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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) 2009. március 10-én a Tanács megvizsgálta Magyarországnak a 2008–2011-es időszakra vonatkozó
aktualizált konvergenciaprogramját.

(2) A GDP a 2008 első felében tapasztalt mérsékelt növekedés után a harmadik negyedévben csökkenni
kezdett, majd a negyedik negyedévben még erőteljesebben visszaesett. Bár az ikerdeficit tekintetében
Magyarországnak sikerült az elmúlt években javulást elérnie, az ország a jelentős államháztartási és
külső adósságszint miatt sebezhető maradt. Ennek következtében a pénzügyi válság különösen erősen
sújtotta Magyarországot, és hatására jelentősen romlott a forint árfolyama, valamint komoly működési
zavarok jelentkeztek a pénzügyi piacok sok területén. Ezért a gazdaságpolitika számára a befektetők
bizalmának helyreállítása és a pénzügyi piacok működésének javítása jelenti a legsürgetőbb kihívást. E
célból a központi bank új eszközöket vezetett be, és a kormány új gazdasági programot fogadott el,
amely további költségvetési kiigazításokat, szigorúbb hiánycélokat, valamint egy banki mentőcso-
magot és megerősített pénzügyi ágazati szabályozást tartalmaz. E lépések támogatása céljából az EU,
az IMF és a Világbank jelentős nemzetközi pénzügyi támogatást (2) (20 milliárd EUR) nyújt Magyar-
országnak, amelynek feltétele, hogy az ország eredményeket érjen el a költségvetési konszolidáció, a
költségvetési irányítás reformja, a pénzügyi ágazat szabályozása és felügyelete, valamint a strukturális
reformok (3) terén. A hitelhez kapcsolódó gazdasági program a 2009-es költségvetésbe és a konver-
genciaprogram aktualizált változatába is bekerült. A Magyar Nemzeti Bank az alapkamat emelése
révén (a 2008. januári 8,5 %-ról 2008 októberéig 11,50 %-ra) szigorította a monetáris politikát, majd
2008 utolsó két hónapjában csökkentette a kamatokat (három lépésben a decemberi 10 %-ig). A
forint nominális effektív árfolyama 2008-ban 2,6 %-kal romlott.

(3) A program két különböző forgatókönyvet tartalmaz a makrogazdaság és a költségvetés alakulása
tekintetében: egy „alapforgatókönyvet” és egy „alternatív” forgatókönyvet. A költségvetési előrejelzések
értékelése szempontjából az alapforgatókönyv tekinthető referenciának, mert csak ez tartalmaz rész-
letes számításokat a makrogazdasági és költségvetési összesített adatok bontására vonatkozóan. Az
alapforgatókönyv azzal számol, hogy az elmúlt két évi visszafogott, mintegy 1 %-os növekedés után a
reál GDP növekedése 2009-ben 0,9 %-kal csökken, majd 2010-ben és 2011-ben újra erősödik,
1,6 %-ra és 2,5 %-ra. A jelenleg rendelkezésre álló információk (4) fényében úgy tűnik, hogy az alap-
forgatókönyv az egész programidőszakban kifejezetten optimista növekedési feltételezéseken alapul,
részben azért, mert a növekedési kilátások romlása a kereskedelmi partnerországokban valószínűleg
erőteljesebb lesz, mint ahogy azt a program feltételezi. Rosszabb külkereskedelmi teljesítményt és a
befektetések némileg erősebb visszaesését feltételezve a Bizottság szolgálatainak 2009. januári időközi
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(1) HL L 209., 1997.8.2., 1. o. Az ebben a szövegben említett dokumentumok az alábbi weboldalon érhetők el:
http://ec.europa.eu/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm

(2) Lásd a Magyarországnak nyújtandó középtávú közösségi pénzügyi támogatásról szóló tanácsi határozatot (HL L 37.,
2009.2.6., 6. o.).

