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Aaz utóbbi időben jelentősen felértékelődött a 
fiskális politika – versenyképesség javításában 
és a gazdasági növekedésben játszott – szere-
pe. a fiskális politika legfontosabb gazdaság-
élénkítő és versenyképesség-javító eszközei 
közül kiemelkedik az adórendszer, amelynek 
hatékony átalakításával kedvező eredmények 
érhetők el. fontos követelmény, hogy az adó-
rendszer a gazdasági szereplők számára mél-
tányos legyen, stabilizáló jelleggel válaszoljon 
a gazdasági élet változásaira és ne torzítsa a 
termelési tényezők hatékony felhasználását 
(lentner, 2005, 2016). a gazdasági szereplők 
döntéseit minden kétséget kizáróan befolyá-

solja az adószabályozás. nemcsak a radikális, 
de még az enyhébb módosítások is hatással 
vannak a gazdasági szereplők magatartására. 
az elméleti irodalom és a nemzetközi szerve-
zetek a közvetett, tehát a fogyasztást terhelő 
adók felé történő elmozdulást hangsúlyozzák, 
ellenben a munkaviszonyból származó jöve-
delmeket és a tőkebevételeket terhelő adók 
súlyának zsugorítását javasolják (ádám et al., 
2016). a tőkebevételeket terhelő magas adók 
a tőkefelhalmozás megfékezésével gátat szab-
nak a gazdaság növekedésének, mindamellett 
a megtakarítási és a befektetési döntésnél tor-
zító tényezőként szerepelnek. a munkára ki-
vetett adók pedig a humántőke-felhalmozást 
és a vállalkozói döntéseket torzítják. a gazda-
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sági növekedés tekintetében a közvetett adók 
a legkevésbé károsak. ezt felismerve – a fejlett 
gazdaságok adópolitikájához igazodva – haj-
tották végre térségünk országaiban is az adóre-
formokat. a fogyasztást terhelő adók nem tor-
zítják a gazdasági szereplők megtakarítással, 
illetve beruházással kapcsolatos döntéseit, és 
viszonylag alacsony adminisztrációs költséggel 
járnak.

az adórendszer a versenyképességet együt-
tesen több csatornán keresztül képes befo-
lyásolni. a kiszámíthatóság és a stabilitás az 
adórendszer jelentős, a befektetők által is el-
várt jellemzői, amelyek a bizonytalanság gyen-
gítésével az ország versenyképességét javítják. 
ugyanakkor a költséghatékonyság elvét hűen 
követő adórendszer ösztönző hatása sem elha-
nyagolandó. az adópolitikának – az allokáció 
és az újraelosztás keretein belül – biztosítania 
kell a gazdaság fenntartható növekedési pályá-
ját. mivel a gazdaság versenyképességét jelen-
tősen befolyásolja a közpénzek eredményes és 
hatékony elköltése, az értékteremtő ellenőrzé-
sek szerepe is felértékelődik, amely előmozdít-
ja a közpénzek átláthatóságát, elszámoltatha-
tóságát és rendezettségét.1

a tanulmány a versenyképesség néhány 
általános kérdésének tisztázását követően az 
adózás és a vállalati versenyképesség összefüg-
géseinek feltárására tesz kísérletet, de kitér a 
befektetői hajlandóság és az adózás kapcsola-
tára is. megvizsgálja, hogy térségünk országa-
inak hatályos adószabályozása befolyásolja-e a 
tőkebeáramlást, esetleg a telephelyek kiválasz-
tásánál más tényezők a mérvadók.

A nEMzEtgAzdAsági és A vállAlAti 
vErsEnyKépEsség összEfüggésEi

a korunkban zajló globalizációs folyamatok 
felgyorsulásával a hosszabb távon fenntartha-
tó gazdasági növekedés alapvetően a verseny-
szféra hatékony működése révén biztosítható. 

a globalizációs törekvések felerősödésével és 
a technológiák már-már exponenciális ütemű 
fejlődésével a vállalati hatékonyság mellett 
egyre jobban felértékelődik a napjainkban 
sokszor emlegetett és immár többféle értel-
mezésben ismert versenyképesség szerepvál-
lalása.2 noha a közgazdászoknak mind a mai 
napig nem sikerült közös nevezőre jutniuk a 
versenyképesség pontos meghatározásában, a 
termelékenységgel való azonosításával azon-
ban súlyos hibát vétenénk. a közgazdaságtan 
oktatásában alapműnek tartott tankönyv szer-
zői, Samuelson és Nordhaus (1990) már több 
évtizeddel ezelőtt rávilágítottak, hogy a ver-
senyképesség sokkal többet jelent a termelé-
kenység vizsgálatánál. a termelékenység, a ha-
tékonyság és a jövedelmezőség ugyanis triviális 
matematikai kifejezésekkel számszerűsíthetők, 
míg a versenyképesség a vállalat vagy – nem-
zetgazdasági szinten alkalmazva – a gazdaság 
„egy sajátos szempontból értelmezett állapot-
jelzője többféle mutató kombinációja alapján” 
(török, 2007, 1066. oldal). Török (1997, 
2007). e szerint a versenyképesség a vállala-
toknál a piaci versenyben való helytállást, az 
országoknál pedig a nemzetközi versenyben 
való sikerességet jelenti.3

a versenyképesség kutatása a közgazdaság-
tudomány két fő ágra szakadásával kezdetben 
az üzleti tudományokhoz került, ami értelem-
szerűen a vállalati versenyképesség-kutatáso-
kat támogatta (török, 2008). ennek folytán 
Porter (1990) és Krugman (1994) a múlt szá-
zad ’90-es éveiben határozottan elutasította 
a versenyképesség nemzetgazdasági szintű 
értelmezését.4 Bár porter (1990) rámutatott 
az országok nemzetközi sikereit előmozdító 
makrogazdasági tényezők jelentőségére,5 ámde 
egyiket sem tartotta elégségesnek. véleménye 
szerint ugyanis a gazdasági szereplők felold-
hatatlan érdekütközése és eltérő viselkedé-
se miatt szinte lehetetlen a nemzetgazdaság 
versenyképességét egységes módon elemezni. 
arra a következtetésre jutott, hogy az országok 
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versenyképessége a globális versenyben elért 
magas termelékenységi szinttel és növekedési 
ütemmel együtt mozog, ezzel gyakorlatilag 
az egyes nemzetgazdaságok versenyképessé-
gét a termelékenységükkel vonta párhuzam-
ba.6 krugman (1994) amellett érvelt, hogy az 
egyes országok közötti gazdasági kapcsolatok 
a verseny mellett együttműködésen is alapul-
nak, ebből adódóan az országok a vállalatoktól 
eltérően nem egymás rovására versenyeznek. 
porter meggyőződése, hogy az országok élet-
színvonala a hazai gazdasági teljesítménytől 
függ. ugyanakkor a komparatív előnyök léte-
zéséből eredően sem probléma, ha az ország 
termelékenysége a kereskedelmi partneréhez 
viszonyítva alacsonyabb. török (2008) viszont 
krugman érvelésénél arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a kereskedelmi előnyök mérése hagyo-
mányosan (smith, ricardo, mill, Heekscher 
és Ohlin) nem vállalati szemléletű, hanem te-
lephelyi, amelyet a nemzetközi kereskedelmi 
statisztikák is követnek.

