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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyydestä elpyvässä taloudessa
(XXXX/2010(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 12. elokuuta 2009 päivätyn komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
julkisesta taloudesta EMU:ssa vuonna 2009 (SEC(2009)1120),

– ottaa huomioon 14. lokakuuta 2009 päivätyn komission tiedonannon julkisen talouden 
pitkän aikavälin kestävyydestä elpyvässä taloudessa (KOM(2009)0545),

– ottaa huomioon 28. tammikuuta 2009 päivätyn komission suosituksen neuvoston 
suositukseksi jäsenvaltioiden ja yhteisön talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen 
tarkistamisesta vuonna 2009 ja jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen täytäntöönpanosta 
(KOM(2009)0034),

– ottaa huomioon 18. marraskuuta 2008 antamansa päätöslauselman "EMU@10: 
saavutukset ja haasteet talous- ja rahaliiton kymmenen ensimmäisen vuoden jälkeen"1

– ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman Euroopan talouden 
elvytyssuunnitelmasta2,

– ottaa huomioon 13. tammikuuta 2009 antamansa päätöslauselman julkisesta taloudesta 
EMU:ssa 2007–20083,

– ottaa huomioon 9. heinäkuuta 2008 antamansa päätöslauselman EKP:n 
vuosikertomuksesta 20074,

– ottaa huomioon G20-maiden Pittsburghin huippukokouksessa antamat suositukset, joissa 
kehotetaan jatkamaan kasvun tukemista niin kauan kunnes elpyminen on varmaa,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

A. panee merkille komission tiedonannossa ilmaistun huolen väestön ikääntymisen ja 
sosiaalimenojen BKT-osuuden pitkän ajanjakson kasvusuuntauksen kielteisistä 
vaikutuksista kasvupotentiaaliin ja alijäämään,

B. ottaa huomioon, että tiedonannossa esitetyt ennusteet perustuvat välttämättä muuttuviin 
oletuksiin, jotka ulottuvat jopa vuoteen 2060,

C. ottaa huomioon jäsenvaltioiden pyrkimykset pienentää toimintamenojaan, hallita 
terveydenhuoltomenojaan ja uudistaa terveydenhuolto- ja eläkejärjestelmiään,

                                               
1 EUVL C 16 E, 22.1.2010, s. 8.
2 Hyväksytyt tekstit: P6_TA(2009)0123.
3 Hyväksytyt tekstit: P6_TA(2009)0013.
4 Hyväksytyt tekstit: P6_TA(2008)0357.
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D. ottaa huomioon, että vuoden 2009 aikana kaikkien jäsenvaltioiden alijäämät ja 
velkaantumisasteet ovat kasvaneet verotulojen taantuman ja komission suosittelemien 
poikkeuksellisten elvytystoimien täytäntöönpanon johdosta,

E. ottaa huomioon, että julkiset velat luokittelevat markkinoilla samat luokituslaitokset, jotka 
aliarvioivat yksityisiin luottoihin liittyneet riskit ennen rahoituskriisiä,

F. katsoo, kuten komissiokin, "ettei ole olemassa selvää määritelmää kestävälle velalle"1, 
mutta komissio pyrkii kuitenkin esittämään kestävyydelle kriteerin,

G. ottaa huomioon, että pitkän ajanjakson kasvuasteeseen vaikuttavat yritysten lyhyen 
ajanjakson investoinnit,

H. ottaa huomioon, että niissä talouksissa, joiden BKT-osuus yhteisön BKT:sta on suurin, 
kärsitään pikemminkin säästöjen liikatarjonnasta ja että tämän vuoksi deflaation vaara ei 
ole ohi Euroopan unionissa,

I. katsoo, että verokannustimet taloudellisille toimijoille, joilla on suuri halukkuus säästää, 
ovat omiaan ruokkimaan liiallista säästämistä, joka aiheuttaa rahoituskuplia,

J. ottaa huomioon, että väestönkehitys riippuu syntyvyysasteen kehityksestä ja 
muuttoliikkeestä,

K. katsoo, että sosiaaliturvan pakollisen osuuden laskemisen suotuisa terveydellinen ja 
makrotaloudellinen vaikutus on epävarmaa,

