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AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ ELMÉLYÍTÉSE

EURÓPAI BERUHÁZÁSSTABILIZÁLÓ FUNKCIÓ

A Bizottság az öt elnök jelentésében körvonalazott elképzelés alapján 2017 decemberében előterjesztette az európai
gazdasági és monetáris unió elmélyítésére irányuló ütemtervét. Következő lépésként a Bizottság a többéves pénzügyi
keretben az európai beruházásstabilizáló funkció létrehozását javasolja, kiegészítve a reformtámogató programra
irányuló javaslattal.
Ez az új eszköz jelentős aszimmetrikus sokkok esetén segíteni fogja közberuházások szintjének fenntartását, ezzel megőrizve a stabilitást és elősegítve a gazdaság élénkülését.
Ezen eszközök kiegészítik a gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere keretében azonosított reformprioritásokat,
valamint a munkahelyteremtésre, a növekedésre és a beruházásra irányuló egyéb uniós finanszírozási eszközöket – például
az európai strukturális és beruházási alapokat, az új InvestEU Alapot és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt –, és azokkal
teljes szinergiában fejtik ki hatásukat.

Uniós költségvetés
30
milliárd
EUR

Hitelek visszafizetése
idővel

CÍMZETT BEVÉTELEK

Az uniós
költségvetés által
garantált
back-to-back hitelek

Stabilizációs Támogatási Alap*

FŐ JELLEMZŐK
Európai
Stabilitási
Mechanizmus (a jövőbeli Európai
Valutaalap)

Önkéntes
biztosítási
mechanizmus

Kiegészíti a sokkok elnyelésére szolgáló meglévő
nemzeti és uniós eszközöket.

Jelentős aszimmetrikus sokkok esetén segíti a
közberuházások szintjének fenntartását.

Kamattámogatás

Sokkal szembesülő
tagállamok
Beruházási prioritások

Hozzájárul a makrogazdasági és pénzügyi
stabilitáshoz.

Jelentős aszimmetrikus sokkok fennállásakor előre

meghatározott paraméterek alapján képes az automatikus és gyors aktiválódásra.
H
 ozzájárul a stabil költségvetési politikához és előre
meghatározott támogathatósági kritériumok révén
minimalizálja az erkölcsi kockázatot.

Az euróövezeti tagállamok és az európai

 rfolyam-mechanizmusban (ERM II) részt vevő
á
tagállamok vehetik igénybe.
*A tagállamok által a rájuk jutó monetáris jövedelem (szeniorázs) alapján előre befizetett
hozzájárulásokkal feltöltve.

Idővel kiegészíthetik az uniós költségvetésen kívüli
további finanszírozási források.

SOKKHATÁSOK ESETÉN A STABILITÁS FOKOZÁSA
A BERUHÁZÁSI SZINTEK FENNTARTÁSÁVAL
A válság évei rámutattak, hogy a meglévő nemzeti stabilizációs mechanizmusok nem minden esetben képesek elnyelni a
makrogazdasági sokkokat, és gyakran fennáll a más országokra
átgyűrűző negatív externáliák kockázata, amelyek különösen a
közberuházások szintjére és a reálgazdaságra károsak.
Az új európai beruházásstabilizáló funkció jelentős aszimmetrikus sokkok esetén az uniós költségvetés által fedezett
back-to-back hiteleket nyújt legfeljebb 30 milliárd EUR ös�szegben, amelyekhez a kamatköltségek fedezésére egy vissza
nem térítendő támogatási komponens társul.
A hiteleket a stabil költségvetési és gazdaságpolitikára
vonatkozó szigorú támogathatósági kritériumoknak
eleget tevő tagállamok vehetik majd igénybe. A hitelek
pénzügyi többlettámogatást nyújtanak olyankor, amikor az
államháztartások túlfeszítettek, és a kiemelt beruházások
fenntartását hivatottak biztosítani.

Beruházási szint

A beruházási szint fenntartása érdekében
beindul az európai beruházásstabilizáló
funkció
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Idő
A nemzeti stabilizátoroknak nehézséget okoz
a sokkok elnyelése
A tagállamot jelentős aszimmetrikus sokk éri

HOGYAN MŰKÖDIK?
A tagállam teljesíti a támogathatósági
kritériumokat, és jelentős aszimmetrikus sokkal
szembesül

A tagállamoknak hozzájárulást kell fizetniük az
újonnan létrehozandó Stabilizációs Támogatási
Alapba; e hozzájárulás a tagállamokra jutó monetáris jövedelem (szeniorázs) egy arányán alapul. Az
alapba fizetett hozzájárulások az uniós költségvetés címzett bevételeit képezik, és a támogatható
tagállamoknak nyújtott kamattámogatás fedezetére szolgálnak. E kamattámogatás az eszköz
pénzügyi vonzerejének biztosításához szükséges.

A Bizottság elbírálja a kérelmet, és
meghatározza a hitel és
a kamattámogatás feltételeit

A hitel összegét a támogatás
maximális mértéke és a sokk
súlyossága alapján, egy képlettel
határozzák meg

A kamattámogatás összegét egy
állandó képlettel határozzák meg

A Bizottság (az EU nevében) tőkepiaci
hitelfelvételi műveletekből fedezett
back-to-back hitelt nyújt a tagállamnak

A kamattámogatást a Stabilizációs
Támogatási Alap teszi lehetővé a
tagállamok előre befizetett
hozzájárulásaiból

A tagállam a támogatásból beruházásokat hajt
végre és a releváns ágazatokban fenntartja a
közberuházások megfelelő szintjét

A megállapodás szerinti időszak
után a tagállam
visszafizeti a hitelt

A 2017 decemberében felvázoltak szerint az európai beruházásstabilizáló funkciót idővel kiegészíthetnék az uniós költségvetésen kívüli további
eszközök, így például szerepet kaphatna az Európai
Stabilitási Mechanizmus vagy a jövőbeli Európai
Valutaalap, illetve a tagállamok által felállítandó
lehetséges önkéntes biztosítási mechanizmus.
Az új eszközt az euróövezeti tagállamok és az európai
árfolyam-mechanizmusban (ERM II) részt vevő
tagállamok vehetik igénybe.

A kamattámogatást a tagállam a hitel
visszafizetésekor vagy az esedékes
kamat megfizetésekor kapja meg
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