krugman voltaképpen figyelmen kívül 
hagyta az egyes országok és régiók fejlett-
ségbeli differenciáit, a tőkeallokáció és a 
jövedelemeloszlás egyenlőtlenségét, valamint a 
nem éppen elhanyagolandó gazdaságpolitikai 
tényezőket, más részről nem vette számításba 
a versenytársak együttműködésén alapuló gaz-
dasági környezetet sem. mindamellett mára 
megkérdőjelezhetetlen tényként kezelendő 
a telephelyek egymással folytatott versenye. 
a gazdasági növekedést felpörgető, jövede-
lemtermelő és munkahelyteremtő, illetve a 
kutatási és fejlesztési potenciált kihasználó 
befektetésekért világméretű verseny folyik. 
Jóllehet az országok tőkevonzó képessége ere-
dendően eltérő, a „komparatív hátrányokat” 
az állam a gazdaságpolitikai eszköztárának 
kellő bevonása révén kialakított befektető- és 
vállalkozóbarát gazdasági és üzleti környezet 
megteremtésével mégis ellensúlyozni tudja. 
egy ország jóléte nem egy másik ország terme-
lékenységének függvényében változik ugyan, 

Csaba (2008) ennek dacára arra figyelmeztet, 
hogy a kis, nyitott gazdaságban korántsem kö-
zömbös, hogy az adott ország relatív helyzete 
miként alakul. véleményét osztva, a verseny-
képesség a befektetők előre tekintő értékítéle-
tét hivatott szemléltetni.

a gazdaság kétségkívül kiterjedt és bonyo-
lult rendszer, ezért könnyelműség lenne, ha 
élesen elhatárolnánk egymástól az egyes ver-
senyképességi szinteket, legyen szó vállalati, 
iparági vagy akár nemzetgazdasági szintről. 
mindent összevetve: a nemzetgazdaság ver-
senyképessége nem a vállalatok termelékenysé-
gének az összege vagy az átlaga, hanem „össze-
tett, strukturális tényezőkön keresztül hat vissza 
a vállalati versenyképességre” (éltető, 2003, 
270. oldal). e tényezők halmazát pedig azok 
az országspecifikus feltételek képezik, amelyek 
keretei között a versenyszféra vállalatai mű-
ködnek. közülük pedig csak egy a vizsgálódá-
sunk tárgyát képező állami adószabályozás.

A vállAlAti vErsEnyKépEsség 
és Az állAMi AdószABályozás

porter makro- és mikrogazdasági verseny-
képesség-modelljeinek első közreadása7 óta 
többen megkísérelték beépíteni az eredeti 
modellekbe a napjainkra egyre bonyolultabbá 
vált globális összefüggéseket. magyarországon 
Hoványi (1999) fejlesztette tovább a porter-
gyémántokat,8 s a vállalati versenyképesség-
vizsgálatnál már nem a kettős, hanem a hármas 
gyémánt szerkezetét javasolta. a modell első 
szintjének tényezői gyakorlatilag megegyeznek 
a makrogazdasági elemzésből jól ismert „bűvös 
négyszög” sarokpontjaival. a modell második 
szintjén az egyes tényezők az első szinthez ké-
pest kevésbé számszerűsíthetők, jóllehet a vál-
lalati és a nemzetgazdasági versenyképességre 
gyakorolt hatásuk nem éppen elhanyagolan-
dó, ugyanis végeredményben pontosan ezek 
a tényezők magyarázzák az első szint értékei-
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nek fejlődését. Hoványi modelljének második 
szintje harmadik pontjában jelenik meg az ál-
lami gazdaságpolitika és gazdaságszabályozás, 
mint a versenyképességet befolyásoló tényező. 
a hármas gyémántmodell C-szintje a globális 
környezet tényezőit foglalja magába.9

Lentner (2007) empirikus közelítésű, há-
rom pilléren nyugvó nemzetgazdasági verseny-
képesség-modellje alapvetően közpénzügyi 
gyökerű. a nemzetgazdaságot és a társadal-
mat tartó pillérek közötti nélkülözhetetlen 
összhangot hangsúlyozza. a stabil államház-
tartási pénzügyi környezet, a társadalmi mun-
kamegosztásban tartósan részt venni képes 
humánerőforrást támogató oktatási rendszer, 
valamint az egészséges munkaerő és a kellő 
forrással feltöltött társadalombiztosítási rend-
szer közötti kiegyensúlyozottságot az egymás 
mellé rendelt fiskális és monetáris politika sa-
játos közpénzügyi mechanizmusokon keresz-
tül biztosítja.

Kovács (2010) az adózás és a versenyképes-
ség összefüggését úgy határozta meg, hogy az 
adórendszernek igazodnia kell a társadalom 
jövedelemviszonyaihoz. a kialakított arányok-
nak pedig a társadalom és a gazdaság fejlődését 
kell serkenteniük, továbbá az adórendszer re-
formjainál fontos célkitűzés, hogy az „a lehető 
legkevésbé torzítsa a gazdasági szereplők dönté-
seit” (ádám et al., 2016, 604. oldal). a ver-
senyképesség és az adózás közötti kapcsolatok 
vizsgálatánál mindenekelőtt azt kell szem előtt 
tartanunk, hogy az állami adószabályozás csu-
pán a versenyképességet befolyásoló tényezők 
egyike, ennek dacára a közteherviselés rend-
szere több csatornán keresztül képes hatást 
gyakorolni a vállalati versenyképességre. a leg-
fontosabb mechanizmusokra Akar (2005) hív-
ta fel a figyelmet.

először is hadd essen szó a költségigényről, 
amely nem kis mértékben fejti ki hatását a 
vállalati versenyképességére. igaz, a társasági 
adó az összköltségek csupán elenyésző részét 
képezi, mégsem elhanyagolandó, ugyanakkor 

