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A TANÁCS VÉLEMÉNYE 

a Cseh Köztársaságnak a 2009–2012-es időszakra vonatkozó aktualizált konvergenciaprogramjáról 

(2010/C 138/01) 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

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

tekintettel a Bizottság ajánlására, 

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzultációt 
követően, 

A KÖVETKEZŐ VÉLEMÉNYT FOGALMAZTA MEG: 

(1) A Tanács 2010. április 26-án megvizsgálta a Cseh Köztár
saságnak a 2009–2012-es időszakra vonatkozó aktualizált 
konvergenciaprogramját. 

(2) A világméretű válság súlyosan érintette a cseh gazdaságot. 
Az aktualizált konvergenciaprogram szerint a három évig 
tartó, 6 %-ot is meghaladó növekedést követően a reál- 
GDP 2008-ban csupán 2,5 %-kal nőtt, 2009-ben pedig 
4 %-kal csökkent. A hatások elsősorban a kereskedelem 
csatornáján keresztül érték a gazdaságot, de szerepet 
játszottak a bizalmi hatások, a szigorúbb hitelfeltételek és 
az országba érkező külföldi beruházások visszaesése is. A 
hatóságok határozottan reagáltak a válságra. 

A Cseh Nemzeti Bank az irányadó kamatlábat a 2008 
közepén érvényes 3,75 %-ról a jelenlegi 1 %-ra szállította 
le, a kormány pedig 2009-ben a GDP 2,2 %-át kitevő 
jelentős költségvetési ösztönző csomagot állított össze és 
hajtott végre az európai gazdaságélénkítési tervvel össz
hangban. 2008. július közepétől 2009. február közepéig 
a cseh koronának az euróval szembeni árfolyama mintegy 
egyötödével gyengült (majd 2010. február közepéig 14 %- 
kal erősödött). Jelenleg, közvetlenül a válság utáni 
időszakban a cseh gazdaság nem szenved komoly makro
gazdasági nehézségektől. A fő kihívás a becslések szerint 
2009-ben a GDP mintegy 6 %-ának megfelelő magas 
strukturális költségvetési hiány fenntartható szintre történő 
visszaszorítása. Fontos továbbá, hogy biztosítani lehessen a 
munkaerőpiacnak a visszaeséshez való gyors alkalmazko
dását, illetve a tartós konvergencia irányában való előre
lépést. 2009. december 2-án a 2009-re tervezett hiányt 
figyelembe véve a Tanács megállapította, hogy túlzott 
hiány áll fenn, és ajánlásokat fogalmazott meg arra vonat
kozóan, hogy a hiányt 2013-ra a GDP 3 %-ában meghatá
rozott küszöbérték alá kell szorítani. 

(3) Bár a tényleges GDP-nek a válság során megfigyelt csök
kenése jórészt ciklikus, a válság a potenciális kibocsátás 
szintjére is negatív hatással volt. Emellett a válság a beru
házások visszaesése és a növekvő strukturális munkanélkü
liség következtében középtávon is hatással lehet a poten
ciális növekedésre. A gazdasági válság hatása továbbá 
súlyosbítja a népesség idősödése által a potenciális kibo
csátásra és az államháztartás fenntarthatóságára gyakorolt 
negatív hatásokat. Mindezek ismeretében a potenciális 
növekedés támogatása céljából elengedhetetlen a struktu
rális reformok ütemének felgyorsítása. Különösen fontos, 
hogy a Cseh Köztársaság a termelékenység (a kutatási és 
fejlesztési tevékenységek és az innováció, az üzleti 
környezet és a verseny) fokozását, valamint a munkaerő- 
kínálat és a szakképzettség növelését célzó reformokat 
hajtson végre. 