L. katsoo, että hyvinvointivaltion kannatus on edelleen merkittävä tietyissä jäsenvaltioissa ja 
ettei se ole aiemmin välttämättä haitannut niiden talouden elinvoimaisuutta,

Selviytymisstrategia

1. kiinnittää huomiota liian varhaisesta tukitoimista luopumisesta seuraaviin 
haittavaikutuksiin työllisyysasteen heikentymiseen, inhimilliseen pääomaan ja 
ostovoimaan;

2. korostaa, että tilanteessa, jossa tuotantokapasiteetti on jatkuvasti alikäytössä, 
rakenteellisilla toimilla on vähäinen vaikutus ilman kysynnän tukemista, sillä yrityksillä, 
joiden laitteet ovat alikäytössä, ei juuri ole tarvetta investointeihin;

3. katsoo, että komission on määritettävä "elpyvän talouden" indikaattorit sen 
täsmentämiseksi, missä vaiheessa irtautumistoimenpiteitä on sovellettava, esimerkiksi kun 
tuotantokapasiteetin tavanomainen käyttöaste on saavutettu;

4. ehdottaa, että komissio noudattaa yksinkertaista sääntöä, jotta jokainen jäsenvaltio voi 
antaa automaattisten vakauttajien toimia: sallii "harkinnanvaraiset" toimenpiteet niin 
kauan kun tuotantokapasiteetin käyttöaste alittaa tavanomaisen asteen ja kehottaa 

                                               
1 Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyydestä elpyvässä taloudessa Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
annetun tiedonannon liitteenä oleva valmisteluasiakirja, 14. lokakuuta 2009.
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jäsenvaltioita pyrkimään budjettitasapainoon siirtämällä perusylijäämät velkaantumisen 
purkamiseen, kun talous pyrkii täystyöllisyyteen;

Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyden määrittäminen

5. katsoo komission tavoin, että "finanssipolitiikan menestyksekäs keventäminen taantuman 
torjumiseksi ja julkisen talouden pidemmän aikavälin kestävyys eivät ole toisiaan 
poissulkevia vaihtoehtoja";

6. arvioi, että säästöjen ja investointien epätasapainotilanteessa finanssipolitiikassa on 
kyettävä muuntamaan käytettävissä olevat säästöt luotonotolla investointimenoiksi, 
erityisesti jotta Euroopan unioni voi kehittyä kohti hiiletöntä taloutta;

7. korostaa, etteivät julkiset menot ja sosiaalimenot ole yksinomaan tuottamattomia menoja, 
vaan niillä on myönteinen vaikutus fyysisen ja henkisen pääoman sekä tehokkaan 
kysynnän muodostumiseen;

8. korostaa, että tästä seuraava potentiaalisen kasvuasteen nousu olisi vuorostaan omiaan 
keventämään näiden menojen rahoitustaakkaa verotulojen ansiosta;

9. korostaa, että sosiaaliturvajärjestelmät ovat "yhteiskunnallisina iskunvaimentimina" 
osoittautuneet erityisen tehokkaiksi kriisiaikoina ja että niitä on mahdollista ylläpitää 
erityisesti laajentamalla niiden rahoituspohjaa;

10. muistuttaa, että pakollisten eläkejärjestelmien pitkän ajanjakson tasapaino on riippuvainen 
sekä väestönkehityksestä että vastaavien tuottavuudesta (joka vaikuttaa 
kasvupotentiaaliin) ja näiden järjestelmien rahoitukseen osoitetusta BKT-osuudesta;

11. muistuttaa, että velkataakka kasvaa, kun todelliset korot ylittävät BKT:n kasvuasteen, ja 
että alijäämät ovat kestäviä niin kauan kun niistä ei aiheudu kohtuutonta taakkaa niistä 
vastaaville taloudellisille toimijoille;

12. katsoo, että valtion velan korkotaso on pääasiallinen kriteeri arvioitaessa velan kestävyyttä 
lyhyellä ajanjaksolla;

13. toteaa, että markkinoilla ja luokituslaitoksilla on taipumus yliarvioida julkisten 
arvopaperien hankintaan liittyviä riskejä, kuten ne aliarvioivat yksityisten arvopaperien 
hankintaan liittyvät riskit ennen kriisiä;