hanyagságra utalna, ha elfeledkeznénk a fog-
lalkoztatottság költségeinek közterhekkel tör-
ténő megemeléséről, illetve a vállalkozást sújtó 
egyéb adóterhekről. az adózás a beruházási és 
az innovációs folyamatokra gyakorolt hatá-
sával közvetve a vállalati versenyképességet is 
befolyásolja. a beruházásokat támogató adó-
rendszer megteremtése érdekében a társasági 
adó befektetési döntéseket torzító tulajdonsá-
gát kell tompítani. ebben az összefüggésben a 
beruházási és fejlesztési célokra rendelkezésre 
álló nettó nyereség nagysága a meghatározó. 
Nobilis és Svraka (2014) meglátását osztva a 
társasági adó vonatkozásában felmerülő elsőd-
leges probléma, hogy az adó alapja az ered-
ményszemléletű nyereség, nem pedig a vállalat 
tényleges bevételeinek és kiadásainak külön-
bözete. ezenfelül az adószabályozás és a szám-
viteli szabályok is merően eltérnek egymástól. 
egyes számviteli költségek nem minősülnek az 
adószabályok szellemében adóalapot csökken-
tő tételnek,10 mindamellett az értékcsökkené-
si leírásokat az adóalap meghatározása során 
nem a számviteli politikában meghatározott 
kulcsokkal lehet figyelembe venni. a társa-
sági adó a vállalati tőkeszerkezetre nézve sem 
semleges. az idegen tőke költségei, más szóval 
a kamatkiadások a társaságiadó-alap megálla-
pításakor költségként számolhatók el, s ezzel 
nemcsak a társasági adót, hanem a hitelfinan-
szírozás költségeit is mérsékelik. az adópajzs 
pozitív hatása ugyanakkor a nettó nyereségből 
kifizetett osztalékok esetében már nem érvé-
nyesül. egy OeCD-tanulmány (2007) a nye-
reségadók által okozott torzítások megszünte-
tése érdekében főleg a pénzforgalmi adózást 
ajánlja az új vállalkozások számára. ezzel gya-
korlatilag lehetőség nyílna arra, hogy a beruhá-
zási kiadások már a kiadás évében mérsékeljék 
az adóalapot. az efféle szemlélet tulajdonkép-
pen a nyereség visszaforgatására és újabb beru-
házásokra ösztönözné a vállalkozókat. mivel a 
pénzforgalmi adózásra történő átállás az ered-
ményszemléletű számvitel miatt komoly bo-
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nyodalmakba ütközne, az adórendszer beru-
házásösztönző erejét az értékcsökkenési leírási 
kulcsok emelésével, a kis- és közepes vállalko-
zások számára kedvezőbb adózási feltételekkel, 
illetve differens adókedvezményekkel lehetne 
biztosítani. ellenben az adókedvezmények ér-
ékelésénél nem kérdőjelezhetjük meg Servén 
(1997) megállapítását, miszerint az ösztönzők 
kiszámíthatósága és stabilitása a mértéküknél 
jóval fontosabb.

az európai unió tagországaiban az ál-
lamháztartási bevételek három fő típusát11 a 
termelési és importadók, azaz a fogyasztást 
terhelő adók, a jövedelem- és vagyonadók, va-
lamint a társadalombiztosítási járulékok képe-
zik.12 ezek gDp-arányos alakulását az 1. ábra 
szemlélteti. az ábra közvetlenül a válság előtti 
állapotokat veti össze a 2015. évi adatokkal 
a visegrádi országokban.13 a 2. ábra pedig a 

gDp-re vetített vállalati jövedelemadó-bevé-
telek 1995 és 2015 közötti változásának szem-
léltetésére tér ki szintén a visegrádi régióban.

a magyarországi adók szerkezetében a 
2010-től végrehajtott intézkedések folytán 
figyelemreméltó átrendeződés tanúi lehet-
tünk. magyarországon szemlátomást nőtt a 
fogyasztási típusú adók aránya, míg a közvet-
len adók gDp-re vetített aránya lényegesen 
zsugorodott. Csehországban a válság előtti ál-
lapotokhoz képest az adószerkezeti változások 
szolidabbak, bár a fogyasztást terhelő adók felé 
bizonyos mértékű elmozdulás figyelhető meg, 
ami a jövedelemadók mértéktartó csökkenését 
ellensúlyozza. Csehország 2008-ban megszün-
tette a többkulcsos adórendszerét, a személyi 
jövedelmek adózására 15 százalékos adókulcs 
lépett érvénybe. Csehország a társasági adó-
kulcs 1992. évi 42 százalékából szinte évről 

1. ábra

A közvetett és közvetlen Adókból, illetve A foglAlkoztAtó áltAl ténylegesen 
befizetett társAdAlombiztosítási járulékokból szármAzó gdP-Arányos 

bevételek A visegrádi országokbAn 2007-ben és 2015-ben

Forrás: saját szerkesztés az Eurostat adatai alapján
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évre lefaragott,14 amely 2010-ben az adócsök-
kentések eredményképp 19 százalékon állapo-
dott meg.15 lengyelország az ezredforduló haj-
nalán elindított strukturális reformok keretei 
között tett eleget a nemzetközi elvárásoknak 
a hatékonyabb és átláthatóbb adórendszer ki-
alakításával. a jövedelemadók háttérbe szo-
rításával fokozódott a forgalmiadó-bevételek 
súlya, ugyanakkor az adócentralizáció mértéke 
apránként zsugorodott. ez a tendencia a gaz-
dasági válság kirobbanása után sem változott. 
a lengyel gazdaságban a gDp-arányos adó-
bevételek erőteljes csökkenése gyakorlatilag 
mindkét adónemből származó államháztartá-
si bevételre is kiterjedt. szlovákiában a válság 
előtti időszakhoz képest a gDp-arányos adó-
bevételek lényegesen megugrottak. a közve-
tett adók gDp-re vetített arányánál csupán 
szemernyi fogyatkozás volt észlelhető, a vizs-
gált időszakban ugyanis a forgalmi adók sza-
bályozásánál apróbb módosítások következtek 
be.16 szlovákiában a jövedelemadók növekedé-
se nemcsak a fogyasztást terhelő adóbevételek 
apróbb visszaesését ellensúlyozta, hanem – a 
járulékterhek fokozódásával17 egyetemben – 
az államháztartási bevételek gyarapodását is 
előidézte. a szlovák kormány 2013-ban a tár-
sasági adó kulcsát 19-ről 23 százalékra emelte, 
amelyet 2014-ben 22 százalékra mérsékelt.18 
a természetes személyek egykulcsos adójának 
megszüntetésével bevezette a személyi jöve-
delmek kétkulcsos adózását, majd radikálisan 
csökkentette a kisvállalkozók elszámolható 
átalánykiadásait.

térségünkben versenyképességi szempont-
ból a magyar és a cseh adórendszer szerkezete 
alkalmazkodik legjobban a nemzetközi tö-
rekvésekhez és elvárásokhoz. a jövedelmekre 
kivetett adók súlyának mérséklését tulajdon-
képpen a fogyasztást terhelő adók emelkedése 
ellensúlyozza, amely a gazdasági növekedés és 
a foglalkoztatottság tekintetében is lényeges 
előrelépés. az adócentralizáció szempontjából 
magyarország meghaladja a további három vi-

segrádi országra jellemző szintet, ennek dacára 
az elmúlt időszakban sikeresen megvalósult 
adóreform folytán szignifikáns adócsökkenés 
tanúi lehettünk. a közvetett adók gDp-re 
vetített aránya magyarországon a legmaga-
sabb a v4-országok közül, a jövedelemadók 
és a járulékok súlya ugyanakkor szemlátomást 
megcsappant. sőt az utóbbi években – len-
gyelország kivételével – a régiós versenytársak 
gDp-arányos jövedelemadó-, valamint járu-
lékbevételei jelentősen meghaladják a magyar-
országi 7, illetve 7,6 százalékos gDp-re vetí-
tett arányt. (Lásd 2. ábra)

