
A TANÁCS VÉLEMÉNYE 

Dániának a 2009–2015-ös időszakra vonatkozó aktualizált konvergenciaprogramjáról 

(2010/C 138/02) 

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 Dániának a 
2009–2015-ös időszakra vonatkozó aktualizált konvergen
ciaprogramját. 

(2) A gazdasági válság 2009-ben súlyosan érintette a dán 
gazdaságot, és a második világháború óta tapasztalt legmé
lyebb válságba taszította Dániát. Az országot viszonylag 
kedvező helyzetben érte a válság a korábbi folyamatos 
erős növekedéssel jellemezhető időszakot követően, 
amelynek során jelentős költségvetési többlet halmozódott 
fel a folyó fizetési mérlegben és az államháztartásban, az 
államadósság pedig alacsony szintre csökkent. A visszaesés 
az ingatlanpiaci buborék kipukkadását követően 2008-ban 
kezdődött, majd azt a világkereskedelem összeomlását 
jelző csökkenő export, valamint a gyengülő fogyasztói 
kereslet miatti ritkább beruházások és a szigorúbb hitel
piaci körülmények tovább súlyosbították. A rendelkezésre 
álló jövedelmek további növekedése ellenére a magánfo
gyasztás jelentősen visszaesett, mivel a kedvezőtlen gazda
sági kilátások, a zuhanó ingatlanárak és a fokozódó 
munkanélküliség kikezdte a fogyasztók bizalmát. A kibo
csátás meredek csökkenésére reagálva a dán hatóságok 
több jelentős költségvetési ösztönző intézkedést fogadtak 
el az európai gazdaságélénkítési tervvel összhangban, 
többek között adócsökkentést, beruházási projekteket és 
az állami fogyasztási kiadások növelését. A gazdasági tevé
kenység költségvetési támogatásán túl két banki mentőcso
magot is elfogadtak, amelyek többek között garanciákat és 
tőkeinjekciót foglaltak magukban. Ezen intézkedések 
nyomán a 2008. évi kedvező költségvetési többlet 2009- 
től kezdve várhatóan hiánnyá alakul majd, amely 2010 és 

2012 között a tervek szerint meghaladja a Stabilitási és 
Növekedési Paktumban a GDP 3 %-ában meghatározott 
referenciaértéket. Bár az államadósság ezzel párhuzamosan 
szintén emelkedni fog, a várakozások szerint a GDP 60 %- 
át kitevő referenciaérték alatt marad. Az árfolyam 2009- 
ben stabil maradt, az EKB-val szembeni kamatláb-külön
bözet pedig jelentősen csökkent. Az államháztartás fenn
tartható fejlődésének biztosítása érdekében az egyik fő 
kihívást a munkaerő-kínálat növelését célzó tartós reform 
megvalósítása jelenti majd. További kihívás a dán ható
ságok számára annak biztosítása, hogy az ösztönző intéz
kedések fokozatos leépítése idejében megtörténjen, amint a 
gazdaság önfenntartóvá válik. 

(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, a hitelhez jutás nehézségei és a 
növekvő strukturális munkanélküliség következtében 
középtávon is hatással lehet a potenciális növekedésre. 
Ezenfelül a gazdasági válság hatása súlyosbítja a népesség 
idősödésének a potenciális kibocsátásra és az államház
tartás fenntarthatóságára gyakorolt negatív hatásait. Mind
ezek ismeretében a potenciális növekedés támogatása 
céljából elengedhetetlen a strukturális reformok ütemének 
felgyorsítása. Különösen fontos, hogy a munkaerő-kínálat 
növelése érdekében Dánia munkaerő-piaci, valamint a 
korkedvezményes nyugdíjazásra vonatkozó reformokat 
hajtson végre. 

