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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно дългосрочната устойчивост на публичните финанси за възстановяваща се 
икономика
(XXXX/2010(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 12 август 2009 г. 
относно публичните финанси в ИПС – 2009 г. (SEC(2009)1120),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2009 г., озаглавено 
„Дългосрочна устойчивост на публичните финанси за възстановяваща се 
икономика“ (COM(2009)0545),

– като взе предвид Препоръката на Комисията до Съвета от 28 януари 2009 г. относно 
актуализиране за 2009 г. на общите насоки за икономическите политики на 
държавите-членки и Общността и относно осъществяването на политиките на 
държавите-членки за трудова заетост,

– като взе предвид своята резолюция от 18 ноември 2008 г. относно „ИПС@10: 
първите десет години на Икономическия и паричен съюз и бъдещите 
предизвикателства1,

– като взе предвид своята резолюция от 11 март 2009 г., отнасяща се до „Европейския 
план за икономическо възстановяване“2,

– като взе предвид своята резолюция от 13 януари 2009 г. относно публичните 
финанси в ИПС за периода 2007-2008 г. 3,

– като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2008 г. относно годишния доклад на 
ЕЦБ за 2007 г.4,

– като взе предвид препоръките от срещата на върха в Питсбърг, призоваващи към 
продължаване на усилията за подкрепа на растежа до укрепването на процеса на 
възстановяване,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

A. като има предвид изразените в съобщението на Комисията притеснения относно 
отрицателните последици върху потенциала за растеж и публичните дефицити на 
демографското остаряване и тенденцията за повишаване на частта на социалните 
разходи в БВП в дългосрочен план,

                                               
1 OВ C 16 E, 22.1.2010 г., стp. 8.
2 Приети текстове, P6_TA(2009)0123.
3 Приети текстове, P6_TA(2009)0013.
4 Приети текстове, P6_TA(2008)0357.
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Б. като има предвид, че предвижданията, изразени в съобщението почиват на 
хипотези, които неизбежно ще се променят в течение на времето до далечната 2060 
г.,

В. като има предвид усилията, които държавите-членки се ангажираха да положат, за 
да намалят разходите си за функциониране, да овладеят медицинските си разноски 
и да реформират здравните и пенсионните си системи,

Г. като има предвид, че през 2009 г. дефицитите и коефициентите на задлъжняване на 
всички държави-членки се увеличиха поради конюнктурното забавяне на данъчните 
постъпления и прилагането на извънредните мерки за икономическо 
възстановяване, препоръчани от Комисията,

Д. като има предвид, че публичните дългове се оценяват от същите агенции за 
кредитен рейтинг, които подцениха свързаните с частните ценни книжа рискове 
преди финансовата криза,

Е. като има предвид, както посочва и Комисията, че "не съществува ясно определение 
на понятието за устойчив дълг"1, но че тя се опитва все пак да предложи критерий за 
устойчивост,

Ж. като има предвид, че темповете на растежа в дългосрочен план се влияят от 
инвестициите на предприятията в краткосрочен план,

З. като има предвид, че икономиките, чийто дял на БВП е най-висок в европейския 
БВП, страдат по-скоро от излишък на спестявания и че следователно опасността от 
дефлация в Европейския съюз не е изчезнала,

И. като има предвид, че данъчните стимули, благоприятстващи икономическите 
субекти с подчертана тенденция към спестяване, имат свойството да подхранват 
излишни спестявания, стоящи в основата на финансовите балони,

Й. като има предвид, че демографските развития се определят от раждаемостта и от 
миграционните процеси,

К. като има предвид, че снижаването на задължителния дял на социалната защита има 
съмнителни здравни и макроикономически предимства,

Л. като има предвид, че исканията за прилагането на модела на социалната държава 
остават значителни в някои държави-членки и че в миналото този модел не е 
натоварил непременно техния икономически динамизъм,

Каква стратегия да се възприеме за излизане от кризата?

                                               
1 Работен документ, придружаващ съобщението на Комисията до Европейския парламент относно 
озаглавено дългосрочната устойчивост на публичните финанси за възстановяваща се икономика, от 14 
октомври 2009 г.
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1. привлича вниманието върху превратните последици от едно преждевременно 
изоставяне на мерките за подкрепа, що се отнася до отрицателните развития в 
заетостта, човешкия капитал и покупателната способност;

2. подчертава, че в положението на хронична непълноценно използване на 
производствените мощности, ако търсенето не бъде подкрепено, структурните 
мерки биха имали слаб ефект, тъй като предприятията, чиито оборудвания не се 
използват пълноценно биха имали малко причини да инвестират;