(4) A program alapjául szolgáló makrogazdasági forgatókönyv 
előrejelzése szerint a reál-GDP növekedése 2010-ben 
1,3 %, 2011-ben 2,6 %, 2012-ben pedig 3,8 % lesz. A
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( 1 ) HL L 209., 1997.8.2., 1. o. Az ebben a szövegben említett doku
mentumok az alábbi weboldalon érhetők el: http://ec.europa.eu/ 
economy_finance/sgp/index_en.htm
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jelenleg rendelkezésre álló információk fényében úgy tűnik, 
hogy a forgatókönyv a 2011-ig tartó időszakot illetően 
megalapozott, és összhangban áll a monetáris és az árfo
lyammal kapcsolatos feltételezésekkel. 

A program 2012-re vonatkozó reál-GDP-előrejelzése, 
amely a növekedési potenciált jóval meghaladó, jelentős 
erősödéssel számol, igen optimistának tűnik. Az infláció 
2010-ben várhatóan mérsékelten növekszik, elsősorban a 
közvetett adók emelésének köszönhetően, majd a prog
ramidőszak során végig visszafogott marad. A program 
2010-ben a munkaerő-piaci helyzet további romlásával 
számol. Összességében az inflációs és a munkaerő-piaci 
előrejelzések megalapozottnak tűnnek, és megfelelnek a 
reál-GDP növekedési előrejelzéseinek. 

(5) A program 2009-re vonatkozóan a GDP 6,6 %-ára becsüli 
az államháztartási hiányt. A GDP 2,1 %-ának megfelelő, 
2008. évi hiányhoz viszonyított jelentős romlás nagymér
tékben tükrözi a válságnak az államháztartásra gyakorolt 
hatását, valamint a kormány által az európai gazdaságélén
kítési tervvel összhangban elfogadott, a GDP 2,2 %-ának 
megfelelő összegű ösztönző intézkedéseket. A fő intézke
dések többek között a társadalombiztosítási járulékok 
csökkentése, az állami infrastrukturális beruházások növe
lése és a vállalkozások, valamint a foglalkoztatás számára 
nyújtott pénzügyi támogatás voltak. Figyelemre méltó, 
hogy az államháztartási kiadások 2009-ben a konvergen
ciaprogram előző aktualizált változatában tervezettnél 
kisebb mértékben emelkedtek. A strukturális egyenleg 
(tehát a programban szereplő adatok alapján és a közösen 
megállapított módszertannak megfelelően, egyszeri és 
egyéb átmeneti intézkedések nélkül számított, ciklikusan 
kiigazított egyenleg) 2009-ben GDP-arányosan hozzáve
tőleg 2 százalékponttal romlott. A program szerint a 
cseh hatóságok előre ütemezett, 2010-ben induló konszo
lidációt terveznek, amely a Cseh Köztársaság tekintélyes 
strukturális hiányát és a gazdasági helyzet előre jelzett 
javulását figyelembe véve összhangban áll a Tanács által 
szorgalmazott exitstratégiával. 

(6) A program előrejelzése szerint az államháztartás hiánya 
2010-ben a GDP 5,3 %-át éri majd el. Ez azt jelentené, 
hogy a strukturális egyenleg GDP-arányosan 
2 százalékponttal javulna, ami kedvezőbb, mint a Tanács 
2009. decemberi ajánlása – ebben az szerepel, hogy a 
2010 és 2013 közötti időszakban évente átlagosan a 
GDP 1 %-ának megfelelő strukturális kiigazítást kell elérni. 
2010-ben a bevételi hányad GDP-arányosan 1,5 százalék
pontos növekedése alapozza meg a konszolidációt. 

A megalapozó intézkedések között található a héa, a jöve
déki adók és az ingatlanadók emelése (a GDP mintegy 
0,8 %-a). Ez a társadalombiztosítási járulékok átmeneti 
csökkentésének korábbi visszavonását, valamint a társada
lombiztosítási felső összeghatárok növelését is jelenti A 
kiadási oldalt érintő intézkedések között szerepel a beteg
állomány és szülési szabadság esetén nyújtott szociális 
juttatások csökkentése (a GDP mintegy 0,1 %-a), illetve a 
ki nem használt nyugdíjindexálási lehetőség (a GDP 
mintegy 0,2 %-a). 