a gazdasági válság idején a gDp-arányos 
adóbevételek megcsappantak, ugyanakkor 
2012-től már – lengyelország kivételével – szo-
lid növekedési pályára léptek. a társasági adó-
ból származó államháztartási bevételek gDp-re 
vetített aránya térségünk országai közül Cseh-
országban és szlovákiában a legmagasabbak. 
az iparilag fejlett Csehország az északi és kele-
ti versenytársaihoz képest gazdagabb, így nem 
meglepő, hogy a cseh versenyszféra fokozódó 
jövedelmezősége az államháztartás számára 
magasabb jövedelemadó-bevételeket teremt. 
szlovákiában az utóbbi négy évben lényeges 
megugrást figyelhettünk meg, amely nem csak 
a társasági adókulcs 2013. évi emelésének tud-
ható be. a szlovák finstat kft. adatbázisában19 
fellelhető adatok alapján a szlovák versenyszféra 
nyeresége a gazdasági válság második hullámát 
követően évről évre szemlátomást emelkedett. 
2014-ben például a vállalati szektor bruttó 
nyeresége az előző évi profittal szemben közel 
két milliárd euróval nőtt. s bár a kormány a 
2013-ban 23 százalékra megemelt társaságiadó-
kulcsot 2014-ben egy százalékponttal lefarag-
ta, az államháztartás vállalati jövedelemadóból 
származó bevételei nemhogy megcsappantak, 
ellenkezőleg 432 millió euróval gyarapodtak. 
magyarországon, noha szerényebb mértékben, 
a válság folytán, majd az adórendszer szerkezeti 
reformja után 2014-től tapasztalható jelentő-
sebb társaságiadóbevétel-növekedés.
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az adórendszer egyszerűsítése, az ésszerű, 
átlátható adószabályozás és a kevésbé bürok-
ratikus eljárások – minden kétséget kizáróan 
– a vállalati versenyképességre több mint ked-
vező hatást gyakorol. a világbank és a pwC 
üzleti tanácsadó cég Paying Taxes 2017 című 
kiadványa nyomatékosítja,20 hogy a hatékony 
és gyors ügyintézést támogató elektronizált 
folyamatok megkönnyítették az adófizetést és 
-beszedést. ennek dacára az idézett kiadvány-
ban közétett felmérési eredmények mégis arról 
árulkodnak, hogy a vállalkozások magyar-
országon átlagosan évi 277 órát, lengyelor-
szágban évi 271 órát, Csehországban évi 234 
órát, szlovákiában pedig évi 192 órát töltenek 
adózáshoz köthető adminisztrációval. noha az 
adófizetéssel kapcsolatos ügyintézési feladatok 
ellátása térségünk gazdaságai közül szlovákiá-
ban a legkevésbé időigényes, az uniós évi 164 

órás átlagot így is több mint egy egész nappal 
meghaladja.21

az adóbeszedéssel természetszerűleg ad-
minisztrációs költségek is felmerülnek. az 
adóztatás költsége és az adófizetési hajlandó-
ság perspektívájából elméletileg a kevésbé dif-
ferenciált, semleges és hosszabb távon stabil 
adórendszert indokolt működtetni, merthogy 
fenntartása költséghatékony és visszaszorítja 
az adóelkerülést. az OeCD adóadminisztrá-
ció-adatbázisában fellelhető 2005–2011. évi 
adatok az előbbi állításunkra mégis erősen rá-
cáfolnak. a vizsgált időszakban az egykulcsos 
adórendszert működtető szlovák gazdaság-
hoz képest a magas újraelosztási rendszert és 
progresszív adóztatást működtető svédország 
és Dánia vitathatatlanul nagyobb hatékony-
sággal szedte be az adókat.22 az adózás költ-
ségeinek az adóbevételekre vetített, 2,41 és 

2. ábra

A gdP-re vetített vállAlAti nyereségAdó AlAkulásA A visegrádi országokbAn, 
kiegészítve Az oeCd-országok átlAgávAl 1995 és 2015 között

Forrás: saját szerkesztés az oECd adatai alapján
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3,06 százalék között ingadozó aránya uniós 
viszonylatban is szlovákiában volt a legmaga-
sabb. az adóbeszedés költségigényességének 
tekintetében szlovákiát északi szomszédja23 
követte. a visegrádi országok közül kétségkí-
vül magyarország adminisztrációs költségei a 
legalacsonyabbak. a magyar gazdaság adózá-
si költségszintje végeredményben az európai 
átlag körül ingadozott. adóbevétel-arányos 
adminisztrációs költségei 2005-től a 0,99 szá-
zalékos arányról a 2010. évi 1,2 százalékos 
szintig parányi léptékben növekedtek, 2011-
ben pedig 100 forintnyi adóbevételre 1,12 
forint adózási költség esett. Csehországra a 
Belgiumhoz hasonló 1,3 százalékos átlagér-
ték a jellemző. a washingtoni Tax Foundation 
(2016) által közzétett nemzetközi adó-ver-
senyképességi index (itCi) alapján – amelyre 
később részletesebben is kitérünk – észtország 
egykulcsos adórendszere volt a legversenyké-
pesebb az OeCD-országok viszonylatában az 
elmúlt három esztendőben. ezt az OeCD az 
adók költséghatékony beszedésére vonatkozó 
adatai sem cáfolták meg, hiszen az OeCD-
országokban valóban az észt adózási költségek 
a legalacsonyabbak.24 a tapasztalatokat össze-
gezve – némi fenntartásokkal – kijelenthető, 
hogy az adórendszer differenciáltsága nincs 
jelentősebb hatással az adózási költségekre; 
feltételezhetően az adórendszer hosszabb távú 
stabilitásáé, illetve az ügyintézést támogató, 
korszerűsített elektronizált folyamatoké a lé-
nyegesebb szerep.

s végül, de nem utolsó sorban az adó-
rendszer tőkevonzó erejét vesszük górcső alá. 
a térségünkben folyó gazdasági verseny egyik 
meghatározó tényezője az adóverseny, amely 
kétségkívül a befektetői döntésekre is kifejti 
hatását. a válságot megelőzően meglehetősen 
erős adóverseny jellemezte térségünket. noha 
a befektetők kegyeiért a versengés továbbra 
sem szűnt meg, de a gazdasági recesszió foly-
tán jelentkező államháztartási hiány leszorí-
tása érdekében lépni kellett. magyarország a 

közvetett adók emelésével és a jövedelemadók 
csökkentésével, szlovákia pedig úgy a közve-
tett, mint a közvetlen adók fokozásával igye-
kezett megoldást találni.

