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PADOMES ATZINUMS
(2009. gada 10. marts)
par atjaunināto Spānijas stabilitātes programmu no 2008.–2011. gadam
(2009/C 68/04)
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1466/97 (1997. gada 7. jūlijs) par budžeta stāvokļa uzraudzības un
ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu (1) un jo īpaši tās 5. panta 3. punktu,
ņemot vērā Komisijas ieteikumu,
apspriedusies ar Ekonomikas un finanšu komiteju,
IR PIEŅĒMUSI ŠO ATZINUMU.
(1)

Padome 2009. gada 10. martā izskatīja atjaunināto Spānijas stabilitātes programmu laikposmam no
2008. līdz 2011. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas dienestu 2009. gada janvāra starpposma prognozi Spānijas IKP pieauguma
tempam 2008. gadā bija jāpalēninās līdz 1,25 % reālajā izteiksmē. Spānijai ir jārisina uzdevumi, kas
saistīti ar iekšzemes un ārējo korekciju. Iekšzemē sarūk mājokļu nozare un samazinās mājokļu cenas.
Runājot par ārējiem faktoriem, joprojām pastāvošais tekošā konta deficīts bija par pamatu tam, ka
strauji palielinās valsts parāds un aug procentu maksājumi ārvalstīm. Kopš 2008. gada pirmās puses
Spānijas iestādes ir pieņēmušas dažādus ekonomiskās darbības stimulēšanas pasākumus. Tostarp ir
pagaidu un pastāvīgi nodokļu samazinājumi un ieguldījumu projekti, kas 2009. gadā sasniedza aptuveni 2 % no IKP, kā arī vairākas strukturālas reformas. Līdztekus šiem diskrecionāriem pasākumiem
valsts finanses ir smagi ietekmējusi ekonomiskā lejupslīde, ierobežojot iespēju turpmāk sniegt fiskālu
atbalstu tā, lai tas ilgtermiņā neradītu draudus budžeta stāvokļa stabilitātei. Tāpēc Spānijai ir jāpārvar
pārbaudījumi, lai ieilgušas lejupslīdes apstākļos palielinātu potenciālo izaugsmi, vienlaikus veicinot
pastāvošās makroekonomiskās nestabilitātes pastāvīgu korekciju.

(3)

Programmas pamatā esošā makroekonomiskā scenārijā paredzēts, ka 2009. gadā IKP samazināsies
par 1,6 % reālā izteiksmē, bet 2010. un 2011. gadā reālais IKP atkal pieaugs attiecīgi par 1,2 % un
2,6 %. Izaugsmes tempu paātrinājumu galvenokārt stimulēs iekšzemes pieprasījums, turpretim ārējais
deficīts saskaņā ar prognozi samazināsies no vairāk kā 9 % no IKP 2008. gadā līdz 5,5 % 2011. gadā.
Programmā ir ņemti vērā ekonomikas stimulēšanas pasākumi, ko paredzēja, reaģējot uz ekonomisko
lejupslīdi, tomēr tajā nav precīzi formulētas aplēses par šo pasākumu ietekmi uz reālā IKP pieaugumu.
Vērtējot šo scenāriju saskaņā ar pašlaik pieejamo informāciju (2), ir pamats uzskatīt, ka tas pamatojas
uz nedaudz optimistiskiem pieņēmumiem par izaugsmi 2009. gadā un izteikti optimistiskiem pieņēmumiem par turpmāko izaugsmi. Situācijā, kad samazinās preču un pakalpojumu deficīta bilance,
programma paredz ārējā deficīta samazināšanos no 9,2 % no IKP 2008. gadā līdz 5,4 % no IKP
2011. gadā.

(4)

Komisijas dienestu 2009. gada janvāra starpposma prognozē lēsts, ka valsts budžeta deficīts 2008.
gadā ir 3,4 % no IKP (3), kas atbilst rādītājam atjaunotajā stabilitātes programmā. Tomēr tas ir daudz
zemāks nekā iepriekšējā atjauninājumā noteiktais mērķis, kas paredz pārpalikumu 1,2 % apmērā no
IKP. Budžeta pasliktināšanās ir gan diskrecionāro pasākumu, gan daudz vājākas ekonomiskās aktivitātes rezultāts. Tiešo nodokļu ieņēmumu samazināšanās ir rezultāts gan iedzīvotāju un uzņēmumu
nodokļu samazināšanai, gan ievērojamam uzņēmumu peļņas samazinājumam, kas saistīts ar vājiem
aktīvu tirgiem, tostarp nekustamo īpašumu tirgu.