Julkisen talouden velan arvioiminen

14. pyytää komissiota käynnistämään tutkimukset jäsenvaltioiden julkisen velan laadun 
arvioimiseksi, josta riippuu valtion velkojen korkotaso, parantaakseen luokituslaitosten 
saatavilla olevia tietoja;

15. ehdottaa erityisesti, että komissio arvioi jäsenvaltioiden taloutensa uudelleen 
käynnistämiseen kohdistamien veromenojen vaikutuksia, niin vaikutuksia tuotantoon kuin 
valtion taseeseen;
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16. ehdottaa termin "liiallinen alijäämä" käyttöä silloin, kun huonosti kalibroidut menot tai 
verokannustimet kasvattavat velkaa, koska ne vievät valtiolta merkittäviä tuloja ilman että 
ne tuottavat rahoituslain mukaisia vaikutuksia kasvuun ja verotuloihin;

17. muistuttaa, että vakaus- ja kasvusopimusta tarkistettiin vuonna 2005 nimenomaan 
suhdanteita tasaavan makrotalouspolitiikan periaatteiden soveltamiseksi, jotka 
osoittautuivat menestyksekkäiksi kriisissä;

18. pyytää komissiota laatimaan alijäämän vähentämisestä suhdanteita tasaavan julkisen 
talouden periaatteen mukaisia suosituksia;

19. pyytää säilyttämään rakenteellisen alijäämän julkisen talouden pitkän aikavälin 
kestävyyden määrittämisindikaattorina;

20. pyytää käyttämään rakenteellista velkaantumista koskevaa indikaattoria, kuten "valtion 
velat/varat" tai "nettovelka/BKT" -suhdetta jäsenvaltioiden vakavaraisuusasteen 
määrittämisessä;

°

°         °

21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

1. Suhdannepolitiikan ja rakenneuudistusten koordinointi

Budjettipolitiikan toteuttaminen on merkittävä osa jäsenvaltioiden talouspolitiikkaa. Vakaus-
ja kasvusopimuksella rajoitetaan niiden liikkumavaraa harkinnanvaraisen politiikan 
harjoittamisessa. Vakaus- ja kasvusopimuksen tarkistamisen yhteydessä vuonna 2005 
määritettiin poikkeukselliset olosuhteet, joissa nämä rajat voidaan väliaikaisesti ylittää, jotta 
mahdollistetaan automaattisten vakauttajien toiminta. Nyt on määritettävä "elpyvän talouden" 
indikaattorit, jotta voidaan täsmentää, missä vaiheessa irtautumistoimenpiteitä on sovellettava. 
Taloustieteilijät ovat yhtä mieltä siitä, että täystyöllisyystaloudessa tuotantokapasiteetti on 
täydessä käytössä. Todellisuudessa tilanne on tällainen, kun laitteistojen käyttöaste ylittää 
85 prosenttia. Voidaan siis ajatella, että tietyn kasvuasteen alapuolella verotus- ja talousalan 
kannustintoimenpiteet ovat tarpeen.

Euroopan unionin taloustilanteen kannalta vuotta 2009 leimasivat tuotannon lasku ja 
äärimmäisen matala tuotantokapasiteetin käyttöaste, keskimäärin 71 prosenttia. Elpyminen on 
sitäkin herkemmässä vaiheessa, koska se perustuu yritysten uudelleenvarastointiin ja viennin 
hienoiseen lisääntymiseen. Suurimmassa osassa EU:n jäsenvaltioita kulutus polkee paikallaan 
ja investoinnit ovat vähäisiä tilausten romahdettua. Tästä seuraa eurooppalaisten talouksien 
kasvupotentiaalin lasku.

Sen täsmentämiseksi, missä vaiheessa on sovellettava irtautumispolitiikkaa, komissio voisi 
noudattaa yksinkertaista sääntöä. Niin kauan kun tuotantokapasiteetin käyttöaste on 
tavanomaista matalampi, harkinnanvaraisia toimenpiteitä on jatkettava. Talouden saavutettua 
tämän alarajan voidaan suositella toimenpiteitä, joilla varmistetaan budjettitasapainoon 
palaaminen (kuten siirtämällä perusylijäämät velkaantumisen purkamiseen).