(4) A program alapjául szolgáló makrogazdasági referencia- 
forgatókönyv azzal számol, hogy a reál-GDP növekedése 
a 2009. évi 4,3 %-os visszaesést követően 2010-re 1,3 %- 
os lesz, majd a programidőszak hátralévő részében átla
gosan 2,2 %-os növekedési ütemet ér el. A jelenleg rendel
kezésre álló információk ( 2 ) fényében úgy tűnik, hogy a 
forgatókönyv 2011-re vonatkozóan megalapozott, azt 
követően pedig optimista feltételezéseken alapul. A növe
kedés összetétele tekintetében eltérések vannak a program 
és a Bizottság szolgálatainak 2009. őszi előrejelzése 
között. A program feltételezése szerint a gazdaság élénkü
lését 2010-től kezdve a hazai kereslet, elsősorban a 
magánfogyasztás erősíti majd, amit 2011-től kezdve bruttó 
állóeszköz-felhalmozás követ majd, miközben az állam 
fogyasztása 2011 után kiegyenlítődik, és a külső hozzájá
rulás értéke kismértékben a negatív tartományba fordul. A 
Bizottság szolgálatainak 2009. őszi előrejelzése azt feltéte
lezi, hogy a magánfogyasztás és a nettó export egyaránt a 
növekedés hajtóerejeként szolgál majd. A program inflá
ciós és foglalkoztatási előrejelzései valószerűnek tűnnek. A 
makrogazdasági forgatókönyv Dánia rögzítettárfolyam- 
politikájával összhangban lévőnek tekinthető.

HU C 138/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.28. 

( 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 

( 2 ) Az értékelés figyelembe veszi a Bizottság szolgálatainak 2009. őszi 
előrejelzését, és az azóta rendelkezésre bocsátott egyéb informáci
ókat is.

http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/index_en.htm


(5) A program 2009-re vonatkozóan a GDP 2,9 %-ára becsüli 
az államháztartási hiányt. A GDP 3,4 %-ával megegyező 
2008. évi többletről való jelentős visszaesés 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 romlás fő 
oka az automatikus stabilizátorok működéséből fakadó 
kiadásnövekedés volt, bár a kormány ösztönző intézke
dései komoly adócsökkentéseket is tartalmaztak. A 
program szerint a 2010-re tervezett költségvetési politika 
továbbra is támogató jellegű lesz, majd a program későbbi 
éveiben korlátozóvá válik. Figyelembe véve Dánia 
viszonylag kedvező kiindulási költségvetési helyzetét, a 
2010-ben folytatódó költségvetési expanzió megfelelő, és 
összhangban áll az európai gazdaságélénkítési tervvel. A 
fenntartható államháztartási egyenleg helyreállítása érde
kében a program a konszolidáció 2011. évi megkezdését 
irányozza elő, és kimondja, hogy – a 2010-es adóreform 
finanszírozási elemeinek fokozatos bevezetéséből és az 
állami beruházások normális szintre való csökkentéséből 
következő intézkedéseken túlmenően – az ennek megva
lósításához szükséges intézkedések meghatározására 
később kerül sor. 

(6) A programban szereplő tervek szerint az államháztartás 
hiánya 2010-ben GDP-arányosan 5,3 %-ra bővül, egyrészt 
a bevételi hányad csökkenésének, másrészt pedig a kiadási 
hányad növekedésének eredményeképpen. A bevételi 
hányad csökkenését a 2010-ben hatályba lépő adóreform 
is erősíti, míg a GDP-arányos kiadások növekedése az 
automatikus stabilizátorok működését és a további 
kormányzati ösztönző intézkedéseket tükrözi. Az 
ösztönző intézkedések és az adócsökkentések összege 
várhatóan a GDP 1,3 %-át éri majd el, míg a programban 
ismertetett ingadozó elemek, többek között az északi- 
tengeri olajkitermelésből származó bevételek, valamint a 
Grönland és a Feröer szigetek részére nyújtott támogatások 
2010-ben a GDP – 1,7 %-ának felelnek meg ( 1 ). A struk
turális egyenleg, tehát a Bizottság szolgálatai által a 
közösen megállapított módszertannak megfelelően újraszá
mított, ciklikusan kiigazított egyenleg várhatóan 2,5 száza
lékponttal romlik majd, ami megerősíti a kifejezetten 
expanzív költségvetési irányvonalat. Az ösztönző intézke
dések és az adócsökkentések mértékéhez viszonyított 
különbséget elsősorban a kieső bevételek magyarázzák. 