(3) Részletek találhatók az EU által Magyarországnak nyújtandó középtávú pénzügyi segítségről az alábbi weboldalon:
http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13488_en.htm

(4) Az értékelés a Bizottság szolgálatainak 2009. januári előrejelzését, valamint az azóta rendelkezésre álló egyéb adatokat
veszi figyelembe.



előrejelzése szerint a GDP 2009-ben 1,6 %-kal csökken, amit 2010-ben 1 %-os növekedés követ.
Tekintettel azonban a legújabb adatokra, többek között az ipari termelés erőteljes decemberi vissza-
esésére, valamint arra, hogy 2008 végén a vállalkozások és a háztartások hitelfelvételi lehetőségei
jelentősen szűkültek, az eredmény valószínűleg sokkal rosszabb lesz (2009-ben körülbelül –3,25 %).
A program 2009-re vonatkozó 4,5 %-os inflációs előrejelzése is túlbecsültnek tűnik. Emellett az erős
exportteljesítmény és ehhez kapcsolódóan a magángazdaság nettó finanszírozási kapacitásának javu-
lása a programidőszakban szintén optimista feltételezés.

(4) A Bizottság szolgálatainak 2009. januári időközi előrejelzése szerint az államháztartási hiány
2008-ban a konvergenciaprogram előző változatában foglalt, a GDP 4 %-ának megfelelő céllal
szemben várhatóan a GDP 3,3 %-a. Az a tény, hogy visszafogott növekedés mellett 2008-ban sikerült
a hiánycélt túlteljesíteni, főként azzal magyarázható, hogy 2007 óta (amikor a hiány elérte a GDP
5 %-át) mind a bevételi, mind a kiadási oldalon kedvező volt a kiindulási helyzet.

(5) Az aktualizált program a költségvetési hiánycélt – amely az előző aktualizált változatban a GDP
3,2 %-a, a Bizottság szolgálatainak időközi előrejelzésében pedig a GDP 2,8 %-a – 2009-ben a GDP
2,6 %-ában állapítja meg. A kormány a hiányra vonatkozó célkitűzés szigorításával válaszolt a pénz-
ügyi válságra, valamint a jelentős mértékben romló makrogazdasági környezetre. Tekintettel a pénz-
ügyi válságra, valamint a hiány és az államadósság magas szintjére, a kormány nem fogadott el költ-
ségvetési ösztönző intézkedéseket. A legújabb fejlemény azonban, hogy a vártnál súlyosabb – a GDP
körülbelül 1 %-át kitevő bevételkiesést eredményező – gazdasági visszaesésre tekintettel a kormány
február 15-én kiegészítő korrekciós intézkedéscsomagot fogadott el, amely a GDP 0,7 %-át jelenti, és
új gazdaságpolitikai programjának első felülvizsgálatával összefüggésben a 2009-es hiánycélt a GDP
2,7–2,9 %-ára módosította. A strukturális egyenleg (azaz a ciklikusan kiigazított, egyszeri és egyéb
átmeneti intézkedések nélkül számított egyenleg) az aktualizált programban szereplő és a Bizottság
szolgálatai által újraszámított adatok szerint GDP-arányosan várhatóan 1,75 százalékponttal javul,
rendkívül korlátozó költségvetés-politikai irányvonalra utalva.