(7) A középtávú költségvetési stratégia fő célja a Tanács 
decemberi ajánlásával összhangban a konszolidáció 2010 

utáni folytatása, valamint 2013-ig az államháztartási hiány 
szintjének a GDP 3 %-a alá történő visszaszorítása. A 
program szerint a hiány a 2010. évi GDP-arányos 5,3 %- 
ról 2011-ben a GDP 4,8 %-ára, 2012-ben pedig 4,2 %-ára 
mérséklődik. A várható gazdaságélénkülés ellenére a struk
turális egyenleg javulása 2010-hez képest határozott lassu
lást mutat majd, és 2011–2012-ben nem haladja meg a 
GDP-arányos 0,6 százalékpontot. A kiigazítások első
sorban a kiadási oldalt fogják érinteni. A program jelzi, 
hogy a kiadási megszorítások egyik fele a működési kiadá
sokra, másik fele pedig a kötelező kiadásokra vonatkozik 
majd, a csökkentések elérésének módját illetően azonban 
nem szolgál elegendő információval. A bevételi oldalon 
tervezett intézkedések kisebb léptékűek, ugyanakkor 
pontosabban körülhatároltak, és többek között a maga
sabb társadalombiztosítási járulékok és személyi jövedele
madó formájában valósulnak meg. 2013-ra vonatkozóan a 
program előirányozza a költségvetési hiánnyal kapcsolatos 
célkitűzést (a GDP 3 %-a), ennek eléréséről (ideértve a cél 
alapjául szolgáló növekedési feltételezéseket is) azonban 
nem szolgál részletekkel, éppen ezért a 2010 és 2013 
közötti időszak esetében nem állapítható meg a költségve
tési kiigazítás éves átlaga. A hatóságok tájékoztatása 
alapján a Cseh Köztársaság középtávú költségvetési célki
tűzése a strukturális értelemben a GDP 1,0 %-ának megfe
lelő költségvetési egyenleg elérése. Tekintettel a legújabb 
előrejelzésekre és az adósság szintjére, a középtávú célki
tűzés megfelel a Paktum célkitűzéseinek. A program 
ugyanakkor nem tervezi, hogy ez még a programidőszak 
alatt megvalósul. 

(8) A költségvetési eredmények 2010-ben a programban előre 
jelzettnél akár alacsonyabbak is lehetnek. A héából és a 
jövedéki adókból származó bevételek az esetleges gyen
gébb magánfogyasztás miatt némileg elmaradhatnak a 
várakozásoktól. 

A kiadási oldalon a parlamenti választások előtti kiadási 
nyomás miatt növekedésre lehet számítani. A későbbi 
évekre vonatkozó költségvetési célok bizonytalanabbak. 
A jelenlegi aktualizált változatban 2011-re és 2012-re 
előre jelzett kiadási célokat nem támasztják alá konkrét 
intézkedések, így elérésük bizonytalanná válik, míg a 
2012. évi bevételi előrejelzések a reál-GDP növekedésére 
vonatkozó optimista feltételezéseken alapulnak. Végül a 
program semmiféle információval nem szolgál a tekin
tetben, hogy hogyan kívánja a 2012. évi 4,2 %-os hiányt 
2013-ra a GDP 3 %-a alá szorítani. 