3. счита, че Комисията трябва да определи показатели за "възстановяваща се" 
икономика, за да уточни в кой момент трябва да се приложат мерките за излизане от 
кризата, например когато се достигне нормалното ниво на използване на 
производствените мощности;

4. предлага Комисията да приеме една проста мярка, която да позволи на всяка 
държава-членка да остави да се задействат автоматичните й стабилизатори: да 
разреши "неконвенционалните" мерки, докато нивата на използване на 
производствените мощности са по-ниски от нормалните и да изиска от държавите-
членки да се стремят към бюджетно равновесие, като предназначат излишъците от 
първичния бюджет за погасяване на дълговете, щом икономиката започне да се 
завръща към нивата на пълна експлоатация;

Как да определим дългосрочната устойчивост на публичните финанси?

5. счита, също както Комисията, че "успешната фискална експанзия за 
противодействие на рецесията и дългосрочната бюджетна устойчивост не са 
несъвместими";

6. счита, че в условията на дисбаланс между спестяванията и инвестициите, 
бюджетната политика трябва да бъде в състояние да превърне чрез заем 
разполагаемите спестявания в инвестиционни разходи, по-специално в полза на 
развитието на Европейския съюз към икономика без въглерод;

7. подчертава, че публичните и социални разходи не представляват единствено 
непродуктивни разходи, а имат също така благотворен ефект върху натрупването на 
физически и човешки капитал, както и върху ефективното търсене;

8. подчертава, че повишаването на темповете на растеж, което евентуално би 
последвало, ще облекчи на свой ред необходимостта от финансиране на 
гореспоменатите разходи, благодарение на индуцираните данъчни постъпления;

9. подчертава, че системите на социална защита, функциониращи като „социални 
амортисьори“, се доказаха като особено ефикасни във време на криза и че е 
възможно те да бъдат поддържани посредством увеличаване на финансирането им;

10. припомня, че дългосрочното равновесие на задължителните пенсионни схеми 
зависи не само от демографските развития, но също така от продуктивността на 
активите (влияещи на потенциалния темп на растеж), както и от дела на БВП, 
предназначена за финансирането на въпросните схеми;
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11. припомня, че тежестта на дълга се увеличава, когато реалните лихвени проценти са 
по-високи от процентите на растеж на БВП и че дефицитите са устойчиви, при 
условие че не предизвикват прехвърлянето на непосилни за икономическите 
субекти тежести;

12. счита, че нивото на лихвените проценти, свързани с държавните заеми, 
представлява основният критерий за устойчивост на дълга в краткосрочен план;

13. отбелязва, че пазарите и агенциите за кредитен рейтинг имат склонността да 
надценяват свързаните с притежаването на държавни ценни книжа рискове, също 
както подцениха рисковете от придобиването на частни ценни книжа преди 
финансовата криза;

Как да се оцени публичният дълг?

14. изисква от Комисията да проведе проучвания, позволяващи да се оцени качеството 
на дълга на държавите-членки, от което зависи нивото на лихвените проценти на 
държавните заеми, за да се подобри информацията на разположение на агенциите за 
кредитен рейтинг;

15. по-специално предлага на Комисията да извърши оценка на фискалните разходи, 
поети от държавите-членки за възстановяване на икономиките им, що се отнася до 
последиците върху производството и публичните сметки;

16. предлага използването на понятието "прекомерни дефицити", когато разходите или 
зле изчислените фискални стимули увеличават дълга, тъй като отнемат от 
държавата големи ресурси, без да дават предвидените във финансовите закони 
резултати върху растежа и индуцираните данъчни постъпления;

17. припомня, че пактът за стабилност и растеж бе преразгледан през 2005 г., за да се 
приемат на практика принципите на контрацикличната макроикономическа 
политика, които успешно се доказаха в ситуацията на криза;

18. изисква от Комисията да формулира препоръки относно намаляването на 
дефицитите, съвместими с принципа на контрациклично управление на публичните 
финанси;

19. изисква използването на структурния дефицит като показател, който е в състояние 
да определи устойчивостта на публичните финанси в дългосрочен план;

20. изисква използването на показател за процента на структурна задлъжнялост, като 
например съотношението „задлъжнялост/активи на държавата“ или „нетен 
дълг/БВП“, за измерване на степента на платежоспособност на държавите-членки;

°

°         °

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Координиране на конюнктурните политики и структурните реформи

Прилагането на бюджетната политика е дейност от първостепенно значение в 
икономическата политика на държавите-членки. Пактът за стабилност и растеж 
ограничава свободата им за провеждане на дискреционни политики. Преразглеждането 
на пакта от 2005 г. определя извънредните условия, при които тези граници могат да 
бъдат временно нарушени, за да се позволи на автоматичните стабилизатори да се 
задействат. Сега е необходимо да се определят показателите за "възстановяваща се 
икономика", за да се уточни в кой точно момент трябва да се приложат мерките за 
излизане от кризата. Икономистите са единодушни, че икономика с пълна заетост е 
икономика, при която производственият капацитет се оползотворява в пълна степен. В 
действителност, това се случва когато процентът на използване на производствените 
мощности надвишава 85%. Следователно може да се каже, че под известен праг на 
растеж, са необходими бюджетни и парични мерки за стимулиране.

