
A TANÁCS VÉLEMÉNYE

(2007. február 27.)

Málta aktualizált, 2006–2009-re szóló konvergenciaprogramjáról

(2007/C 72/03)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és
összehangolásáról szóló, 1997. július 7-i 1466/97/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (3)
bekezdésére,

tekintettel a Bizottság ajánlására,

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

A KÖVETKEZŐ VÉLEMÉNYT FOGALMAZTA MEG:

1. 2007. február 27-én a Tanács megvizsgálta Málta 2006–2009 közötti időszakra vonatkozó aktualizált
konvergenciaprogramját.

2. A program alapjául szolgáló makrogazdasági forgatókönyv szerint a reál-GDP növekedése a program-
időszak alatt körülbelül 3 % feletti lesz. A jelenleg rendelkezésre álló információk fényében úgy tűnik,
hogy a forgatókönyv 2007 esetében kedvező, az azt követő évek esetében pedig kifejezetten kedvező
növekedési feltételezéseken alapul, különösen a külgazdaság optimista középtávú alakulása miatt. A
programban előre jelzettnél kedvezőtlenebb középtávú nettó export súlyosbíthatja az elmúlt években
tapasztalt külső egyensúlyzavarokat. Az inflációra vonatkozó előrejelzések valószerűnek tűnnek.

3. A Bizottság szolgálatainak 2006. őszi előrejelzése szerint az államháztartási hiány 2006-ban a GDP
2,9 %-a lesz, szemben a konvergenciaprogram előző változatában foglalt, a GDP 2,7 %-ának megfe-
lelő céllal. Az új változatban a hiány 2006. évre becsült alakulása (a GDP 2,6 %-a) kedvezőbb a
Bizottság szolgálatainak 2006. őszi előrejelzésénél, és a GDP-növekedésre, valamint az államháztartási
készpénzforgalmi adatokra vonatkozó legfrissebb információk alapján megalapozottnak tűnik.

4. Az aktualizált változatban körvonalazott költségvetési stratégia a hiánynak 2006-ban a GDP 3 %-ában
meghatározott referenciaérték alá csökkentésére, majd ezt követően a költségvetés konszolidációjára
törekszik. Az aktualizált változat az államháztartási hiány fokozatos csökkentését tervezi, amely
2009-re nagyjából egyensúlyi pozíciót eredményezne. A kamatteher tervezett csökkentése révén az
elsődleges többlet 2009-re a várakozások szerint eléri a GDP 3,25 %-át. A kiigazítást az elsődleges
kiadások GDP-hez viszonyított arányának csaknem 5,75 százalékponttal való visszafogásával kívánják
elérni, amely 3,75 százalékponttal meghaladja a bevételek GDP-hez viszonyított arányának csökke-
nését. Az általános kiadások sikeres visszaszorítása ellenére az egészségügyi kiadások növekedést
mutattak az elmúlt években. Az elmúlt időszakhoz képest kevésbé vesznek majd igénybe hiánycsök-
kentő egyszeri intézkedéseket. A program előző változatával összehasonlítva az új program sokkal
kedvezőbb makrogazdasági forgatókönyv mellett nagyjából ugyanazt a nominális költségvetési kiigazí-
tást tervezi.

5. A közös módszertannak megfelelő strukturális hiány (tehát a ciklikusan kiigazított, egyszeri és egyéb
átmeneti intézkedések nélkül számított hiány) a programidőszak végére a tervek szerint a GDP 3 %-
áról (2006) a GDP 0,5 %-ára javul. A konvergenciaprogram előző változatával egyezően a program
strukturális egyensúlyi pozíciót határoz meg középtávú költségvetési célkitűzésként, az új program
azonban e középtávú célkitűzést nem kívánja elérni a programidőszakban. Mivel a középtávú célki-
tűzés szigorúbb az irányadó minimumértéknél (amely a becslések szerint a GDP mintegy 1,75 %-át
kitevő hiány), megvalósítása valószínűleg biztonsági tartalékot nyújt a túlzott hiány felmerülésével
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(1) HL L 209., 1997.8.2., 1. o. Az 1055/2005/EK rendelettel (HL L 174., 2005.7.7., 1. o.) módosított rendelet. Az ebben
a szövegben említett dokumentumok az alábbi weboldalon érhetők el:
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm



szemben. A középtávú célkitűzés a Stabilitási és Növekedési Paktumban és a magatartási kódexben az
euro-övezeti és az ERM II-höz csatlakozott tagállamok számára kijelölt sávon belül van, és megfe-
lelően tükrözi a potenciális kibocsátás hosszú távú átlagos növekedését és az adósságrátát.

6. A programban szereplő költségvetési előrejelzések kockázatai 2007 tekintetében nagyjából kiegyensú-
lyozottnak tűnnek, azt követően azonban a programban előre jelzettnél rosszabbul alakulhat a költ-
ségvetés teljesítménye. Ennek oka az aktualizált program előrejelzéseinek alapjául szolgáló, 2007-re
előre jelzett kedvező GDP-növekedés, valamint 2008–2009-re tervezett kifejezetten kedvező makro-
gazdasági forgatókönyv (bár az ezekre az évekre vonatkozó adó-előrejelzések óvatosnak tűnnek).
Nincsenek adatok a 2007 utáni időszakra vonatkozó kiigazítási stratégiáról, ami szintén növeli a
tervezett költségvetési konszolidáció kockázatait.

