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(2009. március 10.)
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programjáról

(2009/C 68/07)

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 az Egyesült Királyság 2008/2009–2013/2014-es
időszakra vonatkozó aktualizált konvergenciaprogramját.

(2) A hazai kereslet által hajtott erőteljes növekedés néhány éve után az Egyesült Királyságban 2008-ban
meredeken visszaesett a gazdasági tevékenység. A világméretű pénzügyi válság kedvezőtlen hatása és a
hazai ingatlanpiac éles korrekciója egymást kölcsönösen erősítve eredményezett recessziót a gazda-
ságban. A gazdasági és pénzügyi válságra adott válaszként az Egyesült Királyság kormánya számos
intézkedést fogadott el a pénzügyi ágazat stabilitásának biztosítása és a lakossági, valamint az üzleti
hitelfelvételi lehetőségek bővítése érdekében. Az Európai Tanács által 2008 decemberében elfogadott
európai gazdaságélénkítési tervvel összhangban a kormány – az automatikus stabilizátorok teljes
mértékű működésének lehetővé tétele mellett – 2008 novemberében egy költségvetési ösztönző
csomagot is elindított, amely 2008-ban a GDP körülbelül 0,25 %-ának, 2009-ben pedig 1,5 %-ának
felel meg. A Bank of England egymást követő kamatlábcsökkentésekkel (a 2007. júliusi 5,75 %-ról a
jelenlegi 1,0 %-ra) és mérlegének növelésével enyhítette a monetáris politikát. Az angol font sterling
nominális effektív árfolyama 2008-ban több mint 20 %-kal romlott. A gazdasági visszaesés és az
eszközárak zuhanásának együttes hatása, valamint az expanzív költségvetési irányvonal az Egyesült
Királyság államháztartásának jelentős romlását eredményezte. Az államháztartás – már a válságot
megelőzően is hiányt felmutató – elsődleges egyenlegének gyors gyengülése miatt az Egyesült Király-
ságnak kevés tere volt arra, hogy enyhébb költségvetési irányvonalat kövessen, de egyidejűleg bizto-
sítsa a költségvetés fenntarthatóságát. A 2008. márciusi költségvetésben az Egyesült Királyság bejelen-
tette, hogy 2008/2009-ben a tervezett költségvetési hiány meghaladja a GDP 3 %-ában kifejezett refe-
renciaértéket, ami 2008 júniusában a túlzott hiány esetén követendő eljárás elindításához vezetett.

(3) A program két makrogazdasági forgatókönyvet tartalmaz: egy központi forgatókönyvet és egy sokkal
óvatosabb alternatív forgatókönyvet, amely a központi forgatókönyvben foglaltnál negyed százalék-
ponttal alacsonyabb növekedési trenden alapul. Az államháztartási előrejelzések az alternatív forgató-
könyvön alapulnak, amelyet az aktualizált konvergenciaprogram értékelése referencia-forgató-
könyvnek tekint. E forgatókönyv szerint a 2008 második felében kezdődött recesszió 2009 első
felében is folytatódik, és a program előrejelzése szerint a reál-GDP 2008/2009-ben 0,25 %-kal, majd
2009/2010-ben további 0,5 %-kal csökken. Ezt 2010/2011-ben a GDP növekedésének élénkülése
követi, mégpedig 2 %-ra, majd 2011/2012-től évi 3 %-os növekedés várható. Figyelembe véve a
makrogazdasági kilátásoknak az elmúlt hónapokban tapasztalt gyors romlását, még ez a 2008
novemberében véglegesített óvatosabb forgatókönyv is láthatóan optimista növekedési feltételezéseken
alapul, főként 2009/2010 és 2010/2011 esetében (2). A program arra vonatkozó becslése, hogy a
költségvetési ösztönző csomagnak a GDP növekedésére gyakorolt kedvező hatása 2009-ben körül-
belül fél százalékpontot jelent, összhangban van a Bizottság szolgálatainak becslésével. Az inflációs
előrejelzés némileg magasabb a Bizottság szolgálatainak 2009. januári időközi előrejelzésénél.
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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) Az értékelés a Bizottság szolgálatainak 2009. januári időközi előrejelzését, valamint az azóta rendelkezésre bocsátott egyéb
adatokat veszi figyelembe.