(9) A becsült államadósság 2009-ben a GDP 35 %-ának felel 
meg az előző évi 30 %-kal szemben. Az adóssághányad az 
előrejelzések szerint a programidőszak során 7 százalék
ponttal emelkedik majd, és 2012-ben a GDP 42 %-át éri el, 
amit elsősorban a továbbra is viszonylag magas költségve
tési hiány indokol. Figyelembe véve, hogy a költségvetési 
konszolidációhoz kapcsolódó kockázatokat tovább súlyos
bítja a programban feltételezettnél alacsonyabb 2012. évi 
reál-GDP-növekedés lehetősége, az adóssághányad alaku
lása a programban előre jelzettnél kedvezőtlenebb is lehet, 
különösen 2010 után. Az államadósság hányada ennek 
ellenére a programidőszak egésze során jóval alatta 
marad a GDP 60 %-ában meghatározott küszöbértéknek.
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(10) A középtávú adósság-előrejelzések, amelyek azt feltételezik, 
hogy a GDP-növekedés fokozatosan helyreáll a válság előtt 
tervezett mértékre és az adóhányad visszatér a válság előtti 
szintre, és amelyek magukban foglalják a népesség idősö
désével kapcsolatos kiadások előre jelzett növekedését is, 
azt jelzik, hogy a programban tervezett költségvetési stra
tégia önmagában, változatlan politika mellett nem 
elegendő a GDP-hez viszonyított adósságarány 2020-ig 
történő stabilizálásához. 

(11) A népesség idősödésének a költségvetésre gyakorolt hosszú 
távú hatása egyértelműen meghaladja az EU átlagát, főként 
a GDP-arányos nyugdíjkiadásoknak a következő évtize
dekben viszonylag jelentős növekedése miatt. A prog
ramban becsült 2009. évi költségvetési egyenleg súlyosbítja 
a népesség idősödésének a fenntarthatósági résre gyakorolt 
költségvetési hatását. 

Az államháztartás fenntarthatóságával kapcsolatos, a 
Bizottság 2009. évi fenntarthatósági jelentésében 
magasnak ítélt kockázatok csökkentését középtávon 
magas elsődleges többlet elérésével, valamint az egészség
ügyi és nyugdíjrendszernek az ilyen irányú költségek jövő
beni növekedése megfékezését célzó reformjával lehet 
elérni. 2010 januárjában létrejött a pénzügyminiszter és 
a munkaügyi és szociális miniszter szakértői tanácsadó 
csoportja, amelynek feladata, hogy alternatív javaslatokat 
dolgozzon ki a nyugdíjreform számára. A javaslatokat 
2010. május végéig véglegesítik és az új kormány elé 
terjesztik. 

(12) A költségvetési eljárások tekintetében a költségvetés elké
szítése meglehetősen decentralizált, ugyanakkor nem 
szabályozzák határozott költségvetési szabályok. A Cseh 
Köztársaság 2004-ben középtávú költségvetési szabályo
zást vezetett be, amely három évre meghatározza az állami 
költségvetés nominális kiadásainak felső határát. A tapasz
talatok azonban azt mutatják, hogy a felső határértékeket 
korábban többször is felfelé módosították, túllépve a költ
ségvetési szabályok által megengedett felülvizsgálati szintet. 
A jelenlegi megoldás gyenge pontjai többek között az 
alacsony szintű végrehajthatóság, a korlátozott utólagos 
nyomon követés, a bonyolult működés és a folyamat 
állami ellenőrzésének elégtelensége. A 2009. december 2- 
i tanácsi ajánlás szerint a Cseh Köztársaságnak „szigorúan 
érvényesítenie kell középtávú költségvetési keretét, és javí
tania kell a költségvetés év közbeni végrehajtásának ellen 
őrzését, annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a költ
ségvetésben és a többéves tervekben a kiadásokra vonat
kozóan meghatározott értékek túllépése”. A program nem 
tartalmaz elegendő ilyen irányú javaslatot. Ennek ellenére 
megfigyelhető bizonyos előrelépés a költségvetési 
kormányzás javítása terén. Az adóbehajtási és adóirányítási 
rendszerek folyamatban lévő jelentős változtatásai, vala
mint a költségvetési gazdálkodás kincstári rendszerre való 
gyors átállítása révén hatékonyabbá válik majd az állam
háztartás irányítása. 

(13) Az állami kiadások minősége a Cseh Köztársaságban még 
javítható. Különösen a kutatásra és fejlesztésre szánt 
kiadások maradnak el az EU-átlagtól, és az egészségügy, 
az oktatás, valamint a közbeszerzések terén is fokozható a 
kiadások hatékonysága. 

