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AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a költségvetési egyenleg felügyeletének valamint a gazdaságpolitikák felügyeletének és összehan-
golásának megerősítéséről szóló, 1997. július 7-i 1466/97/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5.
cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság ajánlására,

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

ELFOGADTA EZT A VÉLEMÉNYT:

A Tanács 2005. január 18-án megvizsgálta Luxemburg 2004—2007-es időszakra vonatkozó aktualizált
stabilitási programját. Az aktualizálással Luxemburg nagyjából teljesíti „a stabilitási és konvergenciaprog-
ramok tartalmáról és formájáról szóló, felülvizsgált magatartási kódexben” előírt adatokra vonatkozó köve-
telményeket. Nevezetesen a makrogazdasági feltételezésekre vonatkozó néhány kötelező adat hiányzik.

Az aktualizálásban szereplő becslés szerint a 2003-ban 2,9 %-os reál GDP növekedés 2004-ben 4,4 %-ra
emelkedett. 2005-ben és 2006-ban ez a növekedés várhatóan 3,8 %-ra, illetve 3,3 %-ra lassul, majd 2007-
ben felgyorsul, és ismét eléri a 4,3 %-ot. A jelenleg rendelkezésre álló információ szerint ezen forgatókönyv
növekedési feltételezései valószínűnek tekinthetők.

Az aktualizálás alapjául szolgáló költségvetési stratégia célja a 2004-ben a GDP 1,4 %-ára becsült hiány kis
mértékű csökkentése, és 2005-ben a GDP 1,0 %-ának elérése. 2006-ban és 2007-ben a hiány a 2005. évi
szinten maradna, és a terv szerint a GDP százalékában kifejezett bevételek és kiadások is állandóak
maradnak. Ez pozitívabb a 2003. évi aktualizálásnál, amely sokkal kevésbé derülátó növekedési kilátásokon
alapult, mint a 2004. évi aktualizálás, és amelynek előrejelzése szerint a 2003-ban a GDP 0,6 %-át kitevő
államháztartási hiány a programidőszak hátralévő részében 2 % körüli értékre nő. Ciklikusan igazítva a
Bizottság szolgálatainak a közösen megállapított módszertan szerint végzett számításai szerint 2005-ben a
GDP 0,3 %-át kitevő többlet lesz, amely fokozatosan növekedik, és 2007-ben eléri a GDP 2,0 %-át, és ez a
negatív kibocsátási rés becsült szélesedését tükrözi. A kibocsátási résekre vonatkozó becslések és a cikli-
kusan igazított egyenlegek azonban a gazdaság nagyon sajátos jellege miatt Luxemburg esetében szokat-
lanul nagy bizonytalansági mértéket hagynak, így a mutatókat nagy elővigyázatossággal kell kezelni. Az
érintett időszak folyamán az állami beruházások GDP-hez viszonyított aránya nagyjából állandó marad – a
GDP mintegy 5 %-a, ami jóval az EU átlaga fölött van.
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A program költségvetési terveinek kockázatai nagyjából arányosnak tűnnek. Egyrészről a luxemburgi bevé-
teli előrejelzések hagyományosan óvatosak, így a 2004. évi költségvetési eredmény a jelenlegi becsléseknél
jelentősen jobb lehet, ez pedig kedvező alaphatást szolgáltathat a program hátralevő éveire. Másrészt a
program az elmúlt években a kormányzati kiadásokban tapasztalt rendkívül gyors növekedés lelassulásával
számol, de nem részletezi, hogy ez milyen intézkedések segítségével érhető el. Úgy tűnik, a programban
szereplő költségvetési irányvonal normális ciklikus fluktuációk esetén elégséges biztonsági sávot nyújt a
GDP 3 %-ában rögzített hiányküszöb átlépése ellen. A költségvetési irányvonal megfelelőnek tűnik a Stabili-
tási és Növekedési Paktum középtávú célkitűzésének eléréséhez is, azaz hogy az ország a programidőszak
alatt (2005-től) ciklikusan igazítva egyensúlyközeli pozíciót érjen el.

Az adóssághányad rendkívül alacsony, és az előrejelzések szerint némileg csökken az aktualizálásban
szereplő időszakban, 2004-ben a GDP 5,0 %-a, míg 2007-ben csak a GDP 4,5 %-a lesz. Az összes nettó
eszközállomány még kedvezőbb, mert fiskális többlettel jelentős, a becslések szerint körülbelül a GDP 50 %-
át kitevő pénzügyi eszközök halmozódtak fel az elmúlt években.

Úgy tűnik, Luxemburg kedvező helyzetben van az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságát tekintve. A
nagy nettó pozitív eszközállomány várhatóan legalább részben ellensúlyozza az elöregedés jövőbeni költsé-
geit. A nyugdíjrendszer befizetőinek és a kedvezményezettjeinek aránya azonban romlik, még azon
kedvező forgatókönyv esetén is, ha a foglalkoztatás növekedése lépést tart az elmúlt két évtizedben tapasz-
talt kivételes arányokkal. Tehát megszorításokra van szükség annak biztosítására, hogy a kormányzati
kiadások arányban maradnak a bevételekkel, és hogy a tartalékképzési politika fenntartható legyen, vala-
mint intézkedéseket kell hozni a lakosság, különösen az időskorú lakosság jelenlegi alacsony foglalkoztatási
rátájának növelésére.

A legfontosabb makrogazdasági és költségvetési előrejelzések összehasonlítása

2004 2005 2006 2007

Reál GDP
(változás %-ban)

SP 2004. nov. 4,4 3,8 3,3 4,3

COM 2004. ősz 4,0 3,5 3,6 –

SP 2003. nov. 2,0 3,0 3,8 –

HICP infláció
(%)

SP 2004. nov. 2,6 3,2 1,5 1,7

COM 2004. ősz 3,0 2,3 1,6 –

SP 2003. nov. 1,5 1,3 1,2 –

Államháztartási
egyenleg

(GDP %-ában)

SP 2004. nov. – 1,4 – 1,0 – 0,9 – 1,0

COM 2004. ősz (2) – 0,8 – 1,6 – 2,0 –

SP 2003. nov. – 1,8 – 2,3 – 1,5 –

Elsődleges egyenleg
(GDP %-ában)

SP 2004. nov. – 1,2 – 0,9 – 0,8 – 0,9

COM 2004. ősz (2) – 0,6 – 1,4 – 1,8 –

SP 2003. nov. – 1,6 – 2,1 – 1,5 –

Ciklikus hatásoktól
megtisztított egyenleg

(GDP %-ában)

SP 2004. nov. (1) – 0,7 0,3 1,4 2,0

COM 2004. ősz (2) 0,4 0,3 0,7 –

SP 2003. nov. (1) 0,9 1,0 2,2 –

Bruttó államadósság
(GDP %-ában)

SP 2004. nov. 5,0 5,0 4,6 4,5

COM 2004. ősz (2) 4,9 4,8 4,7 –

SP 2003. nov. 5,2 5,0 4,4 –

(1) A Bizottság szolgálatainak számításai a programban megadott információk alapján.
(2) A véglegesítésre a 2005. évi költségvetés előterjesztése előtt került sor.
Források:
Stabilitási program (SP); A Bizottság szolgálatainak gazdasági előrejelzése (COM); a Bizottság szolgálatainak számításai.
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