(4) A Bizottság szolgálatainak 2009. januári időközi előrejelzése szerint az államháztartási hiány
2008/2009-ben – a konvergenciaprogram előző változatában foglalt, a GDP 2,9 %-ának megfelelő
céllal szemben – várhatóan a GDP 5,7 %-a lesz, míg a program szerint 5,5 %-a. A költségvetési hiány
váratlan megugrása elsősorban a bevétel növekedésére vonatkozó előrejelzés lefelé történő módosí-
tását tükrözi, ami a makrogazdasági környezet rendkívüli mértékű romlásának és az automatikus
stabilizátorok működésének a következménye. A lakóingatlan-piac hirtelen megtorpanása és a lakóin-
gatlan-árak esése következtében az illetékbevételek 2008/2009-ben a GDP körülbelül 0,5 %-ával
alacsonyabbak lesznek a becsültnél, miközben a pénzügyi ágazat nyereségességének romlása miatt a
társaságiadó-bevétel, amely 2007/2008-ig öt éven át az adóbevételek növekedésének egynegyedét tette
ki, szintén számottevően visszaesett. A kiadási oldalon az aktualizált változat azzal számol, hogy az
állami tőkebefektetések nagysága az előző programhoz képest a GDP 0,2 %-ával magasabb lesz, ami a
gazdaság támogatása érdekében hozott intézkedéseket tükrözi, és a kamatfizetések várhatóan szintén
meghaladják az előrejelzés adatát az indexált állampapírok törlesztési költségeire ható magasabb
infláció miatt. Emellett az Egyesült Királyság kormánya által a 2007-es aktualizált változat óta bejelen-
tett diszkrecionális intézkedések 2008/2009-ben körülbelül 0,5 százalékponttal járulnak hozzá a
becsült hiány növekedéséhez, többek között a 2008 májusában bejelentett személyijövedelemadó-
csökkentés, az általános héakulcs csökkentése és a nyugdíjasoknak biztosított többletkifizetések miatt.
A bruttó államadósság aránya 2008/2009-ben várhatóan majdnem 10 százalékponttal növekszik, a
GDP körülbelül 53 %-ára; a növekedés feléért a pénzügyi ágazatba irányuló, a hiányt közvetlenül nem
befolyásoló állami intervenció a felelős.

(5) A legfrissebb aktualizált változat szerint az államháztartási hiány 2009/2010-ben 2,75 százalék-
ponttal nő, a GDP 8,2 %-ára, szemben a Bizottság szolgálatainak 2009. januári időközi előrejelzé-
sében levő 9,5 %-kal. A program előrejelzése szerint az állami bevétel nominális értéken 2 %-kal
csökken, miközben a kiadások várhatóan majdnem 5 %-kal emelkednek. A program azzal számol,
hogy a pénzügyi ágazat és az ingatlanpiac tevékenységének visszaesése 2007/2008 és 2009/2010
között összesen a GDP 1,5 százalékával csökkenti az állami bevételeket, többek között a pénzügyi
ágazati jövedelmekből származó kisebb személyijövedelemadó-bevétel miatt. A költségvetési előre-
jelzés 2009/2010-ben a GDP mintegy 1 %-át kitevő költségvetési ösztönző intézkedéseket is figye-
lembe vesz, többek között az általános héakulcs átmeneti csökkentését, ami a 2008. novemberi
ösztönző csomag felét jelenti, valamint a beruházási kiadások előrehozását. A strukturális hiány –

azaz a közös módszertan szerint számított, ciklikus hatásoktól megtisztított költségvetési egyenleg, az
egyszeri és egyéb átmeneti intézkedések nélkül – 2009/2010-ben valószínűleg körülbelül 2 százalék-
ponttal romlik. Ez a visszaesés az expanzív költségvetési intézkedések és az adórugalmasság nagyjából
egyforma mértékű hatását tükrözi, a pénzügyi ágazat és az ingatlanpiac – a válság előtt magas adóbe-
vételt jelentő – tevékenységének szűkülése miatt.