7. E kockázatértékelés alapján a programban szereplő költségvetési irányvonal alkalmasnak tűnik arra,
hogy 2006-ig a Tanács ajánlásának megfelelően megszüntessék a túlzott hiányt. Ezenkívül a 2008-tól
bekövetkező normál makrogazdasági ingadozások esetén elegendő biztonsági tartalékot nyújt a GDP
3 %-ában rögzített hiányküszöb átlépésével szemben. A túlzott hiány megszüntetését követő években
a középtávú célkitűzés irányába ható kiigazítás program szerinti üteme összhangban lesz a Stabilitási
és Növekedési Paktummal, amely az euro-övezeti és az ERM II-höz csatlakozott tagállamok esetében
előírja, hogy a strukturális egyenleg éves javításának irányadó mértéke a GDP 0,5 %-a, kedvező gazda-
sági időszakokban viszont magasabbnak kell lennie, kedvezőtlen időszakokban pedig lehet alacso-
nyabb.

8. A bruttó államadósság a becslések szerint 2006-ban elérte a GDP 68,25 %-át, azaz meghaladta a
Szerződésben rögzített, a GDP 60 %-át kitevő referenciaértéket. A program előrejelzése szerint az
adósságráta a programidőszak alatt 8,75 százalékponttal csökken. A költségvetési célok elérésének
fent említett kockázataira tekintettel az adósságráta 2006-ban valószínűleg a program előrejelzésénél
kedvezőtlenebbül alakul. E kockázatértékelés alapján úgy tűnik, hogy az adósságráta a programidő-
szak alatt elegendően csökken a referenciaérték felé.

9. Málta nemrég a tényleges nyugdíjkorhatár és ezzel egyidejűleg a nyugdíjszintek emelésére irányuló
nyugdíjreformot hajtott végre. A program előrejelzései szerint ennek eredményeképpen megnőnek a
nyugdíjkiadások, amelyek az elöregedéssel kapcsolatos kiadásoknak az EU-átlaghoz közelítő erőtelje-
sebb növekedéséhez vezetnek. Az előrejelzések szerint a jelenlegi tendencia mellett az egészségügyi
kiadások bár az eddig tapasztaltnál lassabban, de a GDP körülbelül 1,75 százalékponttal megfelelő
mértékben emelkednek. A költségvetés jelenlegi egyenlege nem biztosítaná, hogy az adósság biztosan
a Szerződésben foglalt referenciaérték alá csökkenjen. Ezért a programban előre jelzetteknek megfe-
lelően a költségvetési egyenleg javítása hozzájárulna az államháztartás fenntarthatóságára vonatkozó
kockázat csökkentéséhez. Az államháztartás fenntarthatóságát tekintetve Málta összességében közepes
kockázattal szembesül.

10. A konvergenciaprogram a középtávú költségvetési stratégia szempontjából nem értékeli minőségileg a
nemzeti reformprogram 2006. októberi végrehajtási jelentésének általános hatását. A program
azonban rendszerezett tájékoztatást ad a nemzeti reformprogramban tervezett fő reformokkal járó
közvetlen költségvetési költségekről vagy megtakarításokról, költségvetési előrejelzései pedig kifeje-
zetten figyelembe veszik a nemzeti reformprogramban körvonalazott intézkedések államháztartási
hatásait. A konvergenciaprogramnak az államháztartás területére tervezett intézkedései láthatólag
összhangban állnak a nemzeti reformprogramban előirányzottakkal. Mindkét program a nyugdíjre-
form végrehajtását tervezi, míg a konvergenciaprogram ismerteti a nemzeti reformprogramban beje-
lentett adóreform részleteit.

11. A programban szereplő költségvetési stratégia nagyjából megfelel a 2005–2008 közötti időszakra
vonatkozó, az integrált iránymutatásokban foglalt átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásoknak.

12. Ami a stabilitási és konvergenciaprogramok magatartási kódexében meghatározott adatszolgáltatási
követelményeket illeti, a program az előírt és a nem kötelező adatok tekintetében részben hiányos (1).
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(1) Hiányoznak különösen az ágazati egyenlegekre vonatkozó adatok, főként a 2006–2009-ben a világ többi részével folyta-
tott nettó kölcsönfelvétellel/hitelezéssel kapcsolatos, valamint a foglalkoztatásra és az órákban meghatározott munkater-
melékenységre vonatkozó előrejelzések.