(1) OV L 209, 2.8.1997., 1. lpp. Šajā tekstā minētie dokumenti ir pieejami vietnē:
http://ec.europa.eu/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm.
(2) Novērtējumā lielā mērā ir ņemta vērā Komisijas dienestu 2009. gada janvāra starpposma prognoze, kā arī cita informācija,
kas ir pieejama kopš tās publicēšanas.
(3) Komisija 2009. gada 18. februārī saskaņā ar Līguma 104. panta 3. punktu sagatavoja ziņojumu par Līgumā noteiktās
atsauces vērtības pārsniegšanu.
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Netiešo nodokļu ieņēmumi samazinājās, jo saruka patērētāju tēriņi un samazinājās darījumi ar mājokļiem, kā arī tāpēc, ka tika īstenoti vienreizēji pasākumi, kas noveda pie ieņēmumu samazināšanās,
piemēram, izmaiņas PVN maksājumos un šo maksājumu deklarēšanā. Izdevumu pārsniegšana jo īpaši
atspoguļo automātisko stabilizatoru darbību, palielinoties sociālajiem pārvedumiem, tostarp bezdarbnieku pabalstiem.

(5)

Atjauninājumā tiek plānots budžeta deficīts 5,8 % no IKP 2009. gadā, salīdzinot ar 6,2 % Komisijas
dienestu starpposma prognozē. Budžeta bilances pasliktināšanās ir skaidrojama ar to, ka tika pieņemti
vairāki diskrecionāri pasākumi (aptuveni 2 % no IKP), kā arī ar automātisko stabilizatoru darbību,
reaģējot uz ekonomikas lejupslīdi (aptuveni 1 % no IKP). Diskrecionārie pasākumi ietver 2008. gada
novembrī pieņemtos ekonomikas stimulēšanas pasākumus (mazliet virs 1 % no IKP). Pasākumi paredz
Valsts vietējo ieguldījumu fonda izveidi, kam piešķirs 0,75 % no IKP, lai īstenotu jaunus valsts
būvdarbus. Vienreizēji pasākumi, kas ir par pamatu ieņēmumu samazinājumam, sasniedz aptuveni
0,75 % no IKP, un tie ietver grozījumus PVN deklarēšanas sistēmā un ieturamā iedzīvotāju ienākuma
nodokļa samazināšanu tiem nodokļu maksātājiem, kuriem ir hipotēkas. Kopumā fiskālās politikas
nostādne 2009. gadā būs ekspansīva un atbilstīga Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānā (EEAP)
paredzētajam ieteikumam.

(6)

Pēc tam, kad kopējais deficīts būs sasniedzis maksimumu 2009. gadā, gaidāms, ka 2011. gadā tas
samazināsies zem 4 % no IKP. Līdzīgā kārtā primārās bilances deficīts līdz 2011. gadam sasniegs
1,9 % no IKP, ko var salīdzināt ar 4,1 % deficītu 2009. gadā. Strukturālā izteiksmē valsts budžeta deficīts palielināsies no 3,5 % no IKP 2008. gadā līdz 4,75 % 2009. gadā, un tas atspoguļo diskrecionāro
pasākumu ietekmi uz budžetu, kā arī ieņēmumu samazināšanos saistībā ar korekcijām nekustāmā
īpašuma nozarē. Šajā aprēķinā nav ņemti vērā 0,75 procentu punkti no IKP, kurus veido 2009. gada
budžetā iekļautie vienreizējie pasākumi, kas samazina ieņēmumus.

Atjauninājumā ir noteikts, ka fiskālas korekcijas tiks veiktas, prognozējot, ka strukturālā bilance uzlabosies par 1,25 % un mazliet vairāk par 0,5 % no IKP attiecīgi 2010. un 2011. gadā. Rezultātā
programmā ir paredzēts, ka strukturālais deficīts 2011. gadā samazināsies līdz 2,75 % (1). Saskaņā ar
programmu šīs korekcijas mērķis ir panākt vidējā termiņa budžeta mērķi (VTM) — līdzsvarotu
budžeta stāvokli, bet nav paredzams, ka to izdosies panākt programmas periodā. Uzlabojumu
2010. gadā var daļēji skaidrot ar 2008. gada novembrī pieņemto stimulēšanas pasākumu pagaidu
raksturu. Turklāt programmā nav izklāstīti citi pasākumi, kas pamatotu prognozēto strukturālās
bilances pasliktināšanos. Prognozē, ka valsts kopējais parāds, ko 2008. gadā lēš 39,5 % apmērā no
IKP, programmas periodā palielināsies aptuveni par 14 punktiem. Papildus tam, ka palielinās budžeta
deficīts un samazinās IKP pieaugums, parāda attiecības palielināšanos (galvenokārt 2009. gadā) veicina
banku aktīvu iegāde finanšu glābšanas pasākumu ietvaros.