(6) Az aktualizált program a költségvetési helyzetre vonatkozóan nem tartalmaz számszerű középtávú
célkitűzést. A program költségvetési előrejelzése 2010/2011 és 2013/2014 között a strukturális hiány
évi átlagos csaknem 1 százalékpontos szűkülését jelzi. A program középtávú előrejelzései változatlan
politikán alapulnak, és az államháztartás hiányának tartós csökkentését irányozzák elő. A program
szerint az államháztartási hiány a 2010/2011 és a 2013/2014 közötti időszakban várhatóan évente a
GDP 1,25 százalékával javul, és a programidőszak végére eléri a GDP 3,4 %-át. 2010/2011 és
2013/2014 között a nominális egyenleg célzott kiigazításának körülbelül háromötöde a kiadási
hányad visszaesését tükrözi. 2011/2012 és 2013/2014 között a kiadások növekedésének éves nomi-
nális üteme a korábbi hároméves időszak átlagos 5,25 %-áról a feltételezések szerint 4 %-ra csökken,
bár a kiadások növekedésének jelentős visszaesését még nem támasztják alá a kiadások felülvizsgála-
tára előírt hároméves eljárást tükröző részletes minisztériumi kiadási tervek. A kormány az adók és a
társadalombiztosítási járulékok emelését jelentette be, valamint 2010/2011-től a közszférában a haté-
konyságjavuláshoz kapcsolódó fokozott megtakarításokat tervez. Az előrejelzés szerint a bruttó állam-
adósság aránya a programidőszakban 15,5 százalékponttal növekszik és 2013/2014-ben eléri a GDP
68,5 %-át. A program célja, hogy a GDP arányában kifejezett adósság a programidőszak lezárása után,
2015/2016-ra csökkenjen.

(7) A költségvetés végrehajtását lefelé mutató kockázatok veszélyeztetik. A Bizottság szolgálatainak 2009.
januári előrejelzése szerint 2009/2010-ben és 2010/2011-ben a gazdasági növekedés jóval gyengébb
lesz a programban előirányzottnál, ami 2010/2011-ben a programhoz képest körülbelül 2 százalék-
ponttal növelheti a hiányt. Emellett annak a valószínűsége, hogy 2010-ben a gazdasági tevékenység a
programban tervezettnél gyengébb lesz, felveti annak a veszélyét, hogy az átmenetinek tervezett
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ösztönző intézkedéseket 2010-ben nem helyezik hatályon kívül. A program elismeri, hogy a pénzügyi
ágazat hozzájárulása a gazdasági tevékenységhez középtávon a korábbi előrejelzésnél alacsonyabb
lesz, és az aggregált kereslet összetételéből adódóan valószínűleg még kevesebb lesz az adóbevétel. A
programban szereplő, 2010/2011 utáni jövedelemrugalmasság szintén optimistának tűnik, és az
aggregált kereslet összetételéből adódóan még kevesebb lesz az adóbevétel a programban feltétele-
zettnél. A negatív kockázatok alapján 2009/2010 után valószínűleg az adóssághányad alakulása is
kedvezőtlenebb lesz a programban előre jelzettnél, és az adósságszolgálat költségei magasabbak
lehetnek. Emellett a pénzügyi ágazatba irányuló állami intervenció szintén a programban előirá-
nyzottnál magasabb hiány és/vagy adósságszint kockázatát hordozza (1). Mindazonáltal a pénzügyi
ágazat támogatásából eredő – a program szerint a GDP mintegy 5 %-át kitevő – államadósság-növek-
mény nagyobb része valószínűleg nem lesz tartós. A gazdaság megélénkülése és a pénzügyi ágazat
feltételeinek stabilizálódása után az Egyesült Királyság hatóságainak – legalább részben – vissza kell
fogniuk a pénzügyi ágazat állami intervenciója miatti adósságnövekedést azáltal, hogy a magánszfé-
rában értékesítik a pénzintézetekben levő tőkerészesedést és visszafizettetik a hiteleket.