2. Julkisen talouden kestävyyden kriteeri

Komission tiedonannossa tunnustetaan tarve harkinnanvaraisten toimenpiteiden 
säilyttämiseen niin kauan kun talous ei ole elpynyt. Siinä tarkastellaan julkisen talouden 
pitkän aikavälin kestävyyttä.
Tiedonannossa kuitenkin todetaan, että "ei ole olemassa selvää määritelmää kestävälle 
velalle"1 ja "kestävälle velkatasolle ei ole määritelty ylärajaa: Kestävyyden rajat vaihtelevat 
maittain ja ajoittain"2. Komissio pyrkii kuitenkin esittämään kestävyydelle kriteerin, jotta 
velkataso ei vaaranna "valtion valmiuksia tarjota tarvittavat julkiset palvelut – – ja sen kykyä 
mukauttaa politiikkaa uusiin haasteisiin vastaamiseksi". Komissio on huolissaan väestön 
ikääntymisen ja sosiaalimenojen lisääntymisen kielteisistä vaikutuksista kasvupotentiaaliin ja 
julkisiin alijäämiin.

Komission tiedonannossa pyritään määrittämään menojen ja verojen osalta kehitys, josta on 
sovittava EU:n jäsenvaltioissa vuoteen 2060 ulottuvalla ajanjaksolla, jotta julkinen velka 
pysyy 60 prosentin BKT-osuuden hyväksyttävissä rajoissa, koko ajanjakson ajan.
                                               
1 Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyydestä elpyvässä taloudessa Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
annetun tiedonannon liitteenä oleva valmisteluasiakirja, 14. lokakuuta 2009.
2 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyydestä 
elpyvässä taloudessa, 14. lokakuuta 2009.
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Komission tiedonannossa esitetyt ennusteet perustuvat välttämättä muuttuviin oletuksiin näin 
pitkän ajanjakson osalta. Pitkällä ajanjaksolla kasvuasteeseen vaikuttavat kaikki yritysten 
lyhyen aikavälin investointipäätökset, ja päätökset puolestaan ovat sidoksissa kontekstiinsa ja 
viranomaisten harkinnanvaraiseen politiikkaan. Hyvä makrotalouspolitiikka on siis omiaan 
kasvattamaan kasvupotentiaalia ja keventämään sosiaaliturvajärjestelmien rahoitustaakkaa. 
Lisäksi väestönkehitys riippuu syntyvyysasteen epävarmasta kehityksestä ja muuttoliikkeestä. 
Myös sosiaalimenojen rahoitustaakka riippuu julkisten etujen yhteiskunnallisesta kysynnästä 
ja pakollisten maksujen hyväksyttävyysasteesta. Hyvinvointivaltion kannatus on merkittävä 
tietyissä jäsenvaltioissa eikä ole aiemmin välttämättä haitannut niiden talouden 
elinvoimaisuutta. Nykyisin eurooppalaisen sosiaalimallin "yhteiskunnalliset 
iskunvaimentimet" tunnustetaan tehokkaiksi, ja ne ovat osoittautuneet erityisen hyödyllisiksi 
kriisin aikana. On nimenomaan mahdollista kehittää ja nykyaikaistaa niitä, määrittää 
uudelleen niiden ulottuvuus ja rahoituspohja.

Julkista velkaa koskevaa ongelmaa on tarkasteltava lyhyellä ajanjaksolla. Tämän osalta 
alijäämä on suotavaa tilanteessa, jossa säästöt ja investoinnit ovat epätasapainossa. Tällaisessa 
tapauksessa finanssipolitiikassa on kyettävä keräämään lainalla käytettävissä olevat säästöt 
investointimenojen rahoittamiseksi.  Tällainen epätasapaino oli muodostumassa jo hyvissä 
ajoin ennen maksuvalmiuskriisin puhkeamista lokakuussa 2008. Kasvu oli kääntynyt EU:ssa 
negatiiviseksi jo vuoden 2008 toisella kolmanneksella, ja euroalueen kasvuaste oli 
potentiaalista astettaan heikompi vuosikymmenen alusta lähtien.