(7)

Budžeta izpildi apdraud negatīvi riski visā programmas periodā. Pirmkārt, atjauninājumā prognozētais
makroekonomiskais scenārijs, šķiet, pamatojas uz optimistiskiem pieņēmumiem par izaugsmi, jo īpaši
programmas īstenošanas vēlākajos gados. Otrkārt, atskaitot paziņojumu par 2008. gada novembra
pasākumu piemērošanas izbeigšanu, nav norādīti atbalsta pasākumi 2010. un 2011. gada budžeta
mērķu sasniegšanai. Turklāt reģionālajām un vietējām pašvaldībām ir atļauts 2009. gadā pieļaut
budžeta deficītu, atbrīvojot tās no parastā pienākuma iesniegt kompensācijas plānu atbilstīgi budžeta
stabilitātes aktam, kurā atļauts piemērot atbrīvojumus, ja reālā ekonomikas aktivitāte būtiski atšķiras
no sākotnējām prognozēm. Ņemot vērā riskus attiecībā uz makroekonomisko scenāriju un budžeta
mērķiem, kā arī neskaidrību par to, kāda ietekme būs finanšu glābšanas pasākumu kontekstā piešķirtajām garantijām, parāda attiecības dinamika var būt mazāk labvēlīga, nekā tas prognozēts atjauninājumā. Tomēr ar finanšu sektora atbalsta pasākumiem saistīto parāda palielināšanos var novērst, ja
atbalsta shēma un ar to saistītās finanšu operācijas ir veiksmīgas.

(1) Izmantojot pārrēķināto cikliski koriģēto bilanci, kuras pamatā ir programmā sniegtā informācija, un Komisijas dienestu
piemēroto vienreizējo un citu pagaidu pasākumu definīciju, strukturālā bilance būtu 3,1 % no IKP 2008. gadā, -4,1 %
2009. gadā un -3,4 % 2010. gadā.
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(8)

Turklāt sabiedrības novecošanās ilglaicīgā ietekme uz budžetu Spānijā ir krietni lielāka nekā vidēji ES
— galvenokārt tāpēc, ka turpmākajās desmitgadēs pensijām paredzētie izdevumi kā daļa no IKP
diezgan ievērojami pieaugs. Kaut arī stabilais budžeta stāvoklis līdz 2007. gadam ir palīdzējis daļēji
mazināt prognozēto sabiedrības novecošanās radīto ilglaicīgo ietekmi uz budžetu, rezultāts būs
pretējs, ja programmas budžeta attīstības prognozes īstenosies. Turklāt, ja par sākuma punktu pieņem
2009. gada budžeta stāvokli, kas paredzēts Komisijas dienestu starpposma prognozē, ilgtspējas starpība ir būtiski lielāka, salīdzinot ar pēdējo atjauninājumu. Uzlabojot primāro bilanci vidējā termiņā
un īstenojot papildu strukturālus pasākumus, lai ierobežotu ar sabiedrības novecošanos saistīto izdevumu ievērojamo pieaugumu, var mazināt ievērojamos apdraudējumus valsts finanšu ilgtermiņa stabilitātei.

(9)

Vidējā termiņa budžeta stratēģija ir palīdzējusi veicināt atbilstošu fiskālo plānošanu, un tās darbība
kopumā ir bijusi laba, kaut arī kopš 2008. gada ir vērojams pasliktinājums. Šīs stratēģijas reformas
netiek plānotas. Tomēr programmā ir izklāstītas vairākas reformas, kuru mērķis ir uzlabot valsts
finanšu kvalitāti. Attiecībā uz ieņēmumiem paredzēts samazināt nodokļu slogu par gūtajiem ienākumiem, nosakot iedzīvotāju ienākuma nodokļa kredītu līdz EUR 400 vienam nodokļu maksātājam,
izveidot mehānismu nodokļu kredīta piešķiršanai par hipotēku maksājumiem, atcelt īpašuma nodokli
un uzņēmumu ienākuma nodokļa reformas otro posmu, kā arī īstenot pasākumus nodokļu sistēmas
efektivitātes palielināšanai, piemēram, iespēju atgūt PVN ik mēnesi. Attiecībā uz izdevumiem prioritāte
tiek piešķirta izdevumiem ražošanas vajadzībām, ņemot vērā arī vajadzību ierobežot valsts starppatēriņu. Programmā ir uzsvērta Sabiedriskās politikas un pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas valsts
aģentūras nozīme, kas tiek uzskatīta par soli vērtēšanas kultūras uzlabošanas virzienā, kam būtu jāveicina sabiedrisko pakalpojumu efektivitāte un kvalitāte.