(8) Miközben az Egyesült Királyság kiindulási helyzetére a viszonylag csekély államadósság jellemző, vala-
mint az, hogy az elöregedés hosszú távú költségvetési hatása megközelíti az uniós átlagot, a prog-
ramban becsült, az előző program kiinduló helyzeténél lényegesen rosszabb 2008-as költségvetési
helyzet még a népesség elöregedése okozta hosszú távú költségvetési hatások nélkül is megnövekedett
kockázatot jelent az államháztartás fenntarthatósága szempontjából. A pénzügyi válság is kedvezőtlen
hatást gyakorolhat az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságára, amennyiben az állami támogatás
költségei nem térülnek meg teljes egészében. Ha a Bizottság szolgálatainak időközi előrejelzésében
levő 2009-es költségvetési helyzet lenne a kiindulási pont, a fenntarthatósági rés lényegesen romlana.
Emellett a bruttó adóssághányad valószínűleg már a programidőszakban meghaladja a Szerződésben
megállapított referenciaértéket. Az elsődleges hiány csökkentése hozzájárulna az államháztartás
hosszú távú fenntarthatóságát fenyegető, a jelenlegi magas strukturális hiányból eredő, és a közösen
elfogadott módszertan alapján jelentősnek minősülő veszélyek enyhítéséhez.

(9) Az Egyesült Királyság államháztartásának legújabb határozott romlása komoly nyomást jelent a hazai
költségvetési keretre. A 2008-as előzetes költségvetési jelentésben két hatályos költségvetési szabályt
felfüggesztettek, és átmeneti operatív szabályozással váltottak fel. A gazdaság helyreállása után alkal-
mazandó új szabály célja a ciklikusan kiigazított folyó évi költségvetés javítása az egyenleg elérése és
az adósság-GDP arány csökkentése érdekében. Célja továbbá jelentősebb állami hitelfelvétel biztosítása
a gazdaság rövid távú támogatásához, bár ez a minimális költségvetési konszolidáció szempontjából
számszerűen nem meghatározott terhet jelent, amint az Egyesült Királyság gazdasága kilábal a jelen-
legi recesszióból. Az új szabályozási keret bevezetését 2015/2016 előtt tervezik, de pontos ütemezése
még bizonytalan. Az Egyesült Királyság számára a hatékony és hiteles felülvizsgált költségvetési keret
fontos elem a szükséges költségvetési konszolidáció középtávú elérése érdekében. A 2007-es átfogó
kiadási áttekintés (Comprehensive Spending Review) részeként bevezetett új hatékonysági program,
amelyet a 2008-as költségvetésben és az előzetes költségvetési jelentésben kibővítettek, jelzi a ható-
ságok azon szándékát, hogy a közszférában továbbra is fokozott figyelmet kell fordítani az értéka-
rányossági kérdésekre, többek között ambiciózus megtakarítási célok kitűzésével, valamint új ellenőr-
zési és jelentési keret bevezetésével. Az aktualizált változat tartalmaz néhány konkrét támogató intéz-
kedést, de továbbra sem egyértelmű, hogy ez milyen mértékben érinti az egyes minisztériumokat és
szakpolitikai területeket.