(7) A program középtávú költségvetési stratégiájának céljai a 
strukturálisan kiegyensúlyozott költségvetés 2015-ig 
történő elérése, a nulla minimumú hosszú távú fenntart

hatósági mutató ( 2 ), valamint a strukturális egyenlegnek 
összesen a GDP 1,5 %-ával történő növelése 2010 és 
2013 között. A program várakozásai szerint az államház
tartási és az elsődleges hiány 2011-től kezdve fokozatosan 
csökkenni fog, és az elsődleges egyenleg 2013-tól pozitív 
tartományba ér, az államháztartási egyenleg értéke pedig 
2015-re eléri a nullát. A programban feltüntetett informá
ciók alapján és a közösen megállapított módszertannak 
megfelelően újraszámított strukturális egyenleg megfelelő 
pályája azt jelzi, hogy a költségvetés-politikai irányvonal 
a GDP 0,4 %-ának megfelelő csökkenéssel 2015-ben 
némileg expanzív lesz, ami kissé elmarad a programban 
előirányzott célkitűzéstől. Az állami fogyasztás 2011 és 
2013 közötti időszakra vonatkozó nulla értékű reálnöve
kedésétől, az állami beruházások normalizálásától és az 
adóreform finanszírozási elemeinek végrehajtásától elte
kintve a tervezett konszolidáció egyelőre konkrétan nem 
meghatározott intézkedéseken alapul majd, a program 
azonban megállapítja, hogy a konszolidációnak a kiadások 
visszafogásán kell alapulnia, és kizárja az adóemelés lehe
tőségét. A program aktualizált változata a strukturálisan 
kiegyensúlyozott költségvetést jelöli meg a költségvetési 
egyenlegre vonatkozó középtávú célkitűzésként. Tekintettel 
a legújabb előrejelzésekre és az adósság jelenlegi szintjére, 
a középtávú célkitűzés több mint megfelelően tükrözi a 
Paktum célkitűzéseit. 

(8) Míg a program 2010-re vonatkozó előrejelzései megalapo
zottnak tűnnek, a 2011-re és az azt követő időszakra 
vonatkozó eredmények az előre jelzettnél kedvezőtle
nebbül is alakulhatnak. Az aktualizált változatban szereplő 
bevételi előrejelzések továbbra is valószerűek, ugyanakkor 
lefelé mutató kockázatoknak vannak kitéve, és a kiadási 
oldalon tervezett konszolidációt nem támasztják alá 
konkrét intézkedések. Ezenfelül a költségvetési előrejel
zések alapjául szolgáló makrogazdasági forgatókönyv a 
magánfogyasztás erőteljes növekedését és az állami 
fogyasztás korlátozását feltételezi. Tekintve, hogy a 
kiadások mértéke korábban gyakran túllépte a célértéket, 
az állami fogyasztás 2011 és 2013 közötti időszakra 
vonatkozó nulla értékű növekedése optimista előrejel
zésnek tűnik. A pénzügyi szektor stabilnak tűnik, a válság 
során végrehajtott pénzügyi mentőintézkedések azonban 
növelték az ágazattal kapcsolatos kormányzati kockáza
tokat. 