(6) Az aktualizált program középtávú költségvetési stratégiájának fő célkitűzése, hogy a 2008-ban a GDP
3,4 %-át kitevő nominális hiány 2009-ben a GDP 2,6 %-ára csökkenjen, amit 2010-ben csekély
mértékű csökkenés követhet a GDP 2,5 %-ára, 2011-ben pedig a GDP 2,2 %-ára. Mivel a kamatki-
adások 2009-ben várhatóan a GDP fél százalékával emelkednek, az elsődleges egyenleg ebben az
évben jelentősebb mértékben (több mint 1 százalékponttal), majd 2011-ig a GDP 0,3 %-ával javul, és
a GDP 2,2 %-át jelentő többletet ér el. A költségvetési egyenleg tekintetében az ország középtávú költ-
ségvetési célkitűzése (a GDP 0,5 %-át kitevő hiány strukturális értelemben, azaz a ciklikus hatásoktól
megtisztítva, egyszeri és átmeneti intézkedések nélkül) a programidőszak során várhatóan nem
teljesül. A GDP 1,2 százalékának megfelelő általános költségvetési konszolidáció a tervek szerint
egyenletesen oszlik meg majd a bevételi és a kiadási oldal között. A 2009 utáni időszakra vonatko-
zóan a program nem részletezi, hogy milyen intézkedések jelentik a tervezett hiánycsökkentés alapját.
Az aktualizált változat becslése szerint a GDP-arányos adósságráta 2008-ban jelentősen növekedett,
valamivel 71 % fölé, alapvetően az EU és az IMF által nyújtott pénzügyi támogatás első részletének –

főként tartalékképzés céljából való – lehívása miatt. Az előrejelzések szerint az adósság aránya
2009-ben tovább növekszik 72,5 %-ra, de a későbbi években várhatóan növekvő ütemben csökkenni
kezd (69 %-ra), amelyhez a növekedés fokozatos fellendülése is hozzájárul.

(7) A költségvetési eredmények lefelé mutató kockázatoknak vannak kitéve, különösen a program
későbbi éveiben. A hiánycsökkentési pálya makrogazdasági kilátásokból eredő kockázata az egész
programidőszakban jelentős. A mélyülő és elhúzódó recesszió jelentős általános bevételkiesést és
mérsékelt kiadásnövekedést eredményez. A kiadási oldalon azonban a közelmúltban számos pozitív
elem volt megfigyelhető. 2006 óta jelentős mértékben javult a költségvetési ellenőrzés, és úgy tűnik,
hogy a megtett reformlépések néhány fontos területen strukturális változásokkal visszafogták a
korábban jellemző költségvetési csúszásokat (például az ártámogatások terén).

Emellett a kormány a gazdasági kilátások legújabb jelentős romlására válaszolva 2009-re további, a
GDP 0,7 %-át jelentő kiadáscsökkentést fogadott el. A tervezett kiadások túllépésének kockázata
azonban – különösen 2009 után – nem zárható ki. Fennáll annak a lehetősége, hogy a kiadások
tervezett mérséklését nem támasztják alá követő intézkedések a közigazgatás, az egészségügy és az
oktatás reformja során, és úgy tűnik, hogy a későbbiekben szükséges költségvetési intézkedések
meghatározása és végrehajtása nem teljes körű. Másfelől, a nyugdíj, szociális ellátási és lakossági
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támogatási rendszerek terén tervezett reformlépések végrehajtása középtávon feltehetően hozzájárul
majd a kiadások mérsékléséhez. Bár a költségvetési irányítás keretét jelentősen megerősítették, a
korábbi tapasztalatok fényében nem zárható ki teljesen annak kockázata, hogy a költségvetés lazul a
tervekhez képest, figyelembe véve azt a tényt is, hogy az új költségvetési keretet még nem tesztelték.
A költségvetési célokkal kapcsolatos kockázatok az adóssághányadra is vonatkoznak; ezért annak
2009-től tervezett alakulása szintén kedvezőtlenebb lehet a programban előre jelzettnél.

(8) Nemrég sor került a nyugdíjreform számos lépésének végrehajtására, amelyek várhatóan némileg
mérséklik a jövőbeli nyugdíjkiadások növekedését, de e célból több intézkedésre van szükség. A prog-
ramban becsült 2008-as költségvetési helyzet javult az előző programban felvázolt kiindulási hely-
zethez képest, azonban a népesség elöregedése továbbra is jelentős hatást gyakorol a költségvetésre. A
bruttó adósság jelenlegi szintje még mindig meghaladja a Szerződésben foglalt referenciaértéket. A
programban tervezettnek megfelelően középtávon magasabb elsődleges többlet fenntartása, valamint
a kormány által a nyugdíjreformmal kapcsolatban nemrég bejelentett további lépések hozzájárul-
hatnak az államháztartás fenntarthatóságával kapcsolatos közepes kockázatok csökkentéséhez.