Ezzel szemben a kormányzati beruházások mértéke az 
uniós átlaghoz és a régió más országaihoz viszonyítva 
magas (az elmúlt négy évben megközelíti a GDP 5 %-át). 
A bevételi oldalon a cseh hatóságok 2007 óta számos 
reformot hajtottak végre, amelyek célja a közvetlen 
adózástól a közvetett adózás irányában történő fokozatos 
elmozdulás volt. A munkavállalás ösztönzése és a tartós 
inaktivitás visszaszorítása érdekében azonban az adó- és 
juttatási rendszerek további reformjaira van szükség. 
Ezen túlmenően a közvetlen adózás és az adóbeszedés 
rendszere bonyolult, ezért előnyére válna a további egysze
rűsítés. 

(14) Összegezve, a programban előirányzott 2010. évi költség
vetési stratégia összhangban áll a Tanácsnak a 126. cikk 
(7) bekezdése alapján megfogalmazott ajánlásaival. A 
hiánycél megfelelőnek tűnik, és konkrét konszolidációs 
intézkedések támasztják alá. Ugyanakkor, figyelembe véve 
a fenti kockázatokat, elképzelhető, hogy 2011-től kezdve a 
költségvetési stratégia nem fog megfelelni a 126. cikk (7) 
bekezdése alapján megfogalmazott tanácsi ajánlásoknak. 
Különösen a 2011-re és 2012-re vonatkozó konszolidá
ciós tervek nem kellően ambiciózusak, mivel évente átla
gosan a GDP 0,3 %-ának megfelelő költségvetési kiigazítást 
irányoznak elő, és kockázatoknak vannak kitéve. A kiadási 
célokat nem támasztják alá konkrét intézkedések, a 2012- 
re vonatkozó bevételi előrejelzések optimista makrogazda
sági feltételezéseken alapulnak, és nincs arra vonatkozó 
információ, hogy hogyan kívánják a GDP-arányosan 
4,2 %-os 2012. évi hiányt 2013-ig a GDP 3 %-a alá szorí
tani. Hiányoznak a 2013. évi költségvetési stratégiára 
vonatkozó információk is. A programidőszak során 
(2010–2012) az éves költségvetési kiigazítás mértéke átla
gosan 0,8 %, amely megközelíti ugyan a Tanács által aján
lott átlagos éves költségvetési kiigazítás 1 %-os szintjét, de 
továbbra is alatta marad. Az ajánlás teljesítéséhez további 
konszolidációs intézkedések végrehajtására lesz szükség a 
2011–2013-as időszakban, hogy biztosított legyen az 
ajánlott, átlagosan 1 %-os költségvetési kiigazítás. 

(15) Ami a stabilitási és konvergenciaprogramok magatartási 
kódexében meghatározott adatszolgáltatási követelmé
nyeket illeti, a program a kötelező adatok tekintetében 
részben hiányos ( 1 ). A Tanács a 126. cikk (7) bekezdése 
alapján megfogalmazott 2009. december 2-i, a túlzott 
hiány megszüntetéséről szóló ajánlásaiban arra kérte a 
Cseh Köztársaságot, hogy a konvergenciaprogramok aktu
alizált változataiban külön fejezetben számoljon be a 
tanácsi ajánlások terén tett előrelépésről. A Cseh Köztár
saság ennek az ajánlásnak részben eleget tett.
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( 1 ) Különösen az államháztartási kiadások feladatkörök szerinti bontá
sára, a likvid pénzügyi eszközökre és a nettó pénzügyi adósságra 
vonatkozó adatok hiányoznak.