(10) A pénzügyi válságra adott válaszként az Egyesült Királyság hatóságai egy sor szakpolitikai intézkedést
fogadtak el, amelyek célja a pénzügyi ágazat stabilizálása és a hitelnyújtás támogatása. A hitelgarancia
rendszer a lejáró vállalati hitelek refinanszírozása céljából a bankok által kibocsátott értékpapírokra
nyújt garanciát. Emellett a Bank of England által 2009 januárjáig működtetett „special liquidity
scheme” (speciális likviditási rendszer) lehetővé tette a részt vevő bankok számára, hogy nem likvid
eszközeiket az Egyesült Királyság államkötvényeire cseréljék. Ezt a rendszert a Bank of England által
létrehozott „discount window facility” (leszámítolási eszköz) váltotta fel, amely továbbra is hozzáférést
biztosít a bankok számára hosszú távú likviditáshoz, bár szélesebb körű biztosítékok alkalmazásával.
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(1) A pénzintézeti részesedések megszerzése az államháztartási hiány egyszeri növekedéséhez vezethet, attól függően, hogy
milyen a vételi ár a piaci árhoz vagy a valós értékhez képest. Az Eurostat még vizsgálja, hogy a „special liquidity scheme” és
az „asset purchase facility” (a bankok likviditását növelő programok) finanszírozásához az állam által kibocsátott, hitelvi-
szonyt megtestesítő értékpapírok – amelyek a programban nem államadósságként jelennek meg – statisztikailag miként
kezelendők.



Miután sor került két pénzintézet, a Northern Rock és a Bradford & Bingley államosítására (2008
februárjában, illetve 2008 szeptemberében), a kormány 37 milliárd GBP (a GDP 2,5 %-a) összegű
állami tőkeinjekciót nyújtott számos banknak. 2009 februárjától a Bank of England felhatalmazást
kap a pénzügyminisztériumtól, hogy legfeljebb 50 milliárd GBP összegig (a GDP 3,5 %-a) megvásá-
rolja a magánszféra értékpapírjait. 2009 januárjában a kormány egy újabb programot jelentett be,
ami fedezetet nyújtana a bankok azon eszközeivel kapcsolatos veszteségeivel szemben, amelyeket a
jelenlegi gazdasági visszaesés a leginkább sújt, miközben a Financial Services Authority (pénzügyi
szolgáltatók felügyelete) által a tőkekövetelményekre vonatkozóan kiadott nyilatkozat egyértelművé
tette, hogy a bankok a gazdasági recesszió időszakában hozzányúlhatnak a tőketartalékokhoz, ezzel
megkönnyítve a hitelezés folytatását.

(11) Az Európai Tanács által 2008 decemberében elfogadott európai gazdaságélénkítési tervvel össz-
hangban az Egyesült Királyság 2008 novemberében költségvetési ösztönző intézkedéseket jelentett be,
amelyek 2009-ben a GDP mintegy 1,5 %-át teszik ki, és 2009-ben várhatóan körülbelül 0,5 százalék-
ponttal visszafogják a GDP zsugorodását. A csomag átmeneti és időszerű, mivel az intézkedések a
hazai kereslet 2009-es támogatására irányulnak. A költségvetési hiány előre jelzett növekedése
azonban – korlátozott kezdeti költségvetési mozgástérrel és a hiteles középtávú költségvetési keret
hiányával párosulva – azt jelenti, hogy alapvető fontosságú középtávon az ösztönzéseknek egy tartós
konszolidáció révén történő visszafordítása. A legtöbb költségvetési ösztönző intézkedés célja a
háztartások vásárlóerejének támogatása és ennek során inkább azok részesülnek előnyben, akik
viszonylag nagy fogyasztási hajlandósággal rendelkeznek. Egyéb, többek között strukturális jellegű
intézkedések célja a vállalkozási és beruházási tevékenység támogatása, valamint a közfoglalkoztatási
szolgálatok kapacitásának növelése és képzési lehetőségek teremtése a munkanélküliek számára. Végül
az ingatlantulajdonosok számára 2008 szeptemberében elindított támogatási csomagra építve további
intézkedéseket jelentettek be az ingatlanpiac kiigazításának támogatása céljából. Ezek az intézkedések
megfelelnek a kibocsátás rövid távú stabilizálását szolgáló szakpolitikai célkitűzésnek és kapcsolódnak
az Egyesült Királyság lisszaboni strukturális reformtervéhez.