(9) A bruttó államadósság becsült mértéke 2009-ben a GDP 
38,5 %-ának felel meg, és 2012-re várhatóan 48,3 %-ra 
emelkedik, majd 2015-ben a GDP 45,0 %-ára mérséklődik. 
Ennek oka elsősorban a hiány gyors növekedése és a GDP 
csökkenése, ami 2009-et jellemezte. Figyelembe véve a 
költségvetési célokat érintő negatív kockázatokat, az adós
sághányad a programban előre jelzettnél magasabb szintre 
emelkedhet. Az államháztartás nettó pénzügyi egyenlege a 
programidőszak kezdetén pozitív lesz, azonban a prog
ramidőszak során kismértékben a negatív tartományba 
kerül. A bruttó adóssághányad az előrejelzés szerint a 
Stabilitási és Növekedési Paktum által a GDP 60 %-ában 
meghatározott referenciaérték alatt marad.

HU 2010.5.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 138/7 

( 1 ) A program aktualizált változata úgy ítéli meg, hogy ezen ingadozó 
bevételi és kiadási források esetében a strukturális szinttől való elté
rések „átmeneti vagy egyszeri intézkedés”-nek tekinthetők. A GDP 
0,3 %-ának megfelelő 2010. évi tőketranszferen kívül, amelynek 
alapja a nyugdíjadóztatás reformja, a Bizottság szolgálatainak megha
tározása szerint ezek az intézkedések nem minősülnek egyszerinek. 
A Bizottság szolgálatainak az egyszeri intézkedések fogalmára vonat
kozó meghatározását alkalmazva a strukturális egyenleg 2010-ben a 
GDP – 2,5 %-ának felelne meg, a programidőszak további részében 
pedig megegyezne a ciklikusan kiigazított egyenleggel. 

( 2 ) A dán hosszú távú fenntarthatósági mutató megfelel a Bizottság 
szolgálatai által használt S2 (fenntarthatósági rés) mutatónak.



(10) A középtávú adósság-előrejelzések, amelyek szerint a GDP 
növekedésének mértéke csak fokozatosan közelíti majd 
meg a válság előtt előre jelzett értéket, és az adóhányadok 
ismét elérik majd a válság előtti szintet, és amelyek 
magukban foglalják a népesség idősödésével kapcsolatos 
kiadások előre jelzett növekedését, azt mutatják, hogy a 
programban a 2012-ig tartó időszakra előirányzott költ
ségvetési stratégia ebben a formában, a politika további 
változtatása nélkül is több mint elegendő ahhoz, hogy az 
adósságarányt 2020-ra stabilizálja. 

(11) A népesség idősödésének hosszú távú költségvetési hatásai 
egyértelműen alatta maradnak az uniós átlagnak. A 2009. 
évi költségvetési egyenleg a program becslése szerint előse
gíti a bruttó államadósság csökkentését. A magas elsőd
leges többletek elérése középtávon hozzájárulhat az állam
háztartás fenntarthatóságával kapcsolatos, a Bizottság 
2009. évi fenntarthatósági jelentésében ( 1 ) alacsonynak 
értékelt kockázatok csökkentéséhez. 

(12) Dánia széles lefedettséggel, átláthatósággal és a költségve
tési szabályok láthatóságával jellemezhető viszonylag erős 
költségvetési kerete a költségvetési eredmények alapján 
előnyére vált. Az államháztartás a fogyasztási kiadások 
terén azonban hajlamos a célok túllépésére. A gazdasági 
szankciókat is magukban foglaló közelmúltbeli kezdemé
nyezések fokozottan ösztönözhetik az önkormányzatokat 
a meghatározott célok betartására. 2002 óta a dán adópo
litika középpontjában az adóbefagyasztás áll, amelynek 
értelmében nem hozható létre sem közvetlen, sem pedig 
közvetett adónem. Az adóbefagyasztás így az állami kiadá
sokat szabályozó eszköznek tekinthető. Az adóbefa
gyasztás nem állt a 2009-ben végrehajtott jelentős adóre
form útjába, annak szigorú betartása ugyanakkor nehéz
kessé teheti a további kiigazítások végrehajtását, és megszi
lárdítja az adóstruktúra egyes kevéssé hatékony elemeit, 
különösen az ingatlanadók tekintetében. 