(9) 2006-ig, amikor a hiány elérte a GDP 9,3 %-át jelentő csúcsot, a magyar költségvetési szabályozást
rendkívüli mértékben befolyásolták a költségvetési csúszások és a választási ciklusok. 2006-tól fokoza-
tosan javult az átláthatóság és a költségvetés tervezése, 2008 novemberében pedig elfogadták a költ-
ségvetési irányítás reformjára vonatkozó törvényt, többek között többéves számszerűsített szabá-
lyokkal és a Költségvetési Tanács létrehozásával. Az új testület független makrogazdasági és költségve-
tési előrejelzéseket, valamint költségvetési hatásvizsgálatokat dolgoz ki, és értékeli a költségvetés hely-
zetét és a költségvetési javaslatokat. Az új szabályrendszernek, ha kellő határozottsággal hajtják végre,
az államháztartás átláthatóságának és fenntarthatóságának javulásához kell vezetnie. Néhány fontos
kérdés azonban megoldatlan maradt, például a hatékony végrehajtási mechanizmusok meghatározása
és az önkormányzati alrendszerek lefedettsége.

(10) A pénzügyi válság hatására a magyar hatóságok az új gazdasági program részeként 2008 októberében
nemcsak a költségvetési célokat szigorították annak érdekében, hogy csökkenjen a gazdaság külső
finanszírozási igénye, hanem a pénzügyi ágazat stabilitásának biztosítása céljából is számos intézke-
dést bevezettek. A betétbiztosítási garancia mértéke 6 millió HUF-ról 13 millió HUF-ra emelkedett. A
hatóságok elfogadtak egy, a banki ágazat támogatását szolgáló programot is, amely a bankközi hitel-
ekre vonatkozó kezességvállalás biztosítását, valamint egy feltőkésítési alap létrehozását tervezi. Emel-
lett a központi bank számos intézkedést hozott a piaci likviditás erősítése céljából, amelyet az Európai
Központi Bankkal kötött repomegállapodás is alátámaszt. A nemzetközi pénzügyi segítségnyújtás
feltételét jelentő gazdasági programmal összhangban további intézkedések várhatók a pénzügyi piacok
szabályozásának és felügyeletének erősítése céljából.