A Tanács úgy véli, hogy a program biztosítja a túlzott hiány 2006-ig történő megszüntetését, és erős növeke-
dési kilátások mellett megfelelő eredményeket hoz a középtávú célkitűzés megvalósításában. Úgy tűnik, hogy
a programban előre jelzett adósságráta megfelelő ütemben csökken a GDP 60 %-ában meghatározott refe-
renciaérték felé. Mindazonáltal kockázatos a 2007 utáni költségvetési célkitűzések elérése. Fontos a szilárd
költségvetési egyenleg fenntartása az előre jelzett erős növekedési ütem esetleges ingadozása miatt, külö-
nösen a nemrég kialakult külső egyensúlyzavarok fényében. A fenti értékelés alapján a Tanács felkéri Máltát,
hogy:

i. továbbra is megfelelően közeledjen a középtávú célkitűzés felé a programban előirányzottak szerint, és
ennek megfelelően biztosítsa az adósság/GDP-arány csökkenését, míg költségvetési stratégiáját pedig rész-
letezze hosszabb távú perspektívában, különösen a kiadási oldalon;

ii. az adósságszint és az elöregedéssel kapcsolatos kiadások előre jelzett növekedése fényében javítson az
államháztartás hosszú távú fenntarthatóságán, a középtávú célkitűzés elérése révén, valamint további
eredményeket elérve az egészségügyi reform kidolgozásában és megvalósításában.

A kulcsfontosságú makrogazdasági és költségvetési előrejelzések összehasonlítása

2005 2006 2007 2008 2009

Reál-GDP
(%-os változás)

KP 2006. dec. 2,2 2,9 3,0 3,1 3,1

BIZ 2006. november 2,2 2,3 2,1 2,2 nincs adat

KP 2006. jan. 0,9 1,1 1,2 2,0 nincs adat

HICP-infláció
(%)

KP 2006. dec. 2,5 3,1 2,2 2,1 2,0

BIZ 2006. november 2,5 3,0 2,6 2,4 nincs adat

KP 2006. jan. (6) 2,8 3,1 2,5 1,9 nincs adat

Kibocsátási rés
(a potenciális GDP %-
ában)

KP 2006. december (1) – 2,8 – 2,1 – 1,3 – 0,3 0,9

BIZ 2006. november (5) – 2,1 – 1,4 – 1,1 – 0,5 nincs adat

KP 2006. január (1) – 2,9 – 3,7 – 4,2 – 4,4 nincs adat

Államháztartási egyenleg
(a GDP %-ában)

KP 2006. dec. – 3,2 – 2,6 – 2,3 – 0,9 0,1

BIZ 2006. november – 3,2 – 2,9 – 2,7 – 2,9 nincs adat

KP 2006. jan. – 3,9 – 2,7 – 2,3 – 1,2 nincs adat

Elsődleges egyenleg
(a GDP %-ában)

KP 2006. dec. 0,8 1,1 1,1 2,5 3,2

BIZ 2006. november 0,8 0,9 0,7 0,6 nincs adat

KP 2006. jan. 0,3 1,4 1,5 2,4 nincs adat

Ciklikusan kiigazított
egyenleg
(a GDP %-ában)

KP 2006. december (1) – 2,2 – 1,8 – 1,8 – 0,8 – 0,2

BIZ 2006. november – 2,4 – 2,3 – 2,3 – 2,7 nincs adat

KP 2006. január (1) – 2,8 – 1,3 – 0,7 0,4 nincs adat
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2005 2006 2007 2008 2009

Strukturális egyenleg (2)
(a GDP %-ában)

KP 2006. december (3) – 3,8 – 2,9 – 2,0 – 1,0 – 0,4

BIZ 2006. november (4) – 4,0 – 3,5 – 2,5 – 2,7 nincs adat

KP 2006. jan. – 3,8 – 2,3 – 1,4 0,3 nincs adat

Bruttó államadósság
(a GDP %-ában)

KP 2006. dec. 74,2 68,3 66,7 63,2 59,4

BIZ 2006. november 74,2 69,6 69,0 68,6 nincs adat

KP 2006. jan. 76,7 70,8 68,9 67,3 nincs adat

Megjegyzés:
(1) A Bizottság szolgálatainak számításai a programban megadott információk alapján.
(2) Ciklikusan kiigazított egyenleg, az egyszeri és egyéb átmeneti intézkedések nélkül (hasonlóan az előző sorokhoz).
(3) Egyszeri és egyéb átmeneti intézkedések a program szerint (a GDP 1,6%-a 2005-ben;a GDP 1,1%-a 2006-ban, a GDP 0,2%-a 2007-

ben, a GDP 0,2%-a 2008-ban és a GDP 0,2%-a 2009-ben; valamennyi hiánycsökkentő).
(4) Egyszeri és egyéb átmeneti intézkedések a Bizottság szolgálatainak 2006. őszi előrejelzése szerint (a GDP 1,6%-a 2005-ben, 1,1%-a

2006-ban és 0,2%-a 2007-ben és 0%-a 2008-ban; valamennyi hiánycsökkentő).
(5) A 2005–2008 közötti időszakra vonatkozóan 2,2%-os, 1,7%-os, 1,7%-os és 1,6%-os becsült potenciális növekedés alapján.
(6) A 2006. januári KP-adatok a kiskereskedelmi árindex szerint.

Forrás:
Konvergenciaprogram (KP); a Bizottság szolgálatainak 2006. őszi gazdasági előrejelzései (BIZ); a Bizottság szolgálatainak számításai
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