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Az EU gazdasági kormányzása

• Stabilitási és Növekedési paktum
• Megelőző ág

• Középtávú költségvetési célok
• Kiadási küszöbérték
• Stabilitási és konvergencia tervek 
• Euróövezet: költségvetési tervek és konkrét ex-ante ajánlások

• Korrekciós ág 
• Túlzott deficit eljárás – ajánlások
• Korrekciós lépések elemzése
• Büntetés – költségvetési cél, adósságcél megsértése esetén  GDP 0,2%-a, ESIF alapok megvonása 
• Szoros monitoring

• Szemeszter folyamat –a koordináció és felügyelet éves kerete
• EU jelentések – átfogó és országonkénti
• EP jelentések – gazdaságpolitika és foglalkoztatáspolitika
• EB  Tanács országspecifikus ajánlásai



Gazdasági válasz a COVID-válságra

• A költségvetési korlátok feloldása (SGP general escape clause)

• Állami támogatási szabályok lazítása

• Közös válaszképesség – (Solidarity Fund, RescEU, EU4Health, ECDC/EMA)

• Költségvetési kapcsolatok – (előleggyorsítás, befizetések késleltetése)

• Újjáépítési források – RRF, React-EU, JTF, SURE + a hagyományos MFF



EU gazdasági segítség Magyarországnak (milliárd euró)

Kohézió; 20,1

KAP; 10,8

RRF hitel; 10,3

RRF támogatás; 6,2

EU programok; 1,7

REACT-EU; 1,0

Invest EU; 0,6 SURE; 0,5 JTF; 0,3 Páneurópai Garanciaalap; 0,2EU4Health; 0,1



EU országjelentés és ajánlások 2020

• Elemzés
• Vírus elleni védekezés kevésbé hatásos – EÜ rendszer hiányosságai
• Közmunkarendszer nem hatékony – nők, alacsony képzettségűek, munkanélküli 

ellátás ideje rövid, válságintézkedések kritikája
• társadalmi partnerek bevonása hosszú ideje gyenge, és romlott
• Korrupció, közérdekű adatok hozzáférhetősége, média szabadsága

• Ajánlások
• egészségügyi rendszer megerősítése
• erősítsék a munkaerőpiaci politikák hatékonyságát
• vészhelyzeti intézkedések legyenek célozttak, arányosak, időben korlátozottak
• partnerek rendszeres bevonása
• agresszív adótervezés elleni fellépés az adópolitikában



Tervezett forrásfelhasználás (kohézió + RRF - milliárd euró)

Emberi erőforrás; 9,5

Közlekedés; 7,8

Környezet és energia; 6,3

Gazdaságfejlesztés; 5,1

Területfejlesztés; 4,2

Digitalizáció; 3,0
Adminisztráció; 0,7



Az RRF hitelkomponens kiesése (5940 vs. 2511 mrd Ft)

0,00

207,90

291,06

291,06

368,28

380,16

439,56

1.241,46

1.288,98

1.419,66

24,21

77,47

44,35

103,00

0,00

230,69

262,49

281,00

857,04

631,00

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600

Egyéb CSR

Felzárkózó települések

Vízgazdálkodás

Körforgásos zöld gazdaság

Digitalizáció

Demográfia és köznevelés

Energetika

Képzett munkaerő / egyetemek

Egészségügy

Fenntartható zöld közlekedés

RRF költségvetés változása, Mrd. Ft

csökkentett eredeti



Kilátások

• Európai viták
• progresszívek erősödése (2019) – gazdaságpolitikai mainstream balra tolódott
• SGP reformja – restrikció helyett aktívabb, beruházó EU politikák
• Szociális jogok európai pillérének konkrét végrehajtása
• Kohéziós politika mellett új, rugalmasabb fejlesztési eszköz
• Közös adósság, új bevételi források, nemzeti hozzájárulások visszaszorítása

• A magyar kormány vitái az EU-val
• Mind szorosabb unió vs. „nemzetek Európája” – intézményi konfliktusok
• jogállamiság körüli vita
• antikorrupciós keretek és közbeszerzési rendszer, vagy ...?

• egyetemi reform körüli egyet nem értés
• 2021-es Rule of Law jelentés

• (EU-jog vs. nemzeti jog primátusa – egyelőre lengyel ügy)
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