Investointien uudelleen käynnistämiseksi talousarviopolitiikka on toivottua jäsenvaltioissa, 
joissa on säästöjen liikatarjontaa. Alijäämät ovat hyväksyttäviä niin kauan kun niiden 
rahoituksesta ei muodostu paineita valtion velan korkotasoon eivätkä ne aiheuta kestämätöntä 
taakan siirtämistä veronmaksajille(?). Taakka kuitenkin kasvaa, kun todelliset korot ylittävät 
talouden kasvuasteen. Tämän vuoksi valtion velan alhainen korkotaso on pääasiallinen 
kriteeri arvioitaessa velan kestävyyttä lyhyellä ajanjaksolla.

Jäsenvaltioiden luotonottokapasiteetti riippuu lisäksi luokituslaitosten asenteesta. Hiljattain 
saatu kokemus osoittaa, että ne ovat taipuvaisia yli- tai aliarvioimaan riskejä. Ne myöntävät 
AAA-luokituksen vain luottokelpoisille valtioille. Luokitus on parempi, kun luotolla 
rahoitetaan tulevaa kasvua ja verotuloja aikaansaavaa alijäämää. Tämän vuoksi on tärkeää, 
että komissio käynnistää tutkimuksia arvioidakseen luottojen laatua ja että se sanktioi 
jäsenvaltioita, jotka pyrkivät yliarvioimaan kasvuolettamiaan voidakseen salaa tehdä 
resessiivisiä alijäämiä.

3. Hyvän ja huonon velan tunnistaminen

Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet komission suositusten mukaisesti euron käyttöönotosta lähtien 
vähentämään toimintamenojaan ja uudistamaan eläkejärjestelmiään. Kriisin myötä kaikkien 
jäsenvaltioiden alijäämät ja velkaantumisaste ovat kasvaneet vuoden 2009 aikana 
merkittävästi.

Alijäämän kasvu ei ole seurausta pelkästään elvytystoimien täytäntöönpanosta. Ensisijaisesti 
se on seurausta verotulojen mekaanisesta heikkenemisestä. Toinen syy on finanssipolitiikan 
tehokkuus, jota voidaan mitata sen tavoitteiden toteutumisesta. Merkittävällä alijäämällä 
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voidaan rahoittaa taloudellista kasvua, joka saa aikaan verotuloja ja paluun tasapainoon. Tämä 
on komission suosittelemien "harkinnanvaraisten kannustimien" logiikka.

Huonosti kalibroidut verokannustimet puolestaan voivat saada aikaan kasvulle haitallisia 
vaikutuksia. Tällaiset veromenot kasvattavat entisestään julkista velkaa. Tällöin on kyseessä 
resessiivinen alijäämä. Huonon velan paino kohdistuu kotitalouksiin, joiden säästöalttius on 
olematon, ja nämä kotitaloudet maksavat tietämättään velan korkoja. Koska alijäämä rasittaa 
ennen kaikkea kriisistä pahiten kärsineitä kotitalouksia, on tärkeää tunnistaa resessiiviset 
alijäämät ja neutraloida ne.

4. Vakaussopimuksen tulevaisuus

Maastrichtin sopimuksen laatimisen yhteydessä määritettiin hyväksyttävät alijäämät ja 
velkaantumisasteet vahvistamalla Euroopan valuuttajärjestelmään kuuluvien maiden 
alijäämien ja velkaantumisasteiden keskiarvot. Vakaussopimuksen tarkistuksessa 
vuonna 2005 päätettiin hyväksyä implisiittisesti suhdanteita tasaavan makrotalouspolitiikan 
periaatteet. Tällaiset periaatteet vaikuttavat erityisen asianmukaisilta julkisen talouden pitkän 
aikavälin kestävyyden kannalta. Komissio voisi vahvistaa eksplisiittisesti tämän suhdanteita 
tasaavan hallinnon säännön. Sen olisi laadittava tämän periaatteen mukaisia suosituksia 
välttäen vahvistamasta liian nopeita määräaikoja tasapainoon palaamiselle.

Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyden mittaamisessa käytettävien kriteerien osalta 
rakenteellisen alijäämän indikaattori soveltuu erityisen hyvin pitkän ajanjakson arviointiin, 
koska sillä mitataan julkisen talouden tilaa suhdannevaikutuksista riippumatta. Lopuksi 
voidaan soveltaa rakenteellista velkaantumista koskevaa indikaattoria, kuten "valtion 
velat/varat" tai "nettovelka/BKT" -suhdetta jäsenvaltioiden vakavaraisuusasteen 
määrittämisessä.


