
A TANÁCS VÉLEMÉNYE

(2005. február 17.)

Észtország aktualizált konvergenciaprogramjáról (2004–2008)

(2005/C 136/03)

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 Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

ELFOGADTA EZT A VÉLEMÉNYT:

(1) A Tanács 2005. február 17-én megvizsgálta Észtország aktualizált konvergenciaprogramját, amely a
2004–2008 közötti időszakra vonatkozik. Az aktualizált program megfelel a stabilitási és konver-
genciaprogramok tartalmáról és formájáról szóló felülvizsgált magatartási kódex adatszolgáltatási
követelményeinek.

(2) A program alapját képező makrogazdasági forgatókönyv prognózisa szerint a reál-GDP növekedé-
sének mértéke a 2004-es 5,6 %-ról a programidőszak fennmaradó részében átlagosan 6,0 %-ra emel-
kedik. A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján ez a forgatókönyv valószerű növekedési
feltételezéseket tükröz. A program inflációs prognózisai is reálisnak tűnnek.

(3) Észtország célja az egyensúlyközeli vagy kis mértékű többletet mutató költségvetési pozíció elérése a
program teljes időtartama alatt. A program célja 2004-ben a GDP 1 %-át kitevő költségvetési többlet
elérése, amely 0,3 %-kal magasabb a tavaly májusi programban tervezett többletnél. 2005-től
kezdődően – az előző programhoz hasonlóan – már kiegyensúlyozott költségvetéseket irányoz elő.
A prognózisok szerint 2004-ben az állami beruházások a GDP egy százalékpontjával növekednek és
elérik a 4,4 %-ot, mielőtt 2008-ra 3,9 %-ra csökkennek, és így jóval az EU-átlag fölött maradnak
(2004-ben a GDP 2,4 %-a).

(4) A program költségvetési prognózisaihoz kapcsolódó kockázatok összességében kiegyensúlyozottnak
tűnnek. Az óvatos makrogazdasági forgatókönyv egyrészről azt sugallja, hogy a bevételek maga-
sabbak és a kiadások alacsonyabbak lehetnek a tervezettnél. Tény, hogy az elmúlt néhány év során
Észtország óvatos előrejelzéseket nyújtott be, és a fiskális célokat többször túlteljesítette. Másrészről,
nem zárható ki teljes egészében a tervezett adócsökkentés miatti váratlan bevétel-elmaradás, illetve a
külső események növekedésre gyakorolt káros hatása. Tekintettel a kockázatok kiegyenlítettségére, a
program költségvetési politikája megfelelőnek tűnik a stabilitási és növekedési paktum egyensúlykö-
zeli vagy többletet mutató költségvetési egyenlegre irányuló középtávú célkitűzésének betartásához a
program 2004–2008 közötti teljes időtartama alatt. Úgy tűnik, normál makrogazdasági ingadozás
mellett megfelelő biztonsági tartalékot biztosít a 3 %-os GDP-hiányküszöb túllépése esetére is.

(5) Az adósságráta a becslés szerint 2004-ben a GDP 4,8 %-a, ami jóval alacsonyabb a Szerződésben
előírt 60 %-os GDP-arányos referenciaértéknél, és ténylegesen a legalacsonyabb az EU-ban. A
program prognózisa szerint az adósságráta 1,9 százalékponttal tovább csökken a programidőszak
alatt.
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(1) HL L 209., 1997.8.2., 1. o.



(6) Úgy tűnik, Észtország kedvező helyzetben van az államháztartás hosszú távú fenntarthatósága tekin-
tetében, az öregedő lakosság magas prognosztizált költségvetési költségei ellenére. Az államadósság
alacsony szintje, a jelentős állami pénzügyi tartalékok és az egyensúlyközeli vagy többletet mutató
költségvetési pozíció célkitűzésével teljes mértékben összhangban lévő középtávú költségvetési stra-
tégia, valamint a nyugdíj- és az egészségügyi rendszer átfogó reformjai, amelyek hosszú távon a költ-
ségvetési nyomást hivatottak enyhíteni, együtt valószínűleg biztosítják, hogy az államháztartás fenn-
tartható alapokon maradjon.

(7) A aktualizált programban bemutatott gazdaságpolitikák összességében összhangban vannak az
ország-specifikus átfogó gazdaságpolitikai iránymutatással az államháztartás területén. A prognoszti-
záltnál magasabb 2004-es költségvetési többlet összhangban van a prociklikus költségvetési politika
kerülésére vonatkozó ajánlással. Mivel azonban a külkereskedelmi mérleg hiánya nagy való-
színűséggel nem csökkent jelentősen (ha csökkent egyáltalán) 2004-ben, a költségvetési többlet gyors
felhasználása esetleg nem ad elegendő támogatást a költségvetési politika szempontjából a külső
egyensúlyhiány kiigazításához.

A legfontosabb makrogazdasági és költségvetési prognózisok összehasonlítása

2004 2005 2006 2007 2008

Reál-GDP
(változás %-ban)

CP 2004. dec. 5,6 5,9 6,0 6,0 6,0

COM 2004. okt. 5,9 6,0 6,2 n.a. n.a.

CP 2004. május 5,3 5,8 5,6 5,9 5,8

HICP infláció (*)
(%)

CP 2004. dec. 3,3 3,2 2,5 2,8 2,8

COM 2004. okt. 3,4 3,5 2,8 n.a. n.a.

CP 2004. május 3,1 3,0 2,8 2,8 2,8

Államháztartási egyenleg
(a GDP %-ában)

CP 2004. dec. 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

COM 2004. okt. 0,5 0,2 0,1 n.a. n.a.

CP 2004. május 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Elsődleges egyenleg
(a GDP %-ában)

CP 2004. dec. 1,3 0,2 0,2 0,2 0,2

COM 2004. okt. 0,8 0,4 0,3 n.a. n.a.

CP 2004. május 1,0 0,3 0,3 0,3 0,3

Bruttó államadósság
(a GDP %-ában)

CP 2004. dec. 4,8 4,6 4,3 3,1 2,9

COM 2004. okt. 4,8 4,4 4,2 n.a. n.a.

CP 2004. május 5,4 5,1 4,7 3,4 3,2

Megjegyzés:
(*) a program a nemzeti CPI-definícióra, nem a HICP-re hivatkozik

Források:
konvergenciaprogram (CP); A Bizottság szolgálatainak 2004. őszi gazdasági előrejelzései (COM);
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