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A KÖZÉP-EURÓPAI ÉS A BALTI ÁLLAMOK GAZDASÁGI 
TELJESÍTMÉNYE JAVULT 2005-BEN, ÁLLÍTJA AZ ÚJ VILÁGBANKI 

JELENTÉS  
A legfrissebb EU8 negyedéves gazdasági jelentés áttekinti az új EU tagállamokban az 

államháztartás és a gazdasági növekedés közötti kapcsolatokat is  
 

Varsó, 2006. május 30. ― A Világbank által ma kiadott legfrissebb EU8 negyedéves gazdasági 
jelentés szerint a legtöbb EU8 ország makrogazdasági mutatói javultak 2005 negyedik 
negyedévében, illetve 2006-ban. A növekedés erőteljes volt és ellenállt mind a belföldi politikai 
bizonytalanságnak, mind a nehéz külső körülményeknek, amelyek a 15 EU tagállam viszonylag 
gyenge teljesítménynövekedése és az emelkedő olajárak miatt alakultak ki. A gyors 
teljesítménynövekedés egyre nagyobb mértékű foglalkoztatással párosul. Bár az olajárak okozta 
sokkot nem teljesen hárították át a belföldi fogyasztókra, ez megnehezítette az infláció kézben 
tartását, legalábbis a balti államokban. Annak ellenére, hogy a feltörekvő piacok gyengülésének 
jelei mutatkoznak, a 2006-ra vonatkozó korai mutatók és előrejelzések szerint a rövidtávú 
gazdasági kilátások továbbra is kedvezőek.  

Lettország, Szlovákia és a Cseh Köztársaság GDP növekedése rekordot javított. A gazdasági 
növekedés jelentős volt Észtországban és Litvániában, és erőteljesen nőtt Magyarország és 
Szlovénia gazdasága is. “Lengyelország gazdasági növekedése csalódást kelt, de az ország 
mutatói negyedévről negyedévre javultak és a gazdasági tevékenység élénkülése várhatóan 
fennmarad 2006-ban is” - hangsúlyozta Thomas Laursen, a Világbank vezető közgazdásza, a 
jelentés egyik szerzője. “A növekedés forrásai országról országra eltérőek voltak. A Cseh 
Köztársaságban és Magyarországon a növekedést főleg a külföldi, míg a balti államokban és 
Szlovákiában a belföldi kereslet táplálta. Lengyelország és Szlovénia eestében a két hatás 
kiegyensúlyozottabb volt” – tette hozzá Laursen.  

2005-ben javult a visegrádi országok monetáris helyzete (kivéve Magyarországot) a gazdasági 
élénkülés és a növekvő bevételek hatására. A balti államokban és Szlovéniában a monetáris 
helyzet továbbra is általában stabilnak mondható. Ennek ellenére a három legnagyobb EU8 
országban (Lengyelország, a Cseh Köztársaság és Magyarország) az államháztartási finanszírozó 
rendszerek gyengesége nem szüntethető meg további politikai akarat és strukturális reformok 
nélkül. A szerzők szerint ezekre a reformokra nemcsak azért van szükség, hogy az érintett 
országok megfeleljenek az európai monetáris szabályoknak (SPG, avagy a maastrichti 
követelmények), hanem azért is, hogy létrejöhessen az a szükséges pénzügyi mozgástér, amely 
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lehetővé teszi az alacsonyabb adókat, a termelésösztönző kiadások növelését és az EU alapok 
felszívását. 

Jelenleg a legtöbb diskurzus az államháztartás bevételi oldaláról szól, míg a kiadási oldal 
átalakítása és a privatizáció nagyjából lekerült a napirendről.  

Ami az euró bevezetését illeti, Szlovénia felkészült arra, hogy 2007. januárjától bevezesse az 
eurót, elsőként az EU8 országok közül. A balti államokban el kellett halasztani az euró korai 
bevezetésére vonatkozó terveket, mert nem sikerült megfelelni az inflációs követelménynek. Ezek 
a nehézségek a magasabb energiaárak, a bérek és hitelek erőteljes növekedése és a monetáris 
politikától kapott elégtelen támogatás együttes hatásának a következményei. A nagyon szigorú 
inflációs követelménynek való megfelelést a természetes konvergencia folyamat is megnehezíti, 
mely szerint a termelékenységnek, a béreknek és az áraknak az elvárások szerint fokozatosan fel 
kell zárkóznia a nyugat-európai szinthez. A többi EU8 országban az inflációt sikerült megfékezni, 
bár rövid- és középtávon elképzelhető ilyen nyomás.  

Végül a Jelentés rámutat, hogy az átfogó fizetési egyensúly általában jó volt, az export virágzott 
és a legtöbb EU8 országban továbbra is erős a külföldi tőkebeáramlás. Ennek ellenére a folyó 
fizetési mérleg hiánya magas volt Észtországban és Lettországban, de aggodalomra adott okot 
Magyarországon és bizonyos mértékig Litvániában és – egyre erősebben – Szlovákiában is.  

Speciális téma: államháztartás és gazdasági növekedés az EU8 országokban 

A Jelentés rámutat, hogy az államháztartás szerkezete és a monetáris politika minősége az összes 
EU8 országban problematikus, akárcsak a kormány mérete néhány országban. A közelmúlt 
reformjai az államháztartás adózási oldalára helyezték a hangsúlyt, s csak kevés sikeres kísérlet 
történt a kiadási oldal szintjének vagy szerkezetének javítására (Szlovákia a legfontosabb 
kivétel). Az adóreformok célja általában az volt, hogy a társasági adó mérséklésével ösztönözzék 
a külföldi tőke beáramlását és – kisebb mértékben – csökkentsék a munkaerő megadóztatását 
(különösen a személyi jövedelemadót) a foglalkoztatás bővítése érdekében.  

 
Az államháztartás és a gazdasági növekedés összefüggései elemzése során a Jelentés szerzői úgy 
találták, hogy a “torzító” adózásnak erősen negatív a hatása a foglalkoztatottságra és a gazdasági 
növekedésre, míg pozitív kapcsolat áll fenn a termelésösztönző kiadások és a gazdasági 
növekedés között. A régió minden országában prioritást kell kapjon a munkaerőt sújtó és más 
torzító hatású adók csökkentése és egyidejűleg a nem-termelésösztönző vagy nem hatékony 
kiadások visszafogása és a pénzügyi mozgástér megteremtése további termelésösztönző kiadások 
számára (beleértve az infrastruktúrára fordított kiadásokat). Ezeket a reformokat átfogóan 
semleges monetáris környezetben kell bevezetni, illetve – ahol szükséges – a monetáris 
konszolidációnak megfelelő módon. Azokban az országokban, ahol az adóterhek most is 
viszonylag alacsonyak, az adószint csökkentését valószínűleg más bevételi forrásokból kell 
finanszírozni.  
 
A Jelentés arra is rámutat, hogy az EU8 jelenlegi adóreform tervei sok olyan elemet tartalmaznak, 
amelyek javíthatják az adózás hatékonyságát, de ezeket a terveket olyan középtávú keretek közé 
kell beépíteni, amelyek nem mondanak ellent a makrogazdasági stabilitás követelményének és 
amelyeket a kiadási oldal átalakítását és hatékonyságának növelését célzó erőfeszítések kísérnek.  
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A Jelentés elektronikus változata elérhető a következő címen: 
http://www.worldbank.org/eu8-report  
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