(10)

Spānijas iestādes ir pieņēmušas vairākus finanšu nozares stabilizācijas pasākumus. Tie ietver Noguldījumu un ieguldījumu garantiju fondā pieejamās summas palielināšanu (no EUR 20 000 līdz
EUR 100 000 vienam konta turētājam un vienai bankai) un Finanšu aktīvu iegādes fonda izveidi, lai
veicinātu uzņēmumu un privātpersonu kreditēšanu, piešķirot šim fondam 30 miljardus euro (tuvu 3 %
no IKP) ar iespēju palielināt summu līdz 50 miljardiem euro. Turklāt iestādes ir nolēmušas piešķirt
Ekonomikas un finanšu ministrijai ārkārtas pilnvaras valsts garantiju piešķiršanai Spānijas rezidentbanku veiktiem jauniem finansēšanas darījumiem 2009. gadā par summu virs 100 miljardiem euro
(10 % no IKP) ar termiņu no trim mēnešiem līdz trim gadiem, kā arī Spānijas rezidentbanku emitēto
vērtspapīru iegādei, lai tās varētu nostiprināt savus finanšu resursus.

(11)

Reaģējot uz ekonomikas lejupslīdi, Spānijas valdība pieņēma nozīmīgus diskrecionārus fiskālos pasākumus. Stimulēšanas pasākumi 2009. gadam ir saskaņā ar EEAP, par ko Eiropadome vienojās
2008. gada decembrī, un ir atbilstoša reakcija uz ekonomisko lejupslīdi, nodrošinot pagaidu atbalstu
ekonomiskajai darbībai 2009. gadā. Galvenā uzmanība ir pievērsta ieguldījumiem, mājsaimniecību
pirktspējai un uzņēmējdarbībai un MVU Pasākumi par summu, kas ir aptuveni 1 % no IKP, jau bija
ieplānoti 2008. gada aprīļa un augusta īpašajos pasākumos, turpretim pārējie pasākumi ir jauni un
pieņemti 2008. gada novembra fiskālās stimulēšanas pasākumu ietvaros (par summu, kas nedaudz
lielāka par 1 % no IKP). Šis 2008. gada novembra pasākumu kopums ir savlaicīgs, mērķtiecīgs, un
tam ir pagaidu raksturs. Pasākumi kopumā atbilst galvenajiem īstermiņa politikas mērķiem. Atjauninājumā ir iekļauti arī vairāki strukturāli pasākumi, kas ir daļa no ilgtermiņa politikas reformu
programmas, bet noder, lai risinātu lejupslīdes izraisītās pašreizējās problēmas. Šie pasākumi ir saistīti
ar vidēja termiņa reformu programmu un Komisijas 2009. gada 28. janvārī sagatavotajiem ieteikumiem konkrētām valstīm saskaņā ar Lisabonas izaugsmes un nodarbinātības stratēģiju. To mērķis ir
vairot izaugsmes potenciālu, stiprināt konkurētspēju un nodarbinātību, kā arī palielināt maznodrošinātu iedzīvotāju grupu ienākumus; ar pasākumi paredzēts arī transponēt pakalpojumu direktīvu.
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(12)

Programmas kopējā fiskālās politikas nostādne 2009. gadā ir ekspansīva un 2010. gadā — mēreni
restriktīva. Konkrētāk runājot, programmas mērķis 2010. gadam ir 2009. gada fiskālā paplašinājuma
atcelšana, paredzot turpmāku strukturālu uzlabojumu 2011. gadā. Tomēr, ņemot vērā riskus, kas
apdraud budžeta plānus, lai panāktu pavērsienu 2010. gadā, turpmākajām darbībām jābūt efektīvām.
Programmā prognozēts, ka faktiskais budžeta deficīts saglabāsies virs 3 % no IKP atsauces vērtības.
Programmā nav norādīti pasākumi, kas pamatotu paredzētā budžeta deficīta samazinājumu 2010.
gadā un turpmākajos gados.

