a társasági adó 
mértéke között milyen statisztikai összefüggés 
mutatható ki az Eu tagországaiban. megálla-
pítottuk, hogy összességében mindkét arány-
szám csökkenő tendenciát mutatott a vizsgált 
időszakban. Elemzéseink megbízhatóságának 
növelése érdekében klaszterekbe soroltuk a 
tagállamokat; az eredmények általánosságban 
azt mutatják, hogy a csökkenő nominális és 
tényleges társaságiadó-terheléshez csökkenő 
állami támogatási arányok párosultak. Ered-
ményeink közül kiemeljük az észak-nyugati 
klaszter és a mediterrán klaszter együttmoz-
gását, ami az állami támogatások és a társasá-
gi adókulcsok tekintetében is megfigyelhető. 
azonban amíg az észak-nyugati klaszter ese-
tén a mértéktartó állami magatartás mögött 
a tagállamok világviszonylatban is kiemelke-
dő fejlettségét valószínűsítjük, a déli államok 
mérsékelt támogatási gyakorlata mögötti leg-
főbb tényezőként a periféria tagállamainak 
ezredforduló utáni gazdasági nehézségeit és 
fiskális nyomását említhetjük. Ezen túlme-
nően, a déli országok mutatói között szigni-
fikáns kapcsolatot írtunk le, a klasztertagok 
magatartásától számottevően csak Görögor-
szág tért el. az állami támogatásokkal kapcso-
latban tett legfőbb megállapításunk, hogy az 

északi klaszter államai a közép-kelet-európai 
államoknál is jobban támogatták vállalkozása-
ikat. rávilágítottunk ugyanakkor arra is, hogy 
az északi országokban a tényleges társasági-
adó-kulcs jelentősen alacsonyabb a nominális 
adókulcsnál, azaz a három tagállam indirekt 
módon is támogatja vállalkozásait. a közép-
kelet-európai klaszter tagjai vonatkozásában 
nem tudjuk hipotézisünket sem megerősíteni, 
sem pedig elvetni, de a rendszerváltásaik utá-
ni gazdaságfejlődésük hatással volt a 2000-et 
követő másfél évtized adóztatási és támogatási 
gyakorlatára. a társaságiadó-terhelésről pedig 
azt mutattuk ki, hogy a vizsgált időszak átlagá-
ban négy olyan tagállam is volt (Ciprus, fran-
ciaország, magyarország és spanyolország), 
amelyben a tényleges adókulcs meghaladta a 
nominális terhelést. a jelenséget elsősorban 
valószínűleg a különadóknak tudhatjuk be. 
az egy év időeltolódással végzett számítása-
ink pedig arra engednek következtetni, hogy 
a jelentős GDP-csökkenést elszenvedő tagál-
lamokban a tényleges társaságiadó-kulcs és az 
állami támogatások aránya ellentétes irányba 
mozdult el.

Eredményeinket a módszertani korlátok fi-
gyelembe vételével kell értelmezni. számítása-
inkat befolyásolják a tagállamonként változó 
adóalap-számítási módszerek (növelő és csök-
kentő tételek, a veszteség-elhatárolás szabá-
lyai, a telephely keletkeztetésének feltételei), 
valamint a társaságiadó-alap alapján kivetett 
különadók. a korlátozó tényezők torzíthat-
ták kalkulációinkat. az uniós szintű közös 
konszolidált társaságiadó-alapra vonatkozó 
szabályok kialakítása így jelentős mértékben 
javítaná a tényleges adóterhelés összehason-
líthatóságát. Ennek hiányában a világjövedel-
met alapul vevő adóalap-számítás felértékeli az 
adóegyezmények szerepét, ezek ugyanis men-
tesítéssel vagy beszámítással lehetővé teszik a 
jövedelem kétszeri megadóztatásának elkerü-
lését, és ez által az uniós belső piac torzulásai-
nak csökkenését.



 fókuszban az államháztartás 

Pénzügyi Szemle  2018/2 235

1. melléklet

A nominális- és A tényleges társAságiAdó-kulcs, vAlAmint A gdP-Arányos állAmi 
támogAtás összevetése, 2000–2015

tagállam nominális adókulcsok mellett (str) tényleges adókulcsok mellett (etr)

korrelációs 

együttható

korreláció iránya 

(+–) és erőssége 

(e)

korrelációs 

együttható

korreláció iránya 

(+–) és erőssége 

(e)