(11) A gazdasági válságra adott válaszul a magyar hatóságok elfogadtak egy költségvetés-semleges intézke-
déscsomagot a gazdaság élénkítése céljából, amely többek között strukturális reformlépéseket
tartalmaz. Az ország jelentős külső és belső egyensúlyhiányának kiigazítása céljából és az Európai
Tanács által decemberben elfogadott európai gazdaságélénkítési tervvel összhangban a magyar ható-
ságok nem hajtottak végre költségvetési ösztönző intézkedéseket. Az aggregált kereslet és a foglalkoz-
tatás 2009-ben és 2010-ben való fenntartása céljából az elfogadott intézkedések magukban foglalják
az EU strukturális alapjaiból származó források felhasználásának gyorsítását és a felhasználás
módjának átalakítását, valamint a kis- és középvállalkozások finanszírozáshoz való hozzáférésének
javítását is. A strukturális reformok az európai gazdaságélénkítési terv alapvető elemét képezik, és
Magyarországon különösen fontosak a szakpolitikai intézkedések megvalósításához, tekintettel arra,
hogy a költségvetési ösztönzők alkalmazási köre korlátozott, és nagy szükség van a külső versenyké-
pesség javítására. A versenyképesség erősítésére kisebb hangsúly helyeződik. Emellett a Parlament
decemberben elfogadta az „Út a munkához” elnevezésű programot, amelynek célja az alacsony
képzettségű és tartósan munkanélküli rétegek munkára való ösztönzése és foglalkoztathatóságuk javí-
tása, többek között a Munkaerő-piaci Alap passzív ellátásokra szánt eszközeinek részben az aktív
munkaerő-piaci szakpolitikák felé történő átcsoportosítása révén is. A program kiterjed a közfoglal-
koztatási és a képzési programok erősítésére és ösztönzést ad ahhoz, hogy jobb együttműködés
alakuljon ki a népesség érintett csoportjai és az állami foglalkoztatási szerv között. Emellett a
kormány folytatta az egészségügy, az oktatási rendszer és a közigazgatás fokozatos reformját. Ezek az
intézkedések a növekedést és foglalkoztatást célzó lisszaboni stratégia keretében 2009. január 28-án a
Bizottság által javasolt középtávú reformtervhez és az országspecifikus ajánlásokhoz kapcsolódnak.
Február 16-án a kormány további – a nyugdíjakat, a szociális juttatásokat és a helyi önkormányza-
tokat érintő – strukturális reformokat jelentett be.
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(12) A makropénzügyi kockázatok fényében restriktív fiskális politikát kell folytatni. A súlyos recesszió
eredményeként a fiskális politika irányvonala 2009-ben – az elmúlt két év szigorú politikáját követve
– restriktív marad; a program későbbi éveiben aztán összességében semlegessé válik. Az aktualizált
változat megerősíti a kormány új gazdaságpolitikai programjában megállapított középtávú kiigazítási
pályát; és ezáltal összhangban van az EU által nyújtott középtávú pénzügyi segítséggel összefüggésben
vállalt kötelezettségekkel.

A Bizottság szolgálatainak időközi előrejelzése azonban 2009-re nagyobb, a GDP 2,8 %-át kitevő
hiányt vetít előre, és a makrogazdasági előrejelzések kockázataival együtt ez további konszolidációs
intézkedések szükségességét jelzi. Így a kormány a GDP 0,7 %-át jelentő új korrekciós intézkedéscso-
magot fogadott el, és némileg felfelé módosította a 2009-es hiánycélt. Az újonnan elfogadott költség-
vetés-irányítási reformnak az adóssághányad tervezett csökkentése révén hozzá kell járulnia az állam-
háztartás hosszú távú fenntarthatóságának javításához. E kockázatértékelés alapján a programban
szereplő költségvetési irányvonal nagyjából összhangban van a Tanács által a túlzott hiány megszünte-
tése céljából ajánlott kiigazítási pályával, feltéve, hogy a programban vázolt és az azóta bejelentett
összes költségvetési intézkedést teljes körűen végrehajtják, valamint az egy éven belül esetleg felme-
rülő eltéréseket hatékonyan korrigálják. A túlzott hiány megszüntetését követő években a programban
előirányzott hiánycsökkentés korlátozott és nem támasztják alá kellő mértékben intézkedések. Végül,
az adósságra vonatkozó fenti előrejelzések kockázatait figyelembe véve az adóssághányad a program-
időszak folyamán nem csökken kellő mértékben a referenciaérték felé.

(13) Ami a stabilitási és konvergenciaprogramok magatartási kódexében meghatározott adatszolgáltatási
követelményeket illeti, a program az előírt és a nem kötelező adatok tekintetében részben hiányos (1).