Що се отнася до икономическата ситуация в Европейския съюз, 2009 г. се 
характеризираше със свиване на производството и изключително нисък процент на
използване на производствените мощности, възлизащо средно на 71%. Подемът е 
нестабилен -  още повече поради факта,  че той се дължи на натрупването на запаси от 
предприятията и лекото увеличение на износа. В по-голямата част от страните от ЕС 
потреблението се запазва на същото равнище, а инвестициите продължават да са ниски 
поради спада в поръчките. Оттук произтича снижаване на потенциала на растеж в 
европейските икономики.

За да уточни момента, в който политиките за излизане от кризата трябва да се ускорят, 
Комисията би могла да има предвид едно просто правило. До момента, в който 
процентът на използване на производствените мощности е по-нисък от нормалното 
равнище, неконвенционалните мерки трябва да се запазят. В момента, в който 
икономиката достигне това равнище, мерките обезпечаващи завръщането към 
бюджетно равновесие (като разпределяне на излишъците по първичния бюджет с оглед 
намаляване на дълга) могат да бъдат приложени.

2. В търсене на критерий за устойчивост на публичните финанси

Съобщението на Комисията признава необходимостта да се прилагат 
неконвенционалните мерки докато икономиката не бележи ръст и създава проблем за 
устойчивостта в дългосрочен период на публичните финанси. 
При все това, както се подчертава в съобщението „не съществува ясно определение на 
понятието устойчив дълг“1 и „не съществува определена горна граница за равнищата на 
устойчива задлъжнялост“. Границите на устойчивостта се различават в отделните 

                                               
1 Работен документ, придружаващ съобщението на Комисията до Европейския парламент относно 
озаглавено дългосрочната устойчивост на публичните финанси за възстановяваща се икономика, от 14 
октомври 2009 г.
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държави и за отделните периоди от време“.1 Въпреки това Комисията прави опит да 
предложи критерий за устойчивост, така че дългът да не възпрепятства „способността 
на правителството да предоставя необходимите обществени услуги (…)  и 
способността за адаптиране на своята политика спрямо новите предизвикателства“. Тя 
е обезпокоена относно отрицателното въздействие на остаряването на населението, 
както и на тенденцията за увеличаване на социалните разходи върху потенциала за 
растеж и публичните дефицити .

Съобщението на Комисията се опитва да определи за периода до 2060 г. развитието на 
частта от разходи и данъци, която трябва да се предостави в страните от ЕС, така че 
публичният дълг да остане в приемливи граници през целия този период, при процент 
на задлъжнялост от 60% от БВП.

Предвижданията в съобщението на Комисията изхождат от хипотези, които подлежат 
при всички случаи на промяна в дългосрочен период. Процентът на растеж в 
дългосрочен период е всъщност повлиян от инвестиционните решения на 
предприятията за всеки краткосрочен период, като самите тези решения зависят от 
контекста и дискреционните политики, водени от органите на управление. Ето защо 
правилна макроикономическа политика е в състояния да увеличи потенциалния 
процент на растеж и да смекчи тежестта на финансирането на схемите за социална 
защита. Освен това,  демографските развития се определят от случайността при 
развитието на раждаемостта и миграционните процеси, Накрая, въпросната тежест на 
финансиране на социалните разходи зависи от социалното търсене на обществени блага 
и от степента на приемливост на задължителните отчисления. Социалното търсене е 
значително в някои държави-членки и в миналото не се явявало бреме за тяхната 
икономическа динамичност. Днес ефикасността на „социалните амортисьори“ на 
европейския социален модел, които са от особена полза по време на криза, е призната. 
Освен това е възможно те да бъдат доразвити и модернизирани посредством 
редефиниране на техния периметър и на тяхната основа на финансиране.