ÉSZAK-NYUGATI KLASZTER

Ausztria –0,146 – –0,180 –

Belgium 0,201 + –0,072 –

Dánia –0,397 – –0,417 –E

Egyesült Királyság –0,494 –E –0,513 –E

Franciaország –0,265 – –0,175 –

Hollandia 0,266 + 0,243 +

Írország 0,419 + –0,440 –E

németország 0,211 + 0,255 +

KÖZÉP-KELET-EURÓPAI KLASZTER

Bulgária 0,034 + 0,090 +

csehország 0,634 +E 0,450 +E

Észtország –0,509 –E –0,512 –E

Lengyelország 0,196 + 0,180 +

Lettország –0,418 –E –0,443 –E

Litvánia –0,256 – –0,208 –

Magyarország –0,248 – –0,223 –

románia 0,938 +E 0,932 +E

Szlovákia –0,250 – –0,256 –

Szlovénia –0,791 –E –0,846 –E

MEDITERRÁN KLASZTER

ciprus 0,919 +E 0,854 +E

Görögország –0,618 –E –0,424 –E

olaszország 0,749 +E 0,778 +E

Portugália 0,846 +E 0,576 +E

Spanyolország 0,749 +E 0,704 +E

ÉSZAKI KLASZTER

Finnország 0,416 +E 0,428 +E

luxemburg 0,155 + 0,155 +

Svédország –0,125 – –0,128 –

Forrás: KPmG 2002, KPmG 2017, Eurostat 2015a, Eurostat 2016 alapján saját számítás
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2. melléklet

A 2000–2008 és A 2009–2015 közötti tényleges társAságiAdó-kulcsok  
és a GDP-arányos nem válsáGjelleGű állami támoGatások korrelációanalízise; 

csúsztAtott állAmi támogAtások

tagállam Periódus 1.: 2000–2008

(kritikus érték: 0,521)

Periódus 2.: 2009–2015

(kritikus érték: 0,582)

Adóév (n) és n+1 év 

állami támogatása 

(2001–2015) 

(kritikus érték: 

0,412)

korrelációs 

együttható

korreláció 

iránya

(+–) és 

erőssége (e)

korrelációs 

együttható

korreláció 

iránya

(+–) és 

erőssége (e)

ÉSZAK-NYUGATI KLASZTER

Ausztria –0,091 – –0,763 –E –0,371

Belgium 0,441 + –0,533 – –0,369

Dánia 0,400 + –0,907 –E –0,531

Egyesült Királyság 0,075 + –0,544 – –0,536

Franciaország –0,322 – –0,687 –E –0,143

Hollandia 0,469 + –0,212 – 0,145

Írország –0,450 – 0,559 + –0,533

németország 0,213 + 0,205 + 0,248

KÖZÉP-KELET-EURÓPAI KLASZTER

Bulgária 0,051 + 0,160 + 0,059

csehország 0,431 + –0,495 – 0,310

Észtország –0,453 – –0,815 –E –0,436

Lengyelország 0,131 + zéróosztó 0,320

Lettország –0,423 – –0,505 – –0,503

Litvánia –0,490 – –0,056 – –0,217

Magyarország –0,354 – –0,366 – –0,063

románia 0,933 +E zéróosztó 0,771

Szlovákia –0,694 –E 0,138 + –0,095

Szlovénia –0,082 – –0,746 –E –0,842

MEDITERRÁN KLASZTER

ciprus 0,932 +E –0,558 – 0,902

Görögország –0,412 – 0,344 + –0,798

olaszország 0,577 +E 0,630 +E 0,553

Portugália 0,840 +E –0,928 –E 0,673

Spanyolország 0,453 + –0,286 – 0,666
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tagállam Periódus 1.: 2000–2008

(kritikus érték: 0,521)

Periódus 2.: 2009–2015

(kritikus érték: 0,582)

Adóév (n) és n+1 év 

állami támogatása 

(2001–2015) 

(kritikus érték: 

0,412)

korrelációs 

együttható

korreláció 

iránya

(+–) és 

erőssége (e)

korrelációs 

együttható

korreláció 

iránya

(+–) és 

erőssége (e)

ÉSZAKI KLASZTER

Finnország 0,567 +E 0,538 + 0,474

luxemburg 0,168 + 0,639 +E 0,374

Svédország 0,737 +E 0,540 + 0,174

Megjegyzés: Horvátország és Málta nélkül

Forrás: KPmG 2002, KPmG 2017, Eurostat 2015a, Eurostat 2016 alapján saját szerkesztés

1 románia és bulgária esetén 2002-ig nincsenek ilyen adatok.

2 a közép-kelet-európai tagállamok adózással kapcsolatos ösztönzőiről részletesebben lásd például mintz, 
tsiopoulos (1992).

3 Erős korrelációval jellemezhető tagállamnak azokat tekintjük, amelyek esetében mindkét periódusban erős kor-
reláció figyelhető meg.
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