(13) Mivel a dán gazdaság előtt álló egyik hosszú távú kihívás a 
munkaerő-kínálat növelése, a kormány a munkavégzés 
iránti ösztönzők megerősítését és a távolmaradástól való 
visszatartást célzó intézkedéseket kezdeményezett. 2009- 
ben sor került a gazdasági világválság által szükségessé 
tett és az adóbefagyasztás korlátain belül megvalósított, 
2010-től hatályos adóreform megszavazására, amely 
jelentős mértékben enyhíti a munkabér adóterheit. Az 
adóreform különböző elemeit a 2010 és 2019 közötti 
időszakban fokozatosan vezetik be. A nettó bevételkiesés 
2010-re becsült mértéke a GDP 0,6 %-ának felel meg, a 
finanszírozási elemek azonban hosszú távon maradékta
lanul biztosítani fogják a reform finanszírozását a bevételre 
gyakorolt közvetlen hatások tekintetében (2013-ra 
semleges, 2015-re pozitív hatást várnak). Ezenkívül a 
dán hatóságok becslése szerint a munkaerő-kínálattal 

kapcsolatos javított ösztönzők hosszú távon erősíteni 
fogják az államháztartást (kb. a GDP 0,3 %-ával). 

(14) Összegezve, a támogató jellegű költségvetési politika 2010 
során történő fenntartására irányuló stratégia összhangban 
áll az európai gazdaságélénkítési tervvel. A gazdasági 
válság kedvezőtlen hatásait követően az államháztartás 
hiánya az előrejelzés szerint 2010-ben, 2011-ben és 
2012-ben meg fogja haladni a GDP 3 %-ában meghatá
rozott referenciaértéket. A program későbbi éveire vonat
kozó költségvetési előrejelzésekkel kapcsolatos kockázatok 
fényében azonban előfordulhat, hogy a kiegyensúlyozott 
költségvetéshez való tervezett visszatérés, illetve a struktu
rális költségvetési egyenleg 2013-ig tervezett 1,5 %-os 
korrekciója nem valósul meg. A költségvetési irányvonalra 
vonatkozó előrejelzés a strukturális egyenleg változásai 
által mérve azt jelzi, hogy a költségvetési konszolidáció 
2011-ben vesz – jóllehet csupán mérsékelt – lendületet, 
és csupán megközelíti a 0,5 %-os GDP-referenciaértéket ( 2 ). 
A program szerint az új intézkedések révén történő 
konszolidáció a kiadási oldalon valósul majd meg, 
azonban ezt nem támogatják konkrét intézkedések, azt a 
feltételezést leszámítva, hogy a 2011 és 2013 közötti 
időszakra vonatkozó költségvetési tervezés az állami 
fogyasztás nulla értékű növekedésén alapul majd. Éppen 
ezért a költségvetési stratégiát meg kell erősíteni, hogy az 
összhangba kerüljön a Paktum követelményeivel. Ezenfelül, 
bár a program célkitűzése a strukturális egyenleg 2015-ig 
történő elérése, a Bizottság szolgálatai által a közösen 
megállapított módszertannak megfelelően újraszámított 
strukturális egyenleg az előrejelzések szerint 2015-ben 
kismértékben negatív, – 0,4 %-os lesz, és a fentiekkel 
megegyező kockázatoknak van kitéve. 

(15) Ami a stabilitási és konvergenciaprogramok magatartási 
kódexében meghatározott adatszolgáltatási követelmé
nyeket illeti, a program valamennyi előírt és a legtöbb 
nem kötelező adatot is biztosítja ( 3 ). 