az európai unió a szabad versenyt tekinti 
a gazdasági fejlődés és fellendülés motorjának, 
ennek szellemében tűzte ki céljául a versenyt 
gátló tényezők lebontását. az adójogi harmo-
nizáció feladata a tagállamok adórendszere 
közötti különbségek versenytorzító folyama-
tainak feloldása. az európai unióban a for-
galmi típusú adóknál következett be az adó-
jogszabályok legerőteljesebb harmonizációja, 
tudniillik a fogyasztást terhelő adók érintik a 
legnagyobb mértékben a tagországok közti sza-
bad kereskedelmet. a külföldi működőtőke-
befektetésekért folyó verseny éleződésével a 
nemzetközi adóverseny is fokozódott. a for-
galmi típusú adók uniós szintű harmonizációja 
folytán az adóverseny egyik eszközévé a jövede-
lemadók, azon belül a nyereségadók váltak. „A 
termelési tényezők közül a tőke a legmobilisabb, 
ráadásul a világgazdaság jelenlegi fejlődési sza-
kaszában a tőke – mint növekedési forrás – (…) 
felértékelődőben van, a gazdasági racionalitás 
azt kívánja, hogy a tőkét, azon belül az üzleti 
szférát kisebb mértékben adóztassák” (losoncz, 
2006, 487. oldal). az unió határainak kiszé-
lesedésével az adóverseny tovább fokozódott, 
a tagállamok többsége lefaragta a magas társa-
ságiadó-kulcsokat. mivel az adószabályozás az 
üzleti versenyképesség hatástényezője, a ver-
senyképes adórendszer kialakításával a gazda-
ság tőkevonzó ereje is élénkülhet.

a nemzetközi adó-versenyképességi index 
az országok adórendszerét két fontos szem-
pontból vizsgálja, az egyik a versenyképesség, a 
másik a semlegesség. a versenyképes adórend-
szer a marginális adókulcsokat hosszabb távon 
is képes alacsony szinten tartani. a működő 
tőke a kedvezőbb adófeltételeket és az alacso-
nyabb adókat kínáló telephelyeket kedveli, a 
magas marginális adókulcsok ellenben adóel-
kerülésre serkenthetik a piacgazdasági szerep-
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lőket. a semleges adórendszer arra törekszik, 
hogy az adóbevételek növekedése mellett a le-
hető legkevésbé torzítsa a gazdasági szereplők 
döntéseit, mindamellett korlátozza és vissza-
szorítja az adókedvezmények körét. a nem-
zetközi adó-versenyképességi rangsor felállí-
tásánál a Tax Foundation több mint negyven 
adópolitikai változót boncolgat, s figyelme az 
adóterheken kívül az adók szerkezetére és az 
adószabályozás értékelésére is kiterjed, amit 
nemzetközi keretek közé helyez.

a 3. ábra az adó-versenyképességi index 
lényegi vonását emeli ki. az index értékeit a 
2015. évi gDp-arányos adóbevételekkel veti 
össze az egyes európai gazdaságokban. az 
OeCD-országok legversenyképesebb adó-
rendszerével rendre észtország, Új-zéland, 
lettország, svájc, svédország és Hollandia 
rendelkezik.25 s bár a svájci és a lett államház-
tartás gDp-re vetített adóbevételei még a 30 

százalékot sem súrolják, az országok adórend-
szerének versenyképességi szempontból törté-
nő megítélésénél nem ez az elsődleges szem-
pont. a progresszív adóztatást működtető 
svédország – magas gDp-arányos adóbevéte-
leivel – az OeCD-országok egyik legverseny-
képesebb adórendszerével bír. az adórendszer 
versenyképességét tehát nem az adóbevételek 
volumene, hanem az egyes adónemek alacsony 
szinten tartott marginális adókulcsa és az adó-
zás semlegessége határozza meg.

Az Adózás hAtásA A MűKödőtőKE-
BEárAMlásoKrA

az általában erősen tőkeigényes és rendkívül 
hosszú távra berendezkedő erőforrás-kereső 
beruházásoknál – jellegükből fakadóan – a 
várható megtérülési idő kitolódik, így nem 

3. ábra

Az Adózási versenykéPesség és A gdP-re vetített Adóbevételek 
2015-ben Az euróPAi gAzdAságokbAn

Forrás: saját szerkesztés az oECd és a tax foundation adatai alapján
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meglepő, ha a költség- és adótényezőkre is 
módfelett érzékenyen reagálnak. a beru-
házások jellege és hosszú élettartama miatt 
elsősorban az adórendszer stabilitása és ki-
számíthatósága a mérvadó. a piackereső be-
ruházásoknál a fogadó ország adópolitikája 
lényegében a telephelyi termelés és a behoza-
talra szorulás közti választást határozza meg. 
a telephelyek adópolitikája értelemszerű-
en az olcsó termelési tényezők felkutatására 
szorítkozó hatékonyságkereső beruházásokat 
érinti leginkább. Bár a hatékonyságkereső 
beruházási döntéseknél a fogadó ország olcsó 
munkaereje és a rendelkezésre álló természeti 
források költségkímélő felhasználása kardiná-
lis szempont, a hosszú távon alacsony adó- és 
járulékterhek a költséghatékonyság fokozódá-
sát támogatják.

az európai unió a közép-kelet-európai 
tagállamok tőkevonzó erejét a strukturális 
fejlődés, a technológiatranszfer, a munkahely-
teremtés és a gazdasági növekedés ösztönzése 
céljából is kiváltképp fontosnak tartja. a ver-
senyszféra fejlődésének egyik nélkülözhetetlen 
feltétele a lendületes tőkefelhalmozás és annak 
kellő szerkezeti összetétele. a gazdasági kibo-
csátás szintjének hosszabb távon fenntartható 
emelkedését előmozdító tőkebeáramlásokat 
többek között közvetett és közvetlen állami 
ösztönzők segíthetik elő. a működőtőke-
beáramlást serkentő közvetett állami eszközök 
egyike a beruházásokat támogató adópolitika. 
Bár az adórendszer hosszú távú stabilitása és 
kiszámíthatósága a befektetési döntéseknél 
kétségkívül fontos tényező, a beruházási cél-
pontok kiválasztásánál azonban nem játszik 
elsődleges szerepet. egy OeCD-tanulmány 
(2008) is kiemelten hangsúlyozza, hogy a 
külföldi működő tőke vonzáskörébe azok a 
célországok taroznak, ahol az üzleti környe-
zet keretfeltételei hosszú távon biztosítani 
tudják a vállalati jövedelmezőség folyamatos 
gyarapodását. az idézett OeCD-tanulmány, 
és hasonlóan egy unCtaD-jelentés (2015) 

is nyomatékosítja, hogy a nemzetközi válla-
latok befektetési döntéseinél nem elsődleges 
szempont az adópolitikai tényező. a kardiná-
lis tényezők közül kiemelik a piacokhoz és a 
finanszírozási forrásokhoz való gyors és aka-
dálymentes hozzáférést, a kiszámítható, transz-
parens és diszkriminációmentes jogi környe-
zetet, a makrogazdasági stabilitást, a képzett 
munkaerőt, illetve a rugalmas munkaerő-piaci 
viszonyokat és nem utolsó sorban a fejlett inf-
rastruktúrát.

