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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságáról és a gazdaságélénkítésről 
(XXXX/2010(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az „Államháztartások a Gazdasági és Monetáris Unióban – 2009” című, 2009. 
augusztus 12-i bizottsági személyzeti munkadokumentumra (SEC(2009)1120),

– tekintettel az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságáról és gazdaságélénkítésről szóló 
2009. október 14-i bizottsági közleményre (COM(2009)0545),

– tekintettel a Bizottságnak a tagállamok és a Közösség gazdaságpolitikájára vonatkozó 
átfogó iránymutatások 2009. évi naprakésszé tételéről és a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáinak végrehajtásáról szóló, a Tanácshoz intézett 2009. január 28-i 
ajánlására (COM(2009)0034),

– tekintettel 2008. november 18-i állásfoglalására a tízéves GMU-ról: a Gazdasági és 
Monetáris Unió első tíz évéről és jövőbeni kihívásairól1,

– tekintettel az európai gazdasági fellendülés tervéről szóló 2009. március 11-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel az „Államháztartások a Gazdasági és Monetáris Unióban – 2007 és 2008 ” 
című 2009. január 13-i állásfoglalására3,

– tekintettel az EKB 2007. évi éves jelentéséről szóló 2008. július 9-i állásfoglalására4,

– tekintettel a pittsburghi csúcs ajánlásaira, amelyek a gazdasági fellendülés 
konszolidációjáig felszólítanak a gazdaságélénkítési erőfeszítések megtartására, 

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

A. mivel a Bizottság közleményében arra vonatkozó aggodalmakat fogalmazott meg, hogy a 
népesség elöregedése és a szociális kiadások GDP-hez viszonyított arányának hosszú távú 
növekedése negatívan hat a növekedési potenciálra és az államháztartás hiányára, 

B. mivel a közleményben szereplő becslések a távoli jövőbe, 2060-ba előremutató, 
szükségszerűen változó feltételezéseken alapulnak,

C. mivel a tagállamok beleegyeztek abba, hogy csökkentik az államaik működtetésére 
fordított költségeket, féken tartják egészségügyi kiadásaikat és megreformálják 
egészségügyi- és nyugdíjrendszerüket,  

                                               
1 HL C 16. E, 2010.1.22., 8. o.
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0123.
3 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0013.
4 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0357.
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D. mivel 2009 folyamán az adóbevételek konjunkturális visszaesésének és a Bizottság által 
javasolt kivételes gazdaságélénkítő intézkedések végrehajtásának következtében 
valamennyi tagállam államháztartási hiánya és eladósodásának mértéke nőtt, 

E. mivel az államadósságokat a piacon ugyanazok a hitelminősítők osztályozzák, akik a 
pénzügyi válság előtt alábecsülték a magánértékpapírokban rejlő kockázatot,  

F. mivel „nem létezik a fenntartható hitel fogalmára világos meghatározás1”, ugyanakkor a 
Bizottság ki akar jelölni egy, a fenntarthatóságra vonatkozó kritériumot,

G. mivel a hosszú távú növekedés mértékét a vállalatok rövidtávú befektetetései 
befolyásolják, 

H. mivel azokban a gazdaságokban, amelyek az európai GDP legnagyobb részét adják, 
főként a túlzott megtakarítások jelentenek problémát, következésképpen a defláció 
veszélye nem szűnt meg az Európai Unióban, 

I. mivel a megtakarításokat előnyben részesítő gazdasági szereplőknek kedvező 
adóösztönzők csak a túlzott megtakarítást táplálják, amely pénzügyi buborékok 
kialakulásához vezet,   

J. mivel a demográfia alakulása a termékenység mértékétől és a migrációtól is függ,

K. mivel a szociális védelem kötelező részének csökkenése nem bizonyos, hogy pozitívan hat 
az egészségügyre és a makrogazdaságra, 

L. mivel a gondoskodó állam iránti igény egyes tagállamokban igen jelentős és a múltban ez 
nem jelentett szükségszerű gátat gazdasági dinamizmusuk számára,

Milyen stratégiák léteznek a válságból való kilábalásra?