Általános következtetésként megállapítható, hogy a Cseh 
Köztársaság 2010-re tervezett költségvetési stratégiája megfelelő, 
és összhangban áll a Tanács által az EUMSz. 126. cikkének (7) 
bekezdése alapján megfogalmazott ajánlással. A következő 
évekre vonatkozó költségvetési stratégia nem kellően ambici
ózus és mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldalon kocká
zatoknak van kitéve. Különösen a 2011-et követő időszak 
kiadási céljait nem támasztják alá konkrét intézkedések, az opti
mista makrogazdasági feltételezések pedig némileg kétségbe 
vonják a 2012-re vonatkozó bevételi előrejelzéseket. Ezenfelül 
bár a költségvetési hiány szintjének a GDP 3 %-a alá történő 
visszaszorítása tekintetében meghatározott dátum (2013) 
megfelel a Tanács ajánlásának, a költségvetési stratégia értékelése 
nem végezhető el maradéktalanul, mivel a program nem ismer
teti részletesen az említett évben tervezett jelentős mértékű 
kiigazítás végrehajtásához szükséges konszolidációs intézkedé
seket. Ennek megfelelően üdvözlendők lennének a túlzott 
hiány megszüntetését megalapozó átfogó stratégiáról szóló 
további információk, különösen 2013-ra vonatkozóan. A költ
ségvetési keret tekintetében számos területen feltűnő hiányos
ságok figyelhetők meg, különösen a költségvetési eljárások, a 
középtávú költségvetési keret végrehajtása terén. Továbbá a 
népesség idősödésének a költségvetésre gyakorolt hosszú távú 
hatása egyértelműen meghaladja az EU átlagát, ami az állam
háztartás hosszú távú fenntarthatósága szempontjából továbbra 
is aggodalomra ad okot, és azt jelzi, hogy a nyugdíjak és az 
egészségügy területén reformokra van szükség. 

A fenti értékelés alapján, figyelembe véve az EUMSz. 126. cikke 
alapján megfogalmazott 2009. december 2-i ajánlást, valamint a 
fenntartható konvergencia biztosításának szükségességét, a Cseh 
Köztársaság felkérést kap arra, hogy: 

i. szigorúan hajtsa végre a 2010. évi költségvetést és kerülje el 
a többletkiadásokat; a 126. cikk (7) bekezdésével össz
hangban kiadott tanácsi ajánlásnak megfelelően, a 2011. 
és 2012. évi költségvetés tekintetében a programban terve
zettnél jelentősebb költségvetési kiigazítást célozzon meg, és 
részletesebben határozza meg a túlzott hiány legkésőbb 
2013-ig történő megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket; 

ii. tegyen intézkedéseket a költségvetési eljárások javítása, vala
mint a középtávú költségvetési célok szigorúbb végrehajtása 
és ellenőrzése érdekében; különösen kerülje a kiadási határ
értékek felfelé történő kiigazítását, túllépve a költségvetési 
szabályok által megengedett felülvizsgálati szintet; 

iii. az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságának javítása 
érdekében hajtsa végre a szükséges reformokat. 

A Cseh Köztársaság továbbá felkérést kap, hogy konvergencia
programjának következő aktualizált változatában külön feje
zetben nyújtson részletesebb tájékoztatást a túlzott hiány 
megszüntetése terén tett előrelépésről, a Tanács által a 
126. cikk (7) bekezdése alapján 2009. december 2-án megfo
galmazott ajánlásban szereplő kérésnek megfelelően. 

A legfontosabb makrogazdasági és költségvetési előrejelzések összehasonlítása 

2008 2009 2010 2011 2012 

Reál-GDP 
(%-os változás) 

KP 2010. feb. 2,5 – 4,0 1,3 2,6 3,8 

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

KP 2008. okt. 4,4 3,7 4,4 5,2 n.a. 

HICP infláció 
(%) 

KP 2010. feb. 6,3 0,6 1,8 1,5 1,8 

BIZ 2009. nov. 6,3 0,6 1,5 1,8 n.a. 

KP 2008. okt. 6,4 2,9 3,0 2,5 n.a. 

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

KP 2010. feb. 4,8 – 2,0 – 2,9 – 2,6 – 1,1 

BIZ 2009. nov ( 2 ) 5,6 – 1,8 – 2,9 – 2,5 n.a. 

KP 2008. okt. 1,9 0,4 – 0,4 – 0,2 n.a. 

