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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

riikide rahanduse pikaajalise jätkusuutlikkuse kohta majanduse elavnemise kontekstis
(XXXX/2010(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni talituste 12. augusti 2009. aasta töödokumenti majandus- ja 
rahaliidu riikide rahanduse kohta 2009. aastal (SEK(2009)1120);

– võttes arvesse komisjoni 14. oktoobri 2009. aasta teatist riikide rahanduse pikaajalise 
jätkusuutlikkuse kohta majanduse elavnemise kontekstis (KOM(2009)0545);

– võttes arvesse komisjoni 28. jaanuari 2009. aasta soovitust nõukogule liikmesriikide ja 
ühenduse majanduspoliitika üldsuuniste ajakohastamise kohta 2009. aastal ja 
liikmesriikide tööhõivepoliitika rakendamise kohta (KOM(2009)0034);

– võttes arvesse oma 18. novembri 2008. aasta resolutsiooni EMU@10 – majandus- ja 
rahaliidu esimese kümne aasta ja tuleviku kohta1;

– võttes arvesse oma 11. märtsi 2009. aasta resolutsiooni Euroopa majanduse taastamiskava 
kohta2;

– võttes arvesse oma 13. jaanuari 2009. aasta resolutsiooni riigi rahanduse kohta majandus-
ja rahaliidus 2007–20083;

– võttes arvesse oma 9. juuli 2008. aasta resolutsiooni Euroopa Keskpanga 2007. aasta 
aruande kohta4;

– võttes arvesse Pittsburghi tippkohtumise soovitusi pingutada jätkuvalt majanduskasvu 
toetamise nimel, kuni taastumine on kindel;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

A. arvestades komisjoni teatises väljendatud muret, et rahvastiku vananemine ja pikas 
perspektiivis sotsiaalkulutuste suurenev osakaal SKPst avaldab negatiivset mõju 
majanduse kasvupotensiaalile ja valitsemissektori eelarvepuudujäägile;

B. arvestades, et teatise prognoosid tuginevad oletustele, mis võivad nii pika aja jooksul nagu 
praegusest 2060. aastani paratamatult muutuda;

C. arvestades liikmesriikide jõupingutusi halduskulude vähendamise, meditsiiniteenustega 
seotud kulude kontrollimise ning tervishoiu- ja pensionisüsteemi reformimise nimel;

                                               
1 ELT C 16 E, 22.1.2010, lk 8.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0123.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0013.
4 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0357.
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D. arvestades, et 2009. aastal kasvas maksutulu laekumise tsüklilise aeglustumise ja 
komisjoni soovitatud majanduse elavdamise erimeetmete rakendamise tõttu kõigi 
liikmesriikide eelarvepuudujääk ja võlatase;

E. arvestades, et riigivõlga hindavad samad reitinguagentuurid, kes alahindasid enne 
majanduskriisi eraväärtpaberitega seotud riske;

F. arvestades, et komisjoni väitel ei ole mõiste „jätkusuutlik võlg” täpselt määratletud1, kuid 
komisjon üritab sellele vaatamata kehtestada jätkusuutlikkuse kriteeriumi;

G. arvestades, et pikaajalist kasvumäära mõjutavad lühiajalised äriinvesteeringud;

H. arvestades, et nende riikide majandust, kelle SKPd moodustavad suurima osa Euroopa 
Liidu SKPst, pärsib pigem liigne säästmine ja seega on deflatsioonioht Euroopa Liidus 
endiselt olemas;

I. arvestades, et maksusoodustused, mis soosivad säästmiskalduvusega majandustegevuses 
osalejaid, võivad põhjustada ülemäärast säästmist ja tekitada seega finantsmulle; 

J. arvestades, et demograafilised muutused sõltuvad sündimusest ja rändest;

K. arvestades, et sotsiaalkaitse kohustusliku osa vähendamisest tulenev kasu tervishoiule ja 
makroökonoomikale on kaheldav;

L. arvestades, et teatud liikmesriikides on endiselt suur nõudmine heaoluriigi hüvede järele, 
mis pole varem nende majandusarengut takistanud,

Millist kriisist väljumise strateegiat kasutada?