Általános következtetésként megállapítható, hogy a súlyos 
gazdasági válság jelentős hatást gyakorolt az államháztartásra. 
A program előrejelzései (változatlan politika mellett) arra 
utalnak, hogy az államháztartási hiány 2010 és 2012 között 
meghaladja majd a GDP 3 %-ában meghatározott referencia
értéket. Míg a konszolidációs pályára vonatkozó előrejelzés 
azzal számol, hogy a strukturálisan kiegyensúlyozott költség
vetés középtávú célkitűzése a programidőszak 2015. évi befeje
zéséig megvalósítható, a strukturális egyenlegre vonatkozó, a 
Bizottság szolgálatai által a közösen megállapított módszertan 
használatával kiszámított előrejelzések enyhén negatívak. Figye
lembe véve továbbá a fenti előrejelzésekhez kapcsolódó, lefelé 
mutató kockázatokat, kívánatos lenne, hogy a kormány megha
tározza a végrehajtandó konszolidációs intézkedéseket.
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( 1 ) Az államháztartások fenntarthatóságára vonatkozó, 2009. november 
10-i tanácsi következtetésekben „a Tanács felhívja a tagállamokat, 
hogy a soron következő stabilitási és konvergenciaprogramjaik 
során irányítsák figyelmüket a fenntarthatóságot célzó stratégiákra”, 
továbbá „felkéri a Bizottságot, valamint a Gazdaságpolitikai Bizott
ságot és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot, hogy – a következő 
fenntarthatósági jelentéshez megfelelő időben – további módszereket 
dolgozzanak ki az államháztartások hosszú távú fenntarthatóságának 
értékeléséhez”, amelyet 2012-re terveznek. 

( 2 ) A strukturális egyenlegnek a közösen megállapított módszertan 
alapján újraszámított változása – a Bizottság szolgálatainak az 
egyszeri intézkedések fogalmára vonatkozó meghatározását alkal
mazva – 2011-re a GDP közel 0,5 %-át kitevő tervezett strukturális 
javulást jelez, amelynek összesített értéke a GDP közel 1,5 %-a lesz a 
2010–2013-as időszakban. 

( 3 ) Különösen az adósságállomány kiigazításának részletes kategóriái 
hiányoznak, ami megnehezítette az objektív értékelést.



A fenti értékelés alapján Dánia felkérést kap arra, hogy: 

i. fokozza az arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a GDP 3 %-ában meghatározott referenciaérték tervezett 
túllépése mérsékelt legyen, valamint hogy mihamarabb korrigálja a referenciaértéken túlmenő, tervezett 
túlzott hiányt; 

ii. határozza meg a költségvetési konszolidációt alátámasztó intézkedéseket annak érdekében, hogy 2015-ig 
el lehessen érni a tervezett középtávú költségvetési célkitűzést. 

A legfontosabb makrogazdasági és költségvetési előrejelzések összehasonlítása 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Reál-GDP 
(%-os változás) 

KP 2010. február – 0,9 – 4,3 1,3 1,6 2,0 2,3 2,6 2,6 

BIZ 2009. november – 1,2 – 4,5 1,5 1,8 n.a. n.a. n.a. n.a. 

KP 2008. október 0,2 – 0,2 0,7 1,9 1,7 1,6 1,6 1,6 

HICP infláció 
(%) 

KP 2010. február 3,6 0,8 2,1 1,5 2,3 2,1 1,9 1,9 

BIZ 2009. november 3,6 1,1 1,5 1,8 n.a. n.a. n.a. n.a. 

KP 2008. október 3,6 1,3 2,1 1,4 1,8 1,9 1,9 1,8 

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

KP 2010. február 0,3 – 4,5 – 3,9 – 3,1 – 2,0 – 0,9 0,1 0,7 

BIZ 2009. 
november ( 2 ) 

– 0,1 – 5,1 – 4,1 – 3,2 n.a. n.a. n.a. n.a. 

KP 2008. október 0,0 – 1,4 – 1,8 – 1,2 n.a. n.a. n.a. n.a. 

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

KP 2010. február 2,2 2,9 2,4 2,4 2,6 2,9 3,2 3,5 

BIZ 2009. november 2,2 2,0 0,5 1,0 n.a. n.a. n.a. n.a. 