Nettó külső finanszírozási képesség/ 
igény 
(a GDP %-ában) 

KP 2010. feb. – 2,4 – 0,2 1,0 0,2 0,6 

BIZ 2009. nov. – 2,2 – 1,5 – 0,7 – 0,4 n.a. 

KP 2008. okt. – 1,0 – 0,5 – 0,4 – 1,2 n.a. 

Államháztartási bevétel 
(a GDP %-ában) 

KP 2010. feb. 40,9 39,0 40,5 40,8 40,5 

BIZ 2009. nov. 40,9 40,3 41,0 40,9 n.a. 

KP 2008. okt. 41,0 40,6 39,6 39,0 n.a.
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2008 2009 2010 2011 2012 

Államháztartási kiadás 
(a GDP %-ában) 

KP 2010. feb. 43,0 45,5 45,8 45,6 44,7 

BIZ 2009. nov. 43,0 46,9 46,5 46,6 n.a. 

KP 2008. okt. 42,2 42,2 41,1 40,2 n.a. 

Államháztartási egyenleg 
(a GDP %-ában) 

KP 2010. feb. – 2,1 – 6,6 – 5,3 – 4,8 – 4,2 

BIZ 2009. nov. – 2,1 – 6,6 – 5,5 – 5,7 n.a. 

KP 2008. okt. – 1,2 – 1,6 – 1,5 – 1,2 n.a. 

Elsődleges egyenleg 
(a GDP %-ában) 

KP 2010. feb. – 1,0 – 5,3 – 3,5 – 2,8 – 2,0 

BIZ 2009. nov. – 1,0 – 5,2 – 3,9 – 4,1 n.a. 

KP 2008. okt. 0,0 – 0,4 – 0,4 – 0,1 n.a. 

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

KP 2010. feb. – 3,8 – 5,9 – 4,2 – 3,8 – 3,8 

BIZ 2009. nov. – 4,1 – 6,0 – 4,5 – 4,8 n.a. 

KP 2008. okt. – 2,0 – 1,7 – 1,4 – 1,1 n.a. 

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

KP 2010. feb. – 3,7 – 6,1 – 4,1 – 3,7 – 3,5 

BIZ 2009. nov. – 4,1 – 6,3 – 4,7 – 4,9 n.a. 

KP 2008. okt. – 1,9 – 1,7 – 1,3 – 1,1 n.a. 

Bruttó államadósság 
(a GDP %-ában) 

KP 2010. feb. 30,0 35,2 38,6 40,8 42,0 

BIZ 2009. nov. 30,0 36,5 40,6 44,0 n.a. 

KP 2008. okt. 28,8 27,9 26,8 25,5 n.a. 

Megjegyzések: 

( 1 ) Kibocsátási rések és ciklikusan kiigazított egyenlegek a programok szerint, ahogy a Bizottság szolgálatai a programokban szereplő 
információk alapján újraszámították. 

( 2 ) A 2009 és 2012 közötti időszakra vonatkozóan 2,4 %-os, 2,0 %-os, 2,0 %-os és 2,2 %-os becsült potenciális növekedés alapján. 
( 3 ) Ciklikusan kiigazított egyenleg, egyszeri és egyéb átmeneti intézkedések nélkül. A legújabb program szerint az egyszeri és egyéb 

átmeneti intézkedések 2009-ben a GDP 0,2 %-ának (hiánycsökkentő), 2010-ben és 2011-ben pedig – 0,1 %-ának (hiánynövelő), a 
Bizottság szolgálatainak 2009. őszi előrejelzésében pedig 2009-ben a GDP 0,3 %-ának, 2010-ben a GDP 0,2 %-ának, 2011-ben pedig a 
GDP 0,1 %-ának felelnek meg (valamennyi hiánycsökkentő). 

Forrás: 

Konvergenciaprogram (KP); a Bizottság szolgálatainak 2009. őszi előrejelzése (BIZ); a Bizottság szolgálatainak számításai.
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