1. juhib tähelepanu abimeetmete enneaegse lõpetamise soovimatutele tagajärgedele, nagu 
töökohtade, inimkapitali ja ostuvõime vähenemine;

2. rõhutab, et tootmisvõime pideva alakasutamise puhul ei oleks struktuurimeetmetest palju 
kasu, kui ei toetataks samal ajal nõudlust, sest ettevõtetel, kelle seadmeid alakasutatakse, 
ei ole huvi investeerida;

3. on arvamusel, et komisjon peaks määratlema "elavnenud majanduse" näitajad, et 
täpsustada, millal tuleks rakendada kriisist väljumise meetmeid, näiteks siis, kui majandus 
on saavutanud oma tavapärase tootmisvõime kasutamise määra;

4. teeb ettepaneku, et komisjon järgiks sellist lihtsat reeglit, et laseks igas liikmesriigis 
toimida automaatsetel stabiliseerivatel teguritel:lubaks "tavapäratuid" meetmeid seni, kuni 
tootmisvõime kasutamine on alla tavapärase normi, ja paluks liikmesriikidel pürgida 
tasakaalus eelarve poole, kasutades eelarve esmast ülejääki võla vähendamiseks, kui 
majandus liigub täisvõimsuse poole;

Kuidas määratleda rahanduse pikaajalist jätkusuutlikkust?

                                               
1 Töödokument, mis on lisatud komisjoni 14. oktoobri 2009. aasta teatisele Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
riikide rahanduse pikaajalise jätkusuutlikkuse kohta majanduse elavnemise kontekstis.
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5. toetab komisjoni arvamust, et "majandussurutise leevendamiseks kohaldatav edukas 
ekspansiivne eelarvepoliitika ja eelarve pikaajaline jätkusuutlikkus ei ole vastuolus”;

6. on arvamusel, et kui säästmine ja investeerimine ei ole tasakaalus, peaks eelarvepoliitika 
olema võimeline muutma olemasolevad säästud väljalaenamise teel 
investeerimiskuludeks, muu hulgas ka Euroopa Liidu arengu nimel süsinikuvaba 
majanduse poole;

7. rõhutab, et avaliku sektori kulud ja sotsiaalkulud ei ole üksnes mitteproduktiivsed, vaid 
mõjutavad soodsalt nii füüsilise kapitali ja inimkapitali akumulatsiooni kui ka tõhusat 
nõudlust;

8. rõhutab, et selle tagajärjel tekkiv potensiaalne majanduskasv vähendaks omakorda tänu 
maksutuludele nimetatud kulude katmisega seotud pingeid;

9. rõhutab, et sotsiaalne tugivõrgustik, mille moodustavad sotsiaalse kaitse süsteemid, on 
kriisi ajal osutunud eriti tõhusaks ja seda oleks võimalik säilitada, tugevdades muu hulgas 
selle finantsbaasi;

10. tuletab meelde, et kohustuslike pensioniskeemide pikaajaline tasakaal ei sõltu üksnes 
demograafilistest muutustest, vaid ka tööjõu produktiivsusest (mis mõjutab 
kasvupotensiaali) ja pensioniskeemide kulutuste osakaalust SKPst;

11. tuletab meelde, et võlakoorem tõuseb, kui reaalintressimäärad ületavad SKP kasvumäära, 
ning eelarvepuudujääk on jätkusuutlik seni, kuni see ei põhjusta kulude ümberpaigutamist 
nii, et sellest mõjutatud majandustegevuses osalejad sellega toime ei tule;

12. leiab, et riigilaenudega seotud intressimäär on põhiline kriteerium võla lühiajalise 
jätkusuutlikkuse hindamiseks;

13. märgib, et turud ja reitinguagentuurid võivad ülehinnata riigi väärtpaberite 
kinnipidamisega seotud riske, nagu nad alahindasid eraväärtpaberite omandamisega 
seotud riske enne majanduskriisi;

Kuidas hinnata riigivõlga?