a kulcskérdés, vajon képes-e a fogadó ország 
megfelelő szinten tartani a társaságiadó-ter-
heket a külföldi befektetők számára, továbbá 
miként válaszol a működő tőke az adórend-
szer kvantitatív és kvalitatív változásaira. az 
OeCD (2008) korábbi, még a gazdasági meg-
rázkódtatás előtt megvalósult vizsgálatai fel-
fedték, hogy az adókulcs 1 százalékos megeme-
lése a működőtőke-beáramlást 3,7 százalékkal 
szorítja vissza. később szélesebb becslések is 
születtek, sőt az OeCD által felsorakoztatott 
legtöbb tanulmány – a fogadó országok he-
terogenitásának figyelembevétele mellett – az 
adókulcsváltozás és a működőtőke-beáramlás 
közti rugalmasság-vizsgálatnál sokkal széle-
sebb tartományt állapított meg.26 sok esetben 
– főként a fejlett gazdaságoknál – semmilyen 
kölcsönhatást sem sikerült feltárni, tudniillik 
a működőtőke-beáramlást nem kizárólag az 
adótényezők határozzák meg. mindezt a már 
idézett, egyik legfrissebb unCtaD-jelentés is 
alátámasztotta. a működő tőke adóreformra 
adott válasza sem egységes, számos, nehezen 
mérhető és interpretálható tényező kölcsönha-
tásától függ. a működő tőke érzékenysége az 
adóemelésre függhet a fogadó ország gazdasági 
fejlettségétől és az üzleti tevékenység mobili-
tásától, különösen akkor, ha a vállalatok a te-
lephelyi termelés és a nagy regionális piacok 
adta lehetőségek következtében jelentős költ-
ségmegtakarítással működnek. az adóterhek 
radikális emelése ez esetben bizonyos fokú te-
hetetlenséget vonna magával.



 fókusz: az állam mint versenkyépességi tényező 

Pénzügyi Szemle  2017/1 31

vitathatatlan, hogy a nemzetközi adóver-
seny a válságot követő években sem szűnt 
meg, és a közvetett adók uniós szintű harmo-
nizálásával a figyelem a jövedelemadók felé 
terelődött, ellenben nem mindig egyértelmű, 
hogy az adócsökkentés vonzó-e a külföldi be-
fektetők számára. az adóversenyben ugyanis 
az adószabályozás kiszámíthatósága, követ-
kezetessége és stabilitása épp olyan fontos 
szempont, mint az effektív adókulcsok. Ha a 
fogadó országban a magasabb társaságiadó-te-
her erős és fejlett infrastruktúrával, korszerű 
közszolgáltatási rendszerrel és versenyképes 
munkaerővel társul, nemhogy elriassza, ha-
nem mágnesként vonzza a tőkebefektetőket. 
az alacsony adóteher ugyanis képtelen ellen-
súlyozni az általában gyenge, instabil és fejlet-
lenebb gazdasági környezetet. az adó csupán 
egy a tőkebeáramlásra ható tényezők halma-

zában, és a karcsúsított adóterhek nem pótol-
hatják sem a fejletlen közszolgáltatásokat, sem 
a hiányos és elmaradott infrastruktúrát, sem 
a piacokhoz való korlátozott hozzáférést, sem 
pedig a gyenge befektetési feltételeket.

a 4. ábra az európai gazdaságok adó-ver-
senyképessége és külföldi működő tőke be-
áramlása közötti kapcsolatot kívánja szem-
léltetni a 2015. évi adatok segítségével. az 
ábrát szemügyre véve a könnyelműség és a 
felelőtlenség hibájába esnénk, ha általános 
érvényű következtetéseket kívánnánk levon-
ni, amely nem is lehetne a célunk. Csupán a 
már többször idézett OeCD- és unCtaD-
tanulmányokban megállapított tényekre 
óhajtjuk felhívni a figyelmet, miszerint a cél-
ország kiválasztásánál nem az adótényezők ját-
szanak elsődleges szerepet. az ábrán megjelení-
tett 2015-ös értékeket vizsgálva sem kétséges, 

4. ábra

Az Adózási versenyképesség és A gdp-Arányos működőtőke-beárAmlás 
kAPCsolAtA 

2015-ben euróPA országAibAn

Forrás: saját szerkesztés a világbank és a tax foundation adatai alapján
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hogy az adórendszer versenyképessége és a net-
tó tőkebeáramlás közötti összefüggés nehezen 
észlelhető. a viszonylag magas gDp-arányos 
adóbevételekkel és közepes adó-versenyképes-
ségi indexszel rendelkező finnország gDp-re 
vetített nettó működőtőke-beáramlása messze 
túlszárnyalta a versenyképesebb adórendszert 
működtető szomszédokét. ugyanakkor tény, 
hogy az adózási szempontból kevésbé verseny-
képes görögország, Olaszország és franciaor-
szág szerényebb nettó tőkebeáramlást tudhat 
magáénak. a közepes adó-versenyképességgel 
rendelkező, de az OeCD-országokhoz képest 
a gazdasági szereplőket legmagasabb adókkal 
sújtó Dánia sem tartozik a külföldi befektetők 
elsődleges célpontja közé.27

a 2008-as pénzügyi megrázkódtatás kísérő 
jelenségeként lelassult a külföldi működő tőke 
korábbi években tapasztalt gyarapodása, sőt a 
válság 2009–2010-ben igen erőteljesen meg 
is fékezte a működőtőke-beáramlást. ez térsé-
günket sem hagyta érintetlenül. a legverseny-
képesebb adórendszert fenntartó észtország 
külföldi működőtőke-befeketések állománya 
a válság első hullámától kezdve szemláto-
mást zsugorodik.28 Hasonlóan a közép-ke-
let-európai régióban a nettó működőtőke-
befektetések éves áramlása is sokkal lomhább, 
sőt a válság kirobbanásától a beruházásösz-
tönzők hatékonyságának romlása tapasztal-
ható. az európai Bizottság országjelentései 
(2016a, 2016b) a működőtőke-beáramlások 
lassulását az üzleti környezetre potenciálisan 
hátrányos hatást gyakorló intézkedésekhez 
köti, amelyek között az adórendszer befolyása 
gyakorlatilag elhanyagolandó. magyarország 
tekintetében leginkább a piaci korlátozáso-
kat, míg a szlovák gazdaságnál az elmaradott 
digitális infrastruktúrát, a közigazgatási szol-
gáltatások elektronizálásának hanyagolását, a 
munkaerő-piaci rugalmatlanságot és a rend-
kívül hosszan elhúzódó bírósági eljárásokat 
sorolta a tőkeáramlást gátló tényezők veszé-
lyes halmazába.