(13)

Attiecībā uz prasībām par sniedzamajiem datiem, kas norādītas rīcības kodeksā par stabilitātes un
konverģences programmām, programmā trūkst dažu obligāto un fakultatīvo datu (1).

Kopumā var secināt, ka pēc ilgāka laika, kad Spānijas valsts bilance bija tuvu līdzsvaram vai ar pārpalikumu,
2008. gadā straujais ekonomiskās darbības kritums un daži diskrecionāri pasākumi ir izraisījuši deficītu, kas
lielāks par 3 % no IKP. Atjauninātās stabilitātes programmas mērķis ir nodrošināt ievērojamu fiskālu stimulu
2009. gadā saskaņā ar EEAP, lai nepieļautu ilgstošu ekonomiskās darbības kritumu. Tas nozīmē, ka palielināsies valsts deficīts, lai gan parāda attiecība joprojām būs krietni zemāka par 60 % no IKP. Tāpēc par prioritāti
būtu jāizvirza ilgtermiņa fiskālās stabilitātes uzlabojumi. Tā kā makroekonomiskie pieņēmumi ir optimistiski,
ekonomikas izaugsme var veicināt fiskālo konsolidāciju mazākā mērā, nekā paredzēts programmā, pie tam
nav noteikti konkrēti pasākumi, kas palīdzētu īstenot korekcijas. Turklāt, ņemot vērā esošo nestabilitāti, ir
svarīgi uzlabot valsts finanšu kvalitāti, lai panāktu ekonomikas korekcijas bez satricinājumiem.
Ņemot vērā iepriekšminēto novērtējumu, Spānija ir aicināta:
(i) īstenot 2009. gada fiskālo politiku kā plānots saskaņā ar EEAP un saistībā ar Stabilitātes un izaugsmes
paktu, izvairoties no valsts finanšu stāvokļa turpmākas pasliktināšanās 2009. gadā, un 2010. gadā un
turpmākajos gados apņēmīgi veikt nozīmīgu strukturālo konsolidāciju, nodrošinot pasākumus tās atbalstam
(ii) ilgtermiņā uzlabot valsts finanšu stabilitāti, īstenojot turpmākus pasākumus, lai apturētu ar sabiedrības
novecošanos saistīto izdevumu pieaugumu;
(iii) nodrošināt, lai fiskālās konsolidācijas pasākumi būtu vērsti arī uz valsts finanšu kvalitātes uzlabošanu, kā
plānots, ievērojot vajadzīgās korekcijas pastāvošās nestabilitātes novēršanai.
Galveno makroekonomisko un budžeta prognožu salīdzinājums

Reālais IKP
(% izmaiņas)

SPCI inflācija
(%)

2007

2008

2009

2010

2011

SP 2009.g. janv.

3,7

1,2

– 1,6

1,2

2,6

KOM 2009.g. janv.

3,7

1,2

– 2,0

– 0,2

n.d.

SP 2007.g. dec.

3,8

3,1

3,0

3,2

n.d.

SP 2009.g. janv.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

KOM 2009.g. janv.

2,8

4,1

0,6

2,4

n.d.

SP 2007.g. dec.

2,7

3,3

2,7

2,8

n.d.

(1) Proti, nav sniegti obligātie dati par vienreizējiem un citiem pagaidu pasākumiem (2. tabula) un fakultatīvie dati par SPCI (1.
b tabula), darba ražīgumu darba stundā (1.c tabula), valsts izdevumiem, kas sadalīti pa funkcijām (3. tabula), strukturālo
bilanci (5. tabula), kā arī sīka informācija par valsts parāda dinamiku (4. tabula), piemēram, starpību starp skaidru naudu
un uzkrājumiem valsts parāda attīstībā, finanšu aktīvu tīro uzkrājumu, ieņēmumiem no privatizācijas, vērtēšanas un citu
faktoru radīto ietekmi, likvīdajiem finanšu aktīviem, tīro finanšu parādu.
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Ražošanas apjoma starpība (1)
(% no potenciālā IKP)

Tīrie aizdevumi/ aizņēmumi attiecībā pret
pārējo pasauli
(% no IKP)

Valsts budžeta ieņēmumi
(% no IKP)
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2007

2008

2009

2010

2011

SP 2009.g. janv.