Általános következtetésként megállapítható, hogy Magyarországot – annak ellenére, hogy a jelentős egyen-
súlytalanságok tekintetében határozott javulást ért el, többek között azzal, hogy a GDP 9,3 %-át kitevő
2006-os költségvetési hiányt 2008-ra a GDP 3,5 %-a alá csökkentette – különösen erősen befolyásolta a
pénzügyi válság, és így a gazdaság élénkítése helyett vissza kellett fognia az állami finanszírozási igényeket.
Ebben az összefüggésben további költségvetési kiigazítást célzó és szigorúbb hiánycélokat megállapító poli-
tikát fogadott el, hogy helyreállítsa a befektetők bizalmát. Ezt a stratégiát támogatja az EU, az IMF és a Világ-
bank által nyújtott pénzügyi segítség. A program az időszak elejére hozott konszolidációs stratégia folyta-
tását tervezi, 2009-ben újabb fontos kiigazítással a GDP 2,6 %-át jelentő költségvetési hiány elérése céljából,
amelyet aztán 2011-ig a GDP 2,2 %-át jelentő költségvetési hiány felé tartó mérsékeltebb kiigazítási pálya
követ. Ennek a hiánycsökkentési pályának azonban vannak kockázatai, mivel a program alapjául szolgáló
makrogazdasági feltételezések időközben kifejezetten optimistává váltak. Ezt a kockázatot jelentősen csök-
kentik a kormány által nemrég elfogadott korrekciós intézkedések és a bejelentett strukturális lépések, vala-
mint a 2009-es hiánycél csekély növelése a GDP 2,7–2,9 %-ára. Emellett a költségvetési felelősségről szóló
törvény elfogadása fontos lépés egy megbízható költségvetési politika kialakításához, és – ha kellő határo-
zottsággal hajtják végre – hozzá kell járulnia a költségvetési konszolidáció tartósságához. Mindazonáltal az
államháztartás hosszú távú fenntarthatósága függ a strukturális reformok folytatásától is, mivel e reformlé-
pések erősítik a hosszú távú növekedést, segítenek a költségvetési célok elérésében és csökkentik az ország
sebezhetőségét.

A fenti értékelés, a nemzetközi pénzügyi segítségnyújtás keretében tett kötelezettségvállalások és a 2006.
október 10-én a 104. cikk (7) bekezdésének megfelelően adott ajánlás alapján, valamint a fenntartható
konvergencia biztosításának szükségességét tekintve, a Tanács felkéri Magyarországot arra, hogy:

i. a kockázatokra figyelemmel tartson fenn megfelelő tartalékot, és tegye meg a szükséges intézkedéseket
ahhoz, hogy 2009-ben a költségvetési hiány a GDP 3 %-ában meghatározott küszöbérték alatt maradjon,
biztosítsa továbbá, hogy megfelelő legyen az előrelépés a költségvetési konszolidáció terén a középtávú
költségvetési célkitűzés irányába, miközben a GDP-arányos adósságrátát a GDP 60 %-ában kifejezett
küszöbérték felé tartó csökkenő pályára állítja;

ii. biztosítsa a költségvetési felelősségről szóló törvény teljes körű végrehajtását, a közigazgatás, az egészség-
ügy és az oktatási rendszer bejelentett további reformja révén folytassa a kiadások mérséklését, és erősítse
a pénzügyi piacok szabályozását és felügyeletét;
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(1) Hiányoznak mindenekelőtt az államadósság változásával és az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos
adatok.



iii. tekintettel az adósságszintre és a nyugdíjkiadások növekedésére, javítsa az államháztartás hosszú távú
fenntarthatóságát; a 2006–2008-ban megtett lépések után folytassa a nyugdíjrendszer reformját.

A kulcsfontosságú makrogazdasági és költségvetési előrejelzések összehasonlítása

2007 2008 2009 2010 2011

Reál-GDP
(%-os változás)

KP 2008. december 1,1 1,3 – 0,9 1,6 2,5

BIZ 2009. január 1,1 0,9 – 1,6 1,0 n. a.

KP 2007. november 1,7 2,8 4,0 4,1 4,2

HICP infláció
(%)

KP 2008. december 7,9 6,2 4,5 3,2 3,0

BIZ 2009. január 7,9 6,1 2,8 2,2 n. a.

KP 2007. november 7,9 4,8 3,0 2,9 2,8

Kibocsátási rés (1)
(a potenciális
GDP %-ában)

KP 2008. december 1,9 1,1 – 1,7 – 1,9 – 1,1

BIZ 2009. január (2) 2,7 2,3 – 0,1 0,4 n. a.