összEgzés

a válság kirobbanásáig a térségünket az üte-
mes felzárkózás jellemezte, amelyet számtalan 
tényező támogatott. a gazdasági átalakulás, 
illetve a magánosítás folyamata is lezárult. 
a külföldi tőke bevonása, az uniós csatlako-
zás, a fejlett gazdaságok adópolitikájához iga-
zodott adórendszer és a vállalkozóbarát piaci 
környezet megteremtése kedvezően hatott úgy 
a gazdaság, mint a vállalatok versenyképessé-
gére. térségünk gazdaságai az ezredfordulótól 
kisebb-nagyobb léptekben, de végül is gyöke-
resen átalakították adórendszerüket, s a gaz-
daságilag fejlett európai országok mintájára a 
megtakarítási és befektetési döntéseket torzító 
közvetlen adók súlyát a gazdasági szereplők 
döntéseit kevésbé befolyásoló fogyasztási tí-
pusú adókra helyezték át. a közvetett adók 
uniós szintű harmonizációjával a tagországok 
közti szabadkereskedelmi gátak leomlottak, 
és az adóverseny egyik főbb eszközévé a társa-
sági adók váltak. térségünkben a jövedelem-
adók súlya a pénzügyi megrázkódtatás előtti 
állapotokhoz képest tovább zsugorodott, bár 
szlovákiában a recesszió folytán megnőtt ál-
lamháztartási hiány lefaragása céljából a köz-
vetlen adókból származó bevételek szolidabb 
mértékben megugrottak.

a visegrádi országokban a társasági adók 
marginális adókulcsa tulajdonképpen alacsony. 
Hazánkban és lengyelországban a gDp-ará-
nyos társaságiadó-bevételek az OeCD-átlagot 
sem súrolják. szlovákiában és Csehországban 
azonban a fokozódó vállalati jövedelmezőség-
nek köszönhetően az utóbbi években a gDp 
3,5 százalékát is elérik, meghaladva ezzel az 
OeCD 2,8 százalék körüli átlagát. vélemé-
nyünk szerint a térség vállalatainak versenyké-
pességét kevésbé az adóterhek, jóval inkább az 
adószabályozás bonyolultsága és az adózáshoz 
köthető ügyviteli feladatok időigényessége 
gátolja. mind a négy visegrádi országban az 
adókkal kapcsolatos adminisztráció riasztóan 
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meghaladja az OeCD-átlagot, sőt magyaror-
szág és lengyelország a dobogós helyet is mél-
tán elfoglalhatná. általában a versenyképesebb 
adórendszert működtető gazdaságokban az 
adóügyintézéshez köthető feladatok kevesebb 
időt kívánnak meg. Bár akadnak kivételek 
is. lettországban például az OeCD-átlaghoz 
közeli 169 órát töltenek adókkal kapcsolatos 
adminisztrációval.

az adóbeszedés hatékonyságának és ered-
ményességének fokozódása lényegében az adó-
kulcscsökkenés eszköze, amellyel a nemzet-
gazdaság versenyképessége is javul. Domokos 
(2016) a „fenntartható kifehérítés” bevezetését 
javasolja. ennek lényege abban rejlik, hogy a 
gazdaság „kifehérítéséből” származó többletet 
az állam az alacsonyabb adókulcsok, esetleg 
bizonyos adókedvezmények révén az adóala-
nyoknál hagyja. az alacsonyabb adókulcsok 
nemcsak az adóelkerülés iránti vágyak feladá-
sát, hanem a gazdasági kondíciók felpezsdíté-
sét is előmozdítják, amivel szabad út nyílik a 
versenyképesség növekedéséhez.

tény, hogy az adó-versenyképességet az 
alacsony szinten tartott marginális adókul-
csok és a semlegesség határozzák meg, ugyan-
akkor a célország kiválasztásánál az adórend-
szer hosszú távú stabilitása is megfontolandó 
elemként jelenik meg. az adórendszer ver-

senyképessége és a tőkebeáramlás közötti 
kapcsolat azonban európai vonatkozásban 
nagyon nehezen tapintható ki. kétségtelen, 
hogy a magasabb adókat kirovó európai gaz-
daságok (Dánia, franciaország) nem elsődle-
ges célpontjai a működő tőkének. másrészt 
viszont az alacsonyabb adóterhek képtelenek 
ellensúlyozni a befektetőket elriasztó gyenge 
infrastruktúrát, a munkaerő-piaci zavarokat 
és a bonyolult szabályozási környezetet. szlo-
vákia gDp-arányos adóbevételei európai vi-
szonylatban alacsonynak mondhatók, és a vi-
segrádi országok között a legversenyképesebb 
adórendszert működteti. ennek dacára a vál-
ságot követően a tőkebeáramlás alábbhagyott, 
sőt az európai Bizottság országjelentésében 
több kritika is érte körülményes szabályozási 
rendszere, munkaerőpiacának egyensúlyza-
varai és a digitalizáció iránti közönye miatt. 
a befektetési döntéseknél kevésbé az adó-
terhek, inkább a szabályozás átláthatósága a 
mérvadó. térségünkben a befektetési környe-
zet javítása érdekében elsősorban a szabályo-
zási rendszert kellene egyszerűsíteni, könnyen 
átláthatóvá, illetve hosszabb távon stabillá 
tenni. a munkaerő-piaci rugalmatlanság és a 
piaci korlátozások feloldása, valamint a digi-
tális infrastruktúra kiépítése szintén javítaná a 
befektetői kedvet.

1 az egyes országok számvevőszékei a közpénzek leg-
főbb őrei. ellenőrzéseikkel, ellenőrzési tapasztalata-
ik megosztásával, azok elemzésével és értékelésével, 
valamint tanácsadással segítik az államok működé-
sét (Domokos et al., 2016).

2 a versenynek – mint a piacgazdaság alapvető intéz-
ményének – lentner (2015) szerint is fontos szerepe 
van a hatékonyság és a gazdasági növekedés előmoz-
dításában, ezért a verseny fennmaradásának és tisz-
taságának biztosítása közösségi érdek.

3 a versenyképességnek számtalan meghatározá-
sa ismert. szokásos az OeCD-tanulmányokban 
használt definícióra is hivatkozni, amely szerint a 
gazdaság versenyképessége azt jelzi, hogy az adott 
ország szabad és tisztességes piaci körülmények 
között milyen mértékben képes a nemzetközi pi-
acokon keresett termékeket vagy szolgáltatásokat 
előállítani.

4 az ellenszárnyat például maskell, ezeala, Harrison, 
garelli képviselték, akik szerint a nemzetgazdaságok 

Jegyzetek
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versenyképessége nemcsak összehasonlítható, ha-
nem mérhető is.

5 példaként említhetnénk az olcsó munkaerőt, a ter-
mészeti erőforrások bőségét vagy az alacsony költség-
vetési deficitet.

6 porter munkássága merően megosztotta a tudo-
mányos közvéleményt. tény, hogy empirikus vizs-
gálatainak köszönhetően valóban eredeti és egyedi 
összefüggéseket sikerült feltárnia, ennek dacára az 
elméleti közgazdászok kevésbé értékelik munkássá-
gát az alkalmazott módszerei miatt, sőt néhány meg-
állapítását egyenesen „tudománytalannak” tartanak 
(török, 1996; lengyel, 2000).

7 lásd porter, m. e. (1985): Competitive advantage. 
new york, free press.

8 porter az alapmodelljeit az alakjuk hasonlósága miatt 
gyémántoknak nevezte el.