1,4

0,3

– 2,6

– 3,2

– 2,7

KOM 2009.g. janv. (2)

1,5

0,8

– 2,3

– 3,4

n.d.

SP 2007.g. dec.

– 0,9

– 1,4

– 1,9

– 1,6

n.d.

SP 2009.g. janv.

– 9,7

– 9,2

– 6,6

– 5,8

– 5,4

KOM 2009.g. janv.

– 9,7

– 9,0

– 6,7

– 6,2

n.d.

SP 2007.g. dec.

– 9,0

– 8,9

– 8,8

– 8,7

n.d.

SP 2009.g. janv.

41,0

37,0

37,5

38,3

38,7

KOM 2009.g. janv.

41,0

36,8

36,4

36,9

n.d.

40,800

40,4

40,4

40,3

n.d.

SP 2009.g. janv.

38,8

40,4

43,3

43,1

42,6

KOM 2009.g. janv.

38,8

40,2

42,6

42,5

n.d.

SP 2007.g. dec.

39,0

39,2

39,2

39,1

n.d.

SP 2009.g. janv.

2,2

– 3,4

– 5,8

– 4,8

– 3,9

KOM 2009.g. janv.

2,2

– 3,4

– 6,2

– 5,7

n.d.

SP 2007.g. dec.

1,8

1,2

1,2

1,2

n.d.

SP 2009.g. janv.

3,8

– 1,9

– 4,1

– 2,9

– 1,9

KOM 2009.g. janv.

3,8

– 1,8

– 4,6

– 4,0

n.d.

SP 2007.g. dec.

3,4

2,7

2,6

2,6

n.d.

SP 2009.g. janv.

1,6

– 3,5

– 4,7

– 3,4

– 2,8

KOM 2009.g. janv.

1,6

– 3,7

– 5,2

– 4,2

n.d.

SP 2007.g. dec.

2,2

1,8

2,0

1,9

n.d.

SP 2009.g. janv.

1,6

– 3,5

– 4,7

– 3,4

– 2,8

KOM 2009.g. janv.

1,6

– 3,3

– 4,6

– 4,2

n.d.

SP 2007.g. dec.

2,2

1,8

2,0

1,9

n.d.

SP 2007.g. dec.
Valsts budžeta izdevumi
(% no IKP)

Valsts budžeta bilance
(% no IKP)

Primārā bilance
(% no IKP)

Cikliski koriģētā bilance
( 1)
(% no IKP)

Strukturālā bilance (3) (4)
(% no IKP)

C 68/21

C 68/22

LV

Valsts kopējais parāds
(% no IKP)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

21.3.2009.

2007

2008

2009

2010

2011

SP 2009.g. janv.

36,2

39,5

47,3

51,6

53,7

KOM 2009.g. janv.

36,2

39,8

46,9

53,0

n.d.

SP 2007.g. dec.

36,2

34,0

32,0

30,0

n.d.

Piezīmes:
(1) Komisijas dienestu veikts programmā norādītā ražošanas apjomu starpības un cikliski koriģēto bilanču pārrēķins, balstoties uz
programmās sniegto informāciju.
(2) Pamatojoties uz paredzēto potenciālo pieaugumu 3,0 %, 1,8 %, 1,0 % un 0,9 % apmērā attiecīgi laika posmam no 2007. līdz
2010. gadam.
(3) Cikliski koriģēta bilance, neņemot vērā vienreizējus un citus pagaidu pasākumus. Jaunākajā programmā vienreizējie pasākumi nav
iekļauti. Vienreizējie un citi un pagaidu pasākumi veido mazāk kā ½ % no IKP 2008. gadā un vairāk kā ½ % 2009. gadā (visi palielina
deficītu); tie ir iekļauti Komisijas dienestu 2009. gada janvāra starpposma prognozē.
4
( ) Izmantojot pārrēķināto cikliski koriģēto bilanci, kuras pamatā ir programmā sniegtā informācija, un Komisijas dienestu piemēroto vienreizējo un citu pagaidu pasākumu definīciju, strukturālā bilance būtu 3,1 % no IKP 2008. gadā, -4,1 % 2009. gadā un -3,4 % no IKP
2010. gadā.
Avoti:
Stabilitātes programma (SP); Komisijas dienestu 2009. gada janvāra starpposma prognozes (KOM); Komisijas dienestu aprēķini.