(12) Az elmúlt évek alapvetően kedvező gazdasági időszakában folytatott expanzív költségvetési irányvo-
nalat és a 2009-es ösztönző csomagot követően az Egyesült Királyság hatóságai költségvetési konszo-
lidációra törekednek, ami középtávon évi körülbelül 1 százalékpontos javulást jelent a strukturális
egyenlegben. A tervek szerint az ösztönző intézkedések – a konszolidációs stratégiával összhangban –

átmenetiek lesznek. Fennáll azonban annak a kockázata, hogy az átmenetinek tervezett ösztönző
intézkedéseket 2010-ben nem vonják vissza, ha – a Bizottság szolgálatainak időközi előrejelzésével
összhangban – az Egyesült Királyság által 2010-re előirányzott gazdasági fellendülés nem valósul
meg. Végül, az adóssághányad várhatóan jelentős mértékben növekszik a programidőszakban és
2009/10-től meghaladja a GDP 60 %-ában meghatározott referenciaértéket.

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

Összefoglalásként megállapítható, hogy az Egyesült Királyság költségvetési helyzete a program szerint is
gyorsan romlik, ami nehezíti az ország államháztartásának fenntarthatóságát. Az előirányzottnál rövid távon
valószínűleg sokkal gyengébb makrogazdasági környezet alapján fennáll annak a veszélye, hogy az egész
programidőszakban magasabb lesz a költségvetési hiány. A 2009/10-es expanzív költségvetési intézkedéseket
követően a program 2010/2011-től tartós költségvetési megszorításokat tervez, de a konszolidáció megvaló-
sításának vannak kockázatai. Ezek a kockázatok azzal járhatnak, hogy a jelentős gazdasági élénkülés elmara-
dása, alacsonyabb jövedelemrugalmasság, valamint a kiadási célok nem teljesülésének veszélye esetén az
ösztönző intézkedések hatályát 2010-re is kiterjesztik. Az Egyesült Királyság költségvetési helyzetének a
vártnál jelentősebb rövid távú romlását és a költségvetés fenntarthatóságának egyre nagyobb kockázatát
figyelembe véve középtávon ambiciózusabb konszolidációs erőfeszítésre van szükség. Az előrejelzések
szerint az adóssághányad, amely 2007/2008-ban a GDP 43,25 %-át tette ki, 2010/2011-ben 65 %-ra
növekszik, majd a programidőszak végén 70 % körül stabilizálódik.
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(1) Különösen a munkaerőpiacra vonatkozó adatok hiánya nehezítette meg a kibocsátási réseknek a közös módszertanon
alapuló újraszámítását.



A fenti értékelés alapján az Egyesült Királyságot felkérik arra, hogy:

i. az európai gazdaságélénkítési tervvel összhangban, valamint a Stabilitási és Növekedési Paktum keretében
hajtsa végre a költségvetési tervet és az ösztönző intézkedéseket, egyidejűleg kerülje el az államháztartás
további romlását;

ii. 2010/2011-ben és azt követően hajtson végre jelentős költségvetési konszolidációt, konkretizálja a kiiga-
zítást szolgáló intézkedéseket, és gondoskodjék arról, hogy a hiány mielőbb a referenciaérték alá csök-
kenjen;

iii. határozza meg, hogy a költségvetési keretet hogyan alkalmazza a jövőben, az államháztartás hosszú távú
fenntarthatóságának javításával összhangban.

Az Egyesült Királyság ismételten felkérést kap arra, hogy törekedjen a magatartási kódex adatszolgáltatási
követelményeinek betartására.

A kulcsfontosságú makrogazdasági és költségvetési előrejelzések áttekintése

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

Reál-GDP
(%-os változás)

KP 2008. december 3 – 0,25 – 0,5 2 3 3 3

BIZ 2009. január 3,0 – 0,6 – 2,3 0,9 n.a. n.a. n.a.

KP 2007. november 3 3 2 2,75 2,5 2,5 n.a.

HICP infláció
(%)

KP 2008. december 2,25 3,75 1 2 2 2 2

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

KP 2007. november 2,25 2 2 2 2 2 n.a.

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

KP 2008. december 1,0 – 0,5 – 2,4 – 2,1 – 1,2 – 0,4 0,2

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

KP 2007. november 0,0 – 0,5 – 0,3 – 0,4 – 0,4 – 0,3 n.a.