Именно в тази поредица от краткосрочни периоди трябва да се разгледа проблемът на 
публичния дълг. В това отношение, дефицитите са желателни в ситуации на липса на 
равновесие между спестяванията и инвестициите. Публичната политика трябва в този 
случай да привлече чрез заем разполагаемите спестявания, за да се финансират 
инвестиционните разходи.  Подобно неравновесие съществуваше в зародиш преди 
настъпването на кризата на ликвидностите през октомври 2008 г.; ръстът в ЕС се 
превърна в отрицателен още през втория триместър на 2008 г., а процентът на растеж 
на еврозоната остана по-нисък в сравнение с неговия потенциален размер от началото 
на десетилетието.

С оглед стимулиране на инвестициите, бюджетната политика е желателна в държавите-
членки, които страдат от излишък на спестяванията. Дефицитите са поносими 
дотолкова доколкото тяхното финансиране не упражнява натиск върху лихвените 
проценти на държавния заем и не води до прехвърляне на непоносима тежест върху 

                                               
1 Работен документ, придружаващ съобщението на Комисията до Европейския парламент относно 
озаглавено дългосрочната устойчивост на публичните финанси за възстановяваща се икономика, от 14 
октомври 2009 г.
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данъкоплатците (?). Разходите се увеличават, когато реалните лихвени проценти 
надвишават процента на растеж на икономиката. Ето защо равнището на лихвените 
проценти се явява, когато то е ниско, основният критерий за измерване на 
устойчивостта на дълга в краткосрочен период.

Способността за заем на държавите-членки зависи освен това от поведението на 
агенциите за кредитен рейтинг. Неотдавнашният опит показва, че е възможно те да 
подценяват или надценяват рисковете. Агенциите поставят оценката AAA само когато 
държавите-членки, които емитират дълга, са платежоспособни. Оценката е толкова по-
висока доколкото дългът финансира дефицити, източник на развитие и бъдещи 
фискални приходи. Ето защо е важно Комисията да предприеме проучвания, които 
позволяват да се оцени качеството на дълговете, и да наложи санкции на държавите-
членки, които биха били склонни да надценят хипотезите си за растеж, за да позволят 
скришом рецесивни дефицити.

3. Идентифициране на добрия и лошия дълг

В приложение на препоръките на Комисията държавите-членки се ангажираха от 
влизането в сила на еврото да намалят своите разходи на функциониране и да 
реформират своите пенсионни системи. Вследствие на кризата в течение на 2009 г., 
дефицитите и процентът на задлъжнялост на всички държави-членки се увеличиха 
значително.

Нарастването на дефицитите на произтича единствено от прилагането на мерки за 
възстановяване. То се дължи на първо място на механическото забавяне на фискалните 
приходи, а след това на ефикасността на бюджетните политики, измерими в зависимост 
от осъществяването на целите, които те си поставят. Значителният дефицит може да 
финансира икономически подем, източник на фискални приходи и възвръщане към 
равновесие. Такава е логиката на „неконвенционалните стимули“, препоръчани от 
Комисията.

В замяна на това, не добре премерени фискални стимули могат да имат незначително 
въздействие за растежа. Тези фискални разходи увеличават още повече публичния 
дълг. В този случай става въпрос за рецесивни дефицити.  Тежестта на лошия дълг се 
поема от домакинствата, които нямат склонност да спестяват, като тези домакинства 
изплащат без да забележат това лихвите по дълга. Тъй като дефицитите оказват натиск 
най-вече върху домакинствата, които почувстваха в най-остра степен кризата, е 
наложително спешно да се идентифицират рецесивните дефицити, като те се 
неутрализират.

4. Какво е мястото на пакта за стабилност?

При изготвянето на Договора от Маастрихт беше определен позволеният размер на 
дефицитите и на процента на задлъжнялост, като беше установена средната стойност на 
дефицитите и процента на задлъжнялост на страните от Европейската валутна система. 
Чрез преразглеждането на пакта за стабилност през 2005 г. негласно бяха приети 
принципите на контрациклична макроикономическа политика. Подобен принцип 
изглежда особено подходящ в перспективата на устойчивост в дългосрочен период на 
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публичните финанси. Комисията би могла да утвърди изрично това правило за 
контрациклично управление. Тя трябва тогава да следи за формулирането на 
препоръки, които са съпоставими с този принцип, като избягва да определя прекалено 
кратки срокове за завръщане към равновесието.

Тъй като става въпрос за критерии, чрез които е възможно да бъде измерена 
дългосрочната устойчивост на публичните финанси, показателят за структурен 
дефицит е особено адаптиран за дългосрочна оценка, тъй като той измерва състоянието 
на публичните финанси независимо от конюнктурните въздействия. Накрая, за 
измерване на степента на платежоспособност на държавите-членки - показател за 
процента на структурна задлъжнялост, съотношението „задлъжнялост/активи на 
държавата“ или „нетен дълг/БВП“.