14. palub komisjonil läbi viia uurimusi selle kohta, kuidas hinnata liikmesriikide võlgade 
kvaliteeti, millest olenevad ka riigilaenude intressimäärad, et parandada 
reitinguagentuuride valduses olevat teavet;

15. soovitab eriti, et komisjon hindaks liikmesriikide maksukulude mõjusid, mis peaks 
elavdama nende majandust, pidades silmas mõju tootmisele ja avaliku sektori 
raamatupidamisele;

16. soovitab kasutada mõistet "ülemäärane eelarvepuudujääk”, kui kulutused või halvasti 
planeeritud maksusoodustused suurendavad võlga, jättes riigi ilma olulistest vahenditest, 
avaldamata sealjuures eelarveseaduses ette nähtud mõju kasvule ja kaudsele maksutulule;
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17. tuletab meelde, et 2005. aastal ajakohastati stabiilsuse ja majanduskasvu pakti, et võtta, de 
facto, vastu antitsüklilise makromajandusliku poliitika põhimõtted, mis osutusid kriisi 
olukorras väga kasulikeks;

18. palub komisjonil sõnastada soovitused eelarvepuudujäägi vähendamiseks, järgides 
rahanduse antitsüklilise juhtimise põhimõtet;

19. palub kasutada eelarve strukturaalset puudujääki indikaatorina, et hinnata rahanduse 
pikaajalist jätkusuutlikkust;

20. palub kasutada strukturaalse võla taseme indikaatorit, nagu „võlg/avaliku sektori tööjõid” 
või „netovõlg/SKP”, et hinnata liikmesriikide maksuvõimelisust;

°

°         °

21. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

1. Konjuktuuripoliitika ja struktuurireformide koordineerimine

Eelarvepoliitika teostamine on liikmesriikide majanduspoliitika tähtsaim osa. Stabiilsuse ja 
majanduskasvu pakt pärsib liikmesriikide tegutsemist oma äranägemise järgi. 2005. aastal 
ajakohastatud pakt määratleb erakordsed olukorrad, kui piiranguid võib ajutiselt eirata, et lasta 
mõjuda automaatsetel stabiliseerivatel teguritel. Nüüd tuleks lisaks määratleda "elavnenud 
majanduse" näitajad, et täpsustada, millal tuleks rakendada kriisist väljumise meetmeid.
Majandusteadlased on ühel nõul, et majandus toimib täisvõimsusel, kui selle tootmisvõime on 
rahuldatud. Tegelikkuses on selleks olukord, kus seadmete kasutusmäär ületab 85%. Seega 
võiks olukorras, kus kasvumäär jääb allapoole teatud piiri, rakendada eelarve- ja 
rahanduspoliitikas stimuleerivaid meetmeid.

Euroopa Liidu majandusliku olukorra seisukohast tõi 2009. aasta kaasa tootmise vähenemise 
ja tootmisvõime väga madala kasutamismäära (keskmiselt 71%). Taastumine on seda hapram, 
et see sõltub ettevõtete varude taastamisest ja ekspordi väiksest kasvust. Enamikes ELi 
riikides tarbimine seisab ja tellimuste languse tõttu investeeritakse endiselt vähe. See on 
põhjustanud Euroopa riikide potensiaalse majanduskasvu languse.

Komisjon võiks järgida ühte lihtsat reeglit, mis aitaks otsustada, millal tuleks tugevdada 
kriisist väljumise meetmeid. Seni, kuni tootmisvõime kasutamine püsib allpool tavapärast 
normi, tuleb rakendada tavapäratuid meetmeid. Kohe, kui majandus saavutab selle normi, 
võiks soovitada meetmeid, mis tagaksid eelarve tasakaalu jõudmise (näiteks eelarve ülejäägi 
kasutamine võla vähendamiseks).