9 Hoványi (1999) közéjük sorolja a természeti erőfor-
rásokat, a demográfiai sajátosságokat, a műszaki fej-
lődést, az erőközpontokat, a globális pénzügyi rend-
szert, a globális kommunikációt, a gigavállalatokat és 
a társadalmi mértékű értékváltozásokat.

10 példának okáért szlovákiában a magyarországi szabá-
lyozástól eltérően a közhasznú szervezetek közhasz-
nú tevékenységének támogatására nyújtott adomány 
összegének egyetlen százaléka sem csökkenti az adó-
zás előtti eredményt.

11 esa2010 szerinti csoportosítás.

12 a tőkeadók 2015-ben mindössze a gDp 0,3 százalé-
kát tették ki az eu 28 területén.

13 az uniós tagállamok adóbevétel-szerkezetében je-
lentékeny különbségek észlelhetők. az egyes tagor-
szágok viszonylag magas költségvetési kiadásai ter-
mészetszerűleg magasabb adóbevételeket kívánnak 
meg. 2015-ben az adókból és a társadalombiztosítási 

járulékokból származó bevételek gDp-re vetített 
aránya Dániában volt a legmagasabb (48 százalék), 
amelyet franciaország (47,5 százalék) és Belgium 
(45,9 százalék) követett. ezzel szemben az adókból, 
továbbá a vállalatok és a háztartások által befizetett 
járulékokból származó bevételek gDp-re vetített 
aránya Írországban, romániában, Bulgáriában és 
észtország kivételével a másik két balti államban a 
30 százalékot sem érte el (az eurostat adatai alapján).

14 szlovákia a cseh mintát követte. a 1993. évi 45 szá-
zalékos társaságiadó-kulcsát még az átfogó adórefor-
mok megkezdése előtt elkezdte lefaragni. a szlovák 
vállalati adóterhek csökkenő tendenciáját a múlt szá-
zad ’90-es éveiben a 2. ábra szemlélteti.

15 a társaságiadó-kulcsot 2008-ban 24-ről 21 százalék-
ra, majd 2009-ben 20 százalékra faragta le. a befek-
tetési alapokra 5 százalékos csökkentett társaságiadó-
kulcs vonatkozik.

16 szlovákia a 20 százalékos általános hozzáadottér-
tékadó-kulcs mellett a gyógyászati eszközökre és a 
gyógyszerekre a vizsgált időszakban 10 százalékos 
adó-kulcsot vezetett be.

17 a járulékterhek megugrását nemcsak az éves szintű 
minimálbér-növekedés függvényében emelkedő ki-
vetési alap, hanem más, felettébb szokatlan tényező 
is előhívta. a tőkebevételeket ugyanis nem adó, ha-
nem egészségbiztosítási járulék terhelte.

18 a jövedelemadó-törvény tavalyi módosítását követő-
en 2017-ben 21 százalékos társaságiadó-kulcs lépett 
érvénybe.

19 a szlovák versenyszféra pénzügyi adatait bizalmasan 
és körültekinthetően dolgozza fel. az adatok szaba-
don nem hozzáférhetők.

20 vö. Doing Business 2017 european union.

21 az ügyintézések időigényessége tekintetében Bul-
gária állhat az átlagos évi 453 órával a dobogó felső 
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ádám J. – Berta D. – lovas zs. – k. kiss g. 
(2016): a fiskális politika hatása a gazdasági teljesít-
ményre. in: palotai D. – virág B. (szerk.): versenyké-
pesség és növekedés. Budapest, magyar nemzeti Bank, 
573–617. oldal

akar l. (2005): versenyképesség és adórendszer 
magyarországon. in: vigvári a. (szerk.): vissza az 
alapokhoz! tanulmányok a közpénzügyi rendszer 
reformjáról. Budapest, Új mandátum könyvkiadó, 
101–110. oldal

Csaba l. (2008): versenyképesség – hitek és balhi-
tek. Debreceni Szemle. Xvi. évfolyam, 2. szám, 162–
173. oldal

Domokos l. (2016): versenyképesség, állami szerep, 
állammenedzsment. előadás az 54. közgazdász-ván-
dorgyűlésen. kecskemét, 2016. szeptember 17. On-
line: http://www.aszhirportal.hu/hu/hirek/domokos-
laszlo-eloadasa-az–54-kozgazdasz-vandorgyulesen

Domokos l. – várpalotai v. – Jakovác k. – né-
meth e. – makkai m. – Horváth m. (2016): az 
állami számvevőszék hozzájárulása az „állammenedzs-
ment” megújításához. in: németh e. (szerk.): a jó 
kormányzás építőkövei – fókuszban a legfőbb pénzügyi 
ellenőrző szerv, az állami számvevőszék. tanulmány-
sorozat. 11. Budapest, állami számvevőszék

éltető a. (2003): versenyképesség a közép-kelet-
európai külkereskedelemben. Közgazdasági Szemle. l. 
évfolyam, március, 269–281. oldal

Hoványi g. (1999): a vállalati versenyképesség 
makrogazdasági és globális háttere. michal porter két 
modelljének továbbfejlesztése. Közgazdasági Szemle. 
Xlvi. évfolyam, november, 1013–1029. oldal

kovács á. (2010): a versenyképesség javításának 
lehetőségei – ahogy az állami számvevőszéknél lát-
tuk. Pénzügyi Szemle. lv. évfolyam, 3. szám, 514–
531. oldal

fokára. az adókkal kapcsolatos adminisztráció el-
lenben az észak-európai országokban kívánja meg a 
legkevesebb időt, finnországban például évi 93 órát, 
észtországban pedig csak évi 84 órát.

22 svédországban az adózás költségeinek az adóbevéte-
lekre vetített aránya csaknem konstans 0,4 százalék, 
Dániában a vizsgált időintervallumban 0,6 és 0,7 
százalék között hullámzott.

23 a vizsgált időszakban a lengyel adóbevétel-arányos 
adózási költségek igencsak ingadoztak. előbb csök-
kentek, majd a válság következtében emelkedő pá-
lyára léptek. a mutató értéke 2011-ben 2,73 száza-
lék volt.

24 adóbevétel-arányos adózási költségei 2008-tól 0,38 
százalék, 0,4 százalék, 0,35 százalék és 0,34 százalék.

25 az OeCD-országok rangsorán szlovákia (itCi 
75,0) a kilencedik, Csehország (itCi 70,0) a tizen-
harmadik, magyarország (itCi 64,3) a huszonhar-
madik, míg lengyelország (itCi 56,5) a huszonki-
lencedik helyen végzett.

26 az OeCD (2008) alapján 0 és 5 százalék közötti in-
tervallum.

27 Dánia 2002–2015 közötti, az unCtaDstat 
éves adataiból számított átlagos gDp-arányos 
működőtőke-állománya még az 1 százalékot sem 
éri el.

28 az unCtaDstat adatai alapján 2010-ben a gDp 
7,73 százaléka, 2011-ben 4,33 százaléka, 2012-ben 
6,76 százaléka, 2013-ban 2,16 százaléka, 2014-ben 
1,91 százaléka és 2015-ben 0,93 százaléka.
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