1. felhívja a figyelmet a foglalkoztatás, a humántőke és a vásárlóerő romlását ellensúlyozó 
eszközök túl korai feladásából származó visszás hatásra; 

2. hangsúlyozza, hogy egy krónikusan alacsony foglalkoztatási helyzetben a kereslet 
támogatása nélkül a termelési kapacitások és a strukturális intézkedések csak gyenge 
hatóerejűek lehetnek, mivel azon vállalkozások, amelyek eszközállományát nem 
használják ki, nem érdekeltek az új befektetésekben; 

3. úgy véli, hogy a Bizottságnak meg kell határoznia „a fellendülő gazdaságra” vonatkozó 
mutatókat, hogy bizonyosan meg lehessen állapítani, mikor kell a válságból való 
kilábalásra vonatkozó intézkedéseket alkalmazni, például amikor a gazdaság elérte a 
termelési kapacitásai kihasználásának normál értékét; 

4. javasolja, hogy a Bizottság hozzon egy egyszerű szabályt, amely lehetővé teszi a 
tagállamok számára, hogy hagyják működésbe lépni automatikus stabilizátoraikat: amíg a 
termelési kapacitások alacsonyabbak a megszokott mértéknél, addig engedélyezze a „nem 

                                               
1 A Bizottságnak az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságáról és a gazdaságélénkítésről szóló, az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közleményéhez kapcsolódó munkadokumentum (2009. október 14.). 
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szokványos” intézkedések alkalmazását és kérje a tagállamokat, hogy törekedjenek a 
költségvetési egyensúly tartására, és amint a gazdaság ismét elindul a teljes foglalkoztatás 
elérése felé, az elsődleges költségvetési többletet fordítsák az eladósodás csökkentésére;

Hogyan lehet meghatározni az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságát?

5. támogatja a Bizottsággal együtt azt a vélekedést, hogy a „recesszió megfordításához 
szükséges költségvetési expanzió hosszú távon nem összeegyeztethető az államháztartás 
fenntarthatóságával”;

6. úgy véli, hogy a megtakarítások és befektetések közötti egyensúly felbomlása esetén a 
költségvetési politikának a kölcsönök révén a rendelkezésre álló megtakarításokat – az 
Európai Unió szénmentes gazdasággá alakítása érdekében tett – befektetésekké kell 
átkonvertálnia; 

7. hangsúlyozza, hogy az állami és szociális kiadások nem kizárólag improduktív kiadások, 
hanem jótékony hatással vannak a fizikai- és humántőke felhalmozódására és a valós 
keresletre is; 

8. hangsúlyozza, hogy az ebből származó potenciális növekedés mértékének emelkedése az 
így indukált adóbevételek révén lazítana a fent említett kiadások finanszírozási 
kényszerén; 

9. hangsúlyozza, hogy az olyan „szociális ütközők”, mint a szociális védelmi rendszerek 
különösen hatékonynak bizonyulnak válsághelyzetben és fenn lehet tartani őket a 
finanszírozási alap kibővítésével;

10. emlékeztet arra, hogy hosszú távon a kötelező nyugdíjbiztosítási rendszerek egyensúlya 
nem csupán a demográfia alakulásától függ, hanem az aktív lakosság produktivitásától 
(ami befolyásolja a potenciális növekedést) és attól is, hogy a GDP hány százalékát 
fordítják az említett rendszerek finanszírozására; 

11. emlékeztet arra, hogy az adósságterhek növekednek abban az esetben, ha a reálkamat 
meghaladja a GDP növekedési mértékét, valamint, hogy a hiány addig tartható fenn, amíg 
nem ró elviselhetetlen terheket a következményeket viselő gazdasági szereplőkre;

12. úgy véli, hogy rövid távon az államkölcsönöket terhelő kamatok mértéke jelenti az 
adósság fenntarthatósági kritériumát;

13. megállapítja, hogy a hitelminősítők általában túlértékelik az állampapírokban rejlő 
kockázatot, ugyanakkor a pénzügyi válság előtt alábecsülték a magánértékpapírokban 
rejlő kockázatot;

Hogyan lehet az államadósságot minősíteni? 

14. felkéri a Bizottságot, hogy a hitelminősítők rendelkezésére álló információk javítása 
érdekében készítsen tanulmányt a tagállamok adósságának minőségéről, amelytől az 
államadósságot terhelő kamatok szintje is függ; 
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15. javasolja – különösen a Bizottságnak – hogy mérje fel a tagállamok által a gazdaságuk 
élénkítése érdekében megvalósított adókiadások termelésre és a költségvetésre gyakorolt 
hatását;

16. javasolja a túlzott hiány fogalmának használatát abban az esetben, ha a rosszul beállított 
adókiadások vagy adóösztönzők mélyítik az adósságot, mivel az fontos forrásoktól fosztja 
meg az államot anélkül, hogy a növekedés finanszírozásáról szóló törvényekben 
előrebocsátott hatást és adóbevételeket eredményezne;

17. emlékeztet arra, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktumot 2005-ben felülvizsgálták 
annak érdekében, hogy a válsággal szemben sikeresnek mutatkozó anticiklikus 
makrogazdasági politika elveinek megfelelően átdolgozzák;  

18. kéri a Bizottságot, hogy az államháztartás anticiklikus kezelési elvének megfelelően 
fogalmazza meg a hiány csