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MaastrichtiMaastrichti kritkritéériumokriumok

–– Az eurAz euróópai integrpai integráácicióó egyik legfontosabb vetegyik legfontosabb vetüülete napjainkban a lete napjainkban a 
kköözzöös eurs euróópai ppai péénz bevezetnz bevezetééssééhez kapcsolhez kapcsolóódikdik

–– Az 1992. februAz 1992. februáár 7r 7--één aln aláíáírt rt MaastrichtiMaastrichti SzerzSzerzőőddéés tartalmazza a s tartalmazza a 
kköözzöös ps péénz bevezetnz bevezetééssééhez szhez szüüksksééges feltges feltéételeketteleket

–– A A maastrichtimaastrichti konvergenciakritkonvergenciakritéériumokriumok elselsőősorban a psorban a péénznzüügyi gyi 
stabilitstabilitáásra koncentrsra koncentráálnak, azaz lnak, azaz 

•• kielkielééggííttőően alacsony inflen alacsony infláácicióós rs rááttáátt
•• alacsony hosszalacsony hosszúú ttáávvúú kamatszintet kamatszintet 
•• fenntarthatfenntarthatóó kkööltsltséégvetgvetéési politiksi politikáát (t (áállamhllamhááztartztartáás s éés s 

áállamadllamadóóssssáág tekintetg tekintetéében)ben)
•• nemzeti valuta stabilitnemzeti valuta stabilitáássáátt

iriráányozznyozzáák elk előő az az eureuróöóövezethezvezethez csatlakozni kcsatlakozni kíívváánnóó orszorszáágok gok 
szszáámmáárara



1. Az infl1. Az infláácicióós krits kritéériumrium

–– JelentJelentéése: az se: az áárstabilitrstabilitáás s 
magas fokmagas fokáának elnak eléérréése, azaz se, azaz 
a taga tagáállam a vizsgllam a vizsgáálatot latot 
megelmegelőőzzőő egy egy ééves ves 
ididőőszakon           keresztszakon           keresztüül az l az 
áárstabilitrstabilitáás tekintets tekintetéében a ben a 
legjobb eredmlegjobb eredméényt felmutatnyt felmutatóó
(legfeljebb) h(legfeljebb) háárom tagrom tagáállam llam 
áátlagos infltlagos infláácicióós rs rááttáájjáát t 
legfeljebb 1,5 legfeljebb 1,5 
szszáázalzaléékponttal meghaladkponttal meghaladóó
inflinfláácicióós rs rááttáával rendelkezikval rendelkezik

–– 20082008--ban egyedban egyedüül Szlovl Szlováákia kia 
teljesteljesíítette ezt a krittette ezt a kritéériumotriumot

Az elmúlt 12 hónap átlagos 
éves inflációja, 2008, %
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2. A kamatl2. A kamatláábra vonatkozbra vonatkozóó kritkritéériumrium

–– „…„…egy tagegy tagáállam a vizsgllam a vizsgáálatot latot 
megelmegelőőzzőő egyegyééves idves időőszakon szakon 
keresztkeresztüül az l az áárstabilitrstabilitáást illetst illetőően en 
legjobb eredmlegjobb eredméényt felmutatnyt felmutatóó
legfeljebb hlegfeljebb háárom tagrom tagáállam llam 
áátlagos nomintlagos nomináális hosszlis hosszúúlejlejááratratúú
kamatkamatáát legfeljebb 2 t legfeljebb 2 
szszáázalzaléékponttal meghaladkponttal meghaladóó
kamattal kamattal rendelkezikrendelkezik””

–– 20082008--ban a nyolc tagorszban a nyolc tagorszáág kg köözzüül l 
SzlovSzlovéénia, Szlovnia, Szlováákia, Csehorszkia, Csehorszáág g 
LengyelorszLengyelorszáág g éés Litvs Litváánia nia 
teljesteljesíítette ezt a krittette ezt a kritéériumotriumot

A hosszú távú kamatláb átlaga 
az elmúlt 12 hónapban, 2008, % 
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3. 3. ÁÁllamhllamhááztartztartáás egyenleges egyenlege

–– az az áállamhllamhááztartztartáás s 
eredmeredméényszemlnyszemlééletletűű
hihiáánya ne haladja nya ne haladja 
meg a GDP 3%meg a GDP 3%--áátt