2. Rahanduse jätkusuutlikkuse kriteeriumi otsinguil

Komisjon möönab oma teatises, et tavapäratuid meetmeid tuleb rakendada seni, kuni 
majandus on elavnenud, ning tõstatab rahanduse pikaajalise jätkusuutlikkuse küsimuse.
Siiski ei ole komisjoni väitel mõiste "jätkusuutlik võlg" täpselt määratletud1 ja "jätkusuutliku 
võlataseme ülempiiri ei ole kindlaks määratud. Jätkusuutlikkuse piirid on eri riikides ja eri 
perioodidel erinevad"2. Komisjon üritab siiski kehtestada jätkusuutlikkuse kriteeriumi, et võlg 
ei halvaks "riigi suutlikkust osutada vajalikke avalikke teenuseid [...] ja kohandada poliitikat 
vastavalt uutele väljakutsetele". Komisjon tunneb muret, et rahvastiku vananemine ja 
sotsiaalkulutuste kasvutrend avaldab negatiivset mõju majanduse kasvupotensiaalile ja 
valitsemissektori eelarvepuudujäägile. 

Komisjon üritab teatises määratleda, milliseks võiks praegusest 2060. aastani kujuneda 
kulutuste ja maksude osakaal, millega ELi liikmesriigid peavad nõustuma, kui tahetakse 
riigivõlga nimetatud ajaperioodi vältel hoida vastuvõetavates piirides, mis oleks kuni 60% 
SKPst.
                                               
1 Töödokument, mis on lisatud komisjoni 14. oktoobri 2009. aasta teatisele Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
riikide rahanduse pikaajalise jätkusuutlikkuse kohta majanduse elavnemise kontekstis.
2 Komisjoni 14. oktoobri 2009. aasta teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule riikide rahanduse pikaajalise 
jätkusuutlikkuse kohta majanduse elavnemise kontekstis.
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Komisjoni teatise prognoosid tuginevad oletustele, mis võivad nii pika perioodi jooksul 
paratamatult muutuda. Pikaajaline kasvumäär sõltub ettevõtete lühiajalistest 
investeerimisotsustest, samas kui otsused sõltuvad omakorda majanduslikust olukorrast ja 
valitsuse äranägemise järgi kujundatud poliitikast. Tõhus makroökonoomiline poliitika peaks 
suurendama kasvupotensiaali ja vähendama sotsiaalse kaitse süsteemide rahastamisega seotud 
pingeid. Lisaks sõltuvad demograafilised muutused ettenägematust sündimusest ja rändest.
Sotsiaalkulutuste rahastamisest tekkinud "pinged" sõltuvad ühiskonna nõudlusest avalike 
hüvede järele ja kohustuslike maksete vastuvõetavuse määrast. Teatud liikmesriikides on 
sotsiaalsed nõudmised väga tähtsad ja seni pole see nende majandusarengut takistanud.
Praeguseks võib tunnustada Euroopa sotsiaalmudelile omase sotsiaalse tugivõrgustiku 
tõhusust, mis osutus kriisi ajal eriti kasulikuks. Pealegi oleks võimalik seda arendada ja 
kaasajastada, suurendades selle ulatuvust ja finantsbaasi.

Sellises lühiajaliste otsuste kontekstis tuleb tõstatada riigivõla küsimus. Eelarvepuudujääk on 
soodus olukorras, kus säästmine ja investeerimine ei ole tasakaalus. Sellisel juhul peaks riik 
olemasolevad säästud laenamise teel kasutusele võtma, et rahastada investeerimiskulusid.  
Samasugune tasakaalu puudumine oli eos olemas juba ammu enne 2008. aasta oktoobris 
puhkenud likviidsuskriisi; ELi majanduskasv oli negatiivne alates 2008. aasta teisest 
trimestrist ja euroala kasvumäär jäi kümnendi algusest alla potsensiaalsele kasvumäärale.

Investeerimise hoogustamiseks on eelarvemeetmed soovituslikud pigem liikmesriikides, kes 
kannatavad liigse säästmise tõttu. Eelarvepuudujääk on jätkusuutlik seni, kuni selle 
rahastamine ei avalda survet riigilaenu intressimääradele ja see ei tekita liigse koormuse 
ülekandumist maksumaksjatele. Maksukoorem suureneb, kui reaalintressimäärad ületavad 
majanduse kasvumäära. Sellepärast saabki intressimäära, juhul kui see on madal, võtta kui 
põhikriteeriumi lühiajalise võla jätkusuutlikkuse mõõtmisel.