A külfölddel szembeni
nettó hitelnyújtás/hitel-
felvétel
(a GDP %-ában) (2)

KP 2008. december n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

BIZ 2009. január – 2,6 – 2,0 – 5,5 – 5,7 n.a. n.a. n.a.

KP 2007. november n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Államháztartási bevétel
(a GDP %-ában) (3)

KP 2008. december 37,9 36,7 35,5 36,6 37,3 37,7 38,0

BIZ 2009. január 42,1 41,4 41,2 41,6 n.a. n.a. n.a.

KP 2007. november 38,6 38,8 39,0 39,2 39,3 39,5 n.a.

Államháztartási kiadás (3)
(a GDP %-ában)

KP 2008. december 40,7 42,2 43,7 43,7 42,9 42,1 41,4

BIZ 2009. január 44,9 47,2 50,8 50,8 n.a. n.a. n.a.

KP 2007. november 41,6 41,7 41,4 41,3 41,1 41,1 n.a.
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2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

Államháztartási egyenleg
(a GDP %-ában)

KP 2008. december – 2,8 – 5,5 – 8,2 – 7,1 – 5,6 – 4,4 – 3,4

BIZ 2009. január – 2,8 – 5,7 – 9,5 – 9,2 n.a. n.a. n.a.

KP 2007. november – 3,0 – 2,9 – 2,4 – 2,1 – 1,8 – 1,6 n.a.

Elsődleges egyenleg
(a GDP %-ában)

KP 2008. december – 0,6 – 3,4 – 6,4 – 4,5 – 2,6 – 1,4 – 0,3

BIZ 2009. január – 0,6 – 3,5 – 7,1 – 6,4 n.a. n.a. n.a.

KP 2007. november – 0,8 – 0,9 – 0,3 0,0 0,3 0,5 n.a.

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

KP 2008. december – 3,2 – 5,3 – 7,2 – 6,2 – 5,1 – 4,2 – 3,5

BIZ 2009. január – 3,7 – 5,9 – 8,5 – 8,0 n.a. n.a. n.a.

KP 2007. november – 3,0 – 2,7 – 2,3 – 1,9 – 1,6 – 1,5 n.a.

Strukturális egyenleg (4)
(a GDP %-ában)

KP 2008. december – 3,2 – 5,3 – 7,2 – 6,2 – 5,1 – 4,2 – 3,5

BIZ 2009. január – 3,7 – 5,9 – 8,5 – 8,0 n.a. n.a. n.a.

KP 2007. november – 3 – 2,7 – 2,3 – 1,9 – 1,6 – 1,5 n.a.

Bruttó államadósság
(a GDP %-ában)

KP 2008. december 43,2 52,9 60,5 65,1 67,5 68,6 68,5

BIZ 2009. január 43,2 53,7 64,6 71,9 n.a. n.a. n.a.

KP 2007. november 43,9 44,8 45,1 45,3 45,2 44,9 n.a.

Megjegyzések:
(1) Kibocsátási rések és ciklikusan kiigazított egyenlegek a programokból, ahogy a Bizottság szolgálatai a programban szereplő információk

alapján, a közösen elfogadott módszertannal újraszámították. A Bizottság 2009. januári adatai a 2008–2010-es időszakban 1,5 %-os,
0,9 %-os és 1,0 %-os becsült potenciális növekedésen alapulnak.

(2) Az adatok naptári évekre vonatkoznak.
(3) Az összbevételi és -kiadási adatokat a program nem az ESA 95 alapján harmonizált formában mutatja. Ezért azok közvetlenül nem

hasonlíthatók össze a Bizottság szolgálatai által 2009. januárban készített időközi előjelzéssel. 2012/2013-ra és 2013/2014-re vonatko-
zóan az államháztartási bevételi és kiadási adatokat a közszféra előrejelzéseiből extrapolálták.

(4) Ciklikus hatásoktól megtisztított egyenleg, az egyszeri és más átmeneti intézkedések nélkül. A programidőszak során nincsenek egyszeri
és egyéb átmeneti intézkedések.

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