KP 2007. november – 0,9 – 1,8 – 1,5 – 0,9 – 0,5

A külfölddel szembeni
nettó hitelnyújtás/hitel-
felvétel
(a GDP %-ában)

KP 2008. december – 5,3 – 5,1 – 3,7 – 2,5 – 1,6

BIZ 2009. január – 5,3 – 6,0 – 4,0 – 3,5 n. a.

KP 2007. november – 4,1 – 2,3 – 1,7 – 1,3 – 0,8

Államháztartási bevétel
(a GDP %-ában)

KP 2008. december 44,9 45,2 45,8 46,0 45,8

BIZ 2009. január 44,9 45,5 46,1 46,4 n. a.

KP 2007. november 44,1 44,2 43,3 42,4 42,0

Államháztartási kiadás
(a GDP %-ában)

KP 2008. december 49,8 48,6 48,4 48,5 48,0

BIZ 2009. január 49,8 48,8 48,9 49,5 n. a.

KP 2007. november 50,3 48,2 46,5 45,1 44,2

Államháztartási egyenleg
(a GDP %-ában)

KP 2008. december – 5,0 – 3,4 – 2,6 – 2,5 – 2,2

BIZ 2009. január – 5,0 – 3,3 – 2,8 – 3,0 n. a.

KP 2007. november – 6,2 – 4,0 – 3,2 – 2,7 – 2,2

Elsődleges egyenleg
(a GDP %-ában)

KP 2008. december – 0,9 0,6 1,9 2,0 2,2

BIZ 2009. január – 0,9 0,8 1,6 1,5 n. a.

KP 2007. november – 2,2 0,1 0,6 0,8 1,1
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2007 2008 2009 2010 2011

Ciklikusan kiigazított
egyenleg (1)
(a GDP %-ában)

KP 2008. december – 5,8 – 3,9 – 1,8 – 1,6 – 1,7

BIZ 2009. január – 6,2 – 4,3 – 2,8 – 3,2 n. a.

KP 2007. november – 6,0 – 3,5 – 2,8 – 2,5 – 2,1

Strukturális egyenleg (3)
(a GDP %-ában)

KP 2008. december – 4,9 – 3,5 – 1,8 – 1,6 – 1,7

BIZ 2009. január – 5,3 – 4,0 – 2,8 – 3,2 n. a.

KP 2007. november – 4,9 – 3,7 – 2,9 – 2,5 – 2,1

Bruttó államadósság
(a GDP %-ában)

KP 2008. december 65,8 71,1 72,5 72,2 69,0

BIZ 2009. január 65,8 71,9 73,8 74,0 n. a.

KP 2007. november 65,4 65,8 64,4 63,3 61,8

Megjegyzések:
(1) Kibocsátási rések és ciklikus hatásoktól megtisztított egyenlegek a programok szerint, ahogy a Bizottság szolgálatai a programokban

szereplő adatok alapján újraszámították.
(2) A 2007-2010 közötti időszakra vonatkozóan 1,7 %-os, 1,3 %-os, 0,9 %-os és 0,5 %-os becsült potenciális növekedés alapján.
(3) Ciklikusan kiigazított egyenleg, az egyszeri és más átmeneti intézkedések nélkül. Ciklikus hatásoktól megtisztított egyenlegek a prog-

ramok szerint, ahogy a Bizottság szolgálatai a programokban szereplő adatok alapján újraszámították. Az egyszeri és más átmeneti
intézkedések a legutóbbi program szerint 2007-ben a GDP 0,9 %-át, 2008-ban pedig a GDP 0,4 %-át teszik ki; valamennyi hiánynö-
velő; és a Bizottság szolgálatainak 2009. januári időközi előrejelzése szerint 2007-ben a GDP 0,9 %-át, 2008-ban pedig 0,3 %-át
jelentik; valamennyi hiánynövelő.

Forrás:
Konvergenciaprogram (KP); a Bizottság szolgálatainak 2009. januári időközi előrejelzései (BIZ); a Bizottság szolgálatainak számításai.
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