–– 20082008--ban Szlovban Szlováákia kia 
éés Szlovs Szlovéénia, nia, 
valamint Csehorszvalamint Csehorszáág g 
éés s ÉÉsztorszsztorszáág g 
teljesteljesíítette ezt a tette ezt a 
kritkritéériumotriumot

Az államháztartás hiánya 
a GDP %-ában, 2008
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4. 4. ÁÁllamadllamadóóssssáágg

–– az az áállamadllamadóóssssáág ne g ne 
haladja meg a GDP haladja meg a GDP 
60%60%--áátt

–– 20082008--ban a vizsgban a vizsgáált lt 
orszorszáágok kgok köözzüül l 
egyedegyedüül l 
MagyarorszMagyarorszáág nem g nem 
teljesteljesíítette ezt a tette ezt a 
kritkritéériumotriumot

Az államháztartás bruttó adóssága 
a GDP %-ában, 2008
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ÖÖsszegzsszegzééss
MaastrichtiMaastrichti kritkritéériumokriumok

20082008
1.1. SzlovSzlováákiakia 4 felt4 feltéételt teljestelt teljesíítetttett
2.2. CsehorszCsehorszáágg 3 felt3 feltéételt teljestelt teljesíítetttett
3.3. SzlovSzlovééniania 3 felt3 feltéételt teljestelt teljesíítetttett
4.4. ÉÉsztorszsztorszáágg 2 felt2 feltéételt teljestelt teljesíítetttett
5.5. LitvLitváániania 2 felt2 feltéételt teljestelt teljesíítetttett
6.6. LengyelorszLengyelorszáágg 2 felt2 feltéételt teljestelt teljesíítetttett
7.7. LettorszLettorszáágg 1 felt1 feltéételt teljestelt teljesíítetttett
8.8. MagyarorszMagyarorszáág g 0 felt0 feltéételt teljestelt teljesíítetttett

SzlovSzlovéénia 2007. janunia 2007. januáár 1r 1--ttőől, Szlovl, Szlováákia pedig 2009. kia pedig 2009. 
janujanuáár 1r 1--ttőől tagja az l tagja az eureuróöóövezetnekvezetnek



Mikorra vMikorra váárhatrhatóó az euraz euróó bevezetbevezetéése?se?
(A m(A méédidiáában megjelent hban megjelent híírek alapjrek alapjáán)n)

–– ÉÉsztorszsztorszáág lehetg lehetőősséége: ge: 
akakáár mr máár 2011r 2011--ben bevezetheti az eurben bevezetheti az euróótt

–– LengyelorszLengyelorszáág g éés Csehorszs Csehorszáág jelenleg nem g jelenleg nem 
rendelkezik biztos drendelkezik biztos dáátummal tummal 
(Csehorsz(Csehorszáágban eldgban eldőőlt, hogy idlt, hogy idéén nem csatlakoznak n nem csatlakoznak 
az ERMaz ERM--II II áárfolyamrendszerhez, mivel nem lesznek rfolyamrendszerhez, mivel nem lesznek 
kkéépesek teljespesek teljesííteni a feltteni a feltéételeket.teleket.
LengyelorszLengyelorszáág a vg a váálslsáág elg előőtt 2012tt 2012--es es 
eureuróóbevezetbevezetéésselssel szszáámolt, molt, áám most a m most a 
ppéénznzüügyminiszter a 2015gyminiszter a 2015--öös ds dáátumot tartja retumot tartja reáálisnak.)lisnak.)



Mikorra vMikorra váárhatrhatóó az euraz euróó bevezetbevezetéése?se?

MagyarorszMagyarorszáág g 

–– Hivatalos cHivatalos cééldldáátum nincs, de Vtum nincs, de Véértes Andrrtes Andráás mellett s mellett 
BajnaiBajnai Gordon miniszterelnGordon miniszterelnöök k éés Andor Ls Andor Láászlszlóó
uniunióósbiztossbiztos--jeljelööltlt egyaregyaráánt rent reáális idlis időőpontnak tartja a pontnak tartja a 
20142014--etet

–– KKüülflfööldi elemzldi elemzőők viszont k viszont –– mint a mint a GoldmanGoldman SachsSachs
szakszakéértrtőői i –– 20152015--öös vagy ks vagy kééssőőbbi bevezetbbi bevezetééssel ssel 
szszáámolnakmolnak



KKööszszöönnööm megtisztelm megtisztelőő
figyelmfigyelmüüket!ket!