Liikmesriikide laenuvõime sõltub muuhulgas ka reitinguagentuuride suhtumisest. Hiljutine 
kogemus tõestas, et reitinguagentuurid kipuvad riske ala- või ülehindama. AAA reiting 
antakse üksnes riikidele, kes on maksevõimelised. Reiting on kõrgem, kui võlga kasutatakse 
eelarvepuudujäägi rahastamiseks, mis toob kaasa majanduskasvu ja tulevase maksutulu.
Sellepärast peabki komisjon läbi viima uurimusi selle kohta, kuidas hinnata võlgade 
kvaliteeti, ja sanktsioneerima liikmesriikide, kes kipuvad oma majanduskasvu üle hindama, et 
siis salaja praktiseerida retsessiivset puudujääki.

3. Hea ja halva võla määratlemine

Komisjoni soovitustele vastavalt on liikmesriigid alates euro kasutuselevõtust püüdnud 
vähendada oma halduskulusid ja reformida pensionisüsteemi. Kriisi tõttu kasvas 2009. aasta 
jooksul oluliselt kõigi liikmesriikide eelarvepuudujääk ja võlatase.

Eelarvepuudujäägi tõusu ei tinginud üksnes majanduse elavdamise meetmete rakendamine.
Ennekõike põhjustas selle maksutulude laekumise automaatne aeglustumine. Teiseks 
mõjutajaks on eelarvepoliitika tõhusus, mida saab mõõta seatud eesmärkide täitmise järgi.
Suur eelarvepuudujääk võib toetada majanduse laienemist, mis toob kaasa maksutulude 
laekumise ja eelarve tasakaalustumise. Selline on komisjoni soovitatud tavapäratute 
stimuleerivate meetmete loogika. 
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Halvasti planeeritud maksusoodustused võivad aga kasvu seisukohast tulemusteta jääda. 
Sellised maksukulud võivad riigivõlga hoopis suurendada. Sel juhul on tegemist retsessiivse 
puudujäägiga. Halva võla koorem langeb neile majapidamistele, kellel pole harjumust säästa, 
nii et nad maksavad võla pealt intresse, ilma et seda ise tajuksid. Kuna eelarvepuudujääk 
rõhub kõige enam neid majapidamisi, kes elasid kriisi kõige raskemalt läbi, siis tuleb kiiremas 
korras kindlaks teha retsessiivsed puudujäägid ja need neutraliseerida.

4. Mida teha stabiilsuse paktiga?

Maastrichti lepingu koostamise käigus määratleti lubatud eelarvepuudujääk ja võlatasemed, 
arvutades välja Euroopa valuutasüsteemi kuuluvate riikide keskmine eelarvepuudujääk ja 
võlatasemed. 2005. aastal ajakohastati stabiilsuse pakti, et võtta vastu antitsüklilise 
makromajandusliku poliitika põhimõtted. Need põhimõtted on eriti asjakohased rahanduse 
pikaajalise jätkusuutlikkuse seisukohast. Komisjon võiks selgesõnalisemalt kinnitada seda 
antitsüklilise juhtimise eeskirja. Seejärel peaks komisjon kontrollima, et tema soovitused 
oleksid selle põhimõttega kooskõlas, esitamata sealjuures eelarve tasakaalustamiseks liiga 
lühikesi tähtaegu.

Mis puutub rahanduse pikaajalise jätkusuutlikkuse mõõtmise kriteeriumitesse, siis sobib 
pikaajaliste prognoose puhul suurepäraseks indikaatoriks eelarve strukturaalne puudujääk, 
sest see aitab hinnata rahanduse olukorda tsüklilistest mõjudest sõltumata.  Liikmesriikide 
maksuvõimelisuse hindamiseks võib kasutada strukturaalse võlasuhte indikaatorit, nagu 
"võlg/avaliku sektori tööjõud" või "netovõlg/SKP";