KP 2008. október 1,7 1,8 2,3 2,6 2,6 2,4 2,1 1,8 

Államháztartási 
bevétel 
(a GDP %-ában) 

KP 2010. február 54,3 53,3 52,4 52,4 51,8 51,8 51,9 52,0 

BIZ 2009. november 55,3 53,9 52,8 53,0 n.a. n.a. n.a. n.a. 

KP 2008. október 53,2 51,2 51,5 52,1 51,8 51,7 51,6 51,5 

Államháztartási kiadás 
(a GDP %-ában) 

KP 2010. február 50,9 56,3 57,7 56,5 54,9 53,6 52,8 52,0 

BIZ 2009. november 51,9 55,9 57,6 56,4 n.a. n.a. n.a. n.a. 

KP 2008. október 50,2 51,2 52,8 51,8 51,7 51,6 51,6 51,6 

Államháztartási 
egyenleg 
(a GDP %-ában) 

KP 2010. február 3,4 – 2,9 – 5,3 – 4,1 – 3,1 – 1,8 – 0,8 0,0 

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

KP 2008. október 3,0 0,0 – 1,2 0,3 0,1 0,1 0,0 – 0,1 

Elsődleges egyenleg 
(a GDP %-ában) 

KP 2010. február 4,8 – 1,3 – 3,7 – 2,3 – 1,2 0,3 1,3 2,1 

BIZ 2009. november 4,8 – 0,5 – 3,3 – 1,9 n.a. n.a. n.a. n.a. 

KP 2008. október – 4,2 – 1,5 – 0,2 – 1,6 – 1,3 – 1,2 – 0,9 – 0,7 

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

KP 2010. február 3,2 0,0 – 2,8 – 2,1 – 1,7 – 1,1 – 0,8 – 0,4 

BIZ 2009. november 3,4 1,3 – 2,1 – 1,3 n.a. n.a. n.a. n.a. 

KP 2008. október 3,0 0,9 0,0 1,1 n.a. n.a. n.a. n.a.
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

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

KP 2010. február 3,2 1,4 – 1,1 – 1,0 – 0,8 – 0,3 – 0,5 – 0,4 

BIZ 2009. november 3,4 1,4 – 1,5 – 1,3 n.a. n.a. n.a. n.a. 

KP 2008. október 4,0 2,6 1,7 1,3 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Bruttó államadósság 
(a GDP %-ában) 

KP 2010. február 33,4 38,5 41,8 46,2 48,3 48,1 46,1 45,0 

BIZ 2009. november 33,5 33,7 35,3 35,2 n.a. n.a. n.a. n.a. 

KP 2008. október 30,3 27,9 26,3 25,4 24,6 23,8 23,2 22,6 

Megjegyzések: 

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

( 2 ) A 2008–2011 közötti időszakra vonatkozóan 1,4 %-os, 0,6 %-os, 0,5 %-os és 0,9 %-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 1,4 %-ának, 2010-ben a GDP 1,7 %-ának, 2011-ben a GDP 1,1 %-ának, 2012-ben a GDP 
0,9 %-ának, 2013-ban a GDP 0,8 %-ának és 2015-ben a GDP 0,0 %-ának felelnek meg; valamennyi hiánycsökkentő, a Bizottság 
szolgálatainak januári időközi előrejelzése szerint pedig 2009-ben a GDP 0,1 %-át, 2010-ben 0,6 %-át teszik ki; a Bizottság szolgála
tainak 2009 őszi előrejelzése szerint valamennyi hiánycsökkentő. A módszertani különbségek miatt a programban ismertetett egyszeri 
intézkedések a Bizottság szolgálatainak meghatározása értelmében nem minősülnek egyszeri intézkedésnek. Ez utóbbi meghatározás 
alkalmazásával az egyszeri intézkedések 2010-ben a GDP 0,3 %-ával csökkentenék a hiányt, a fennmaradó években pedig nem 
csökkentenék azt. 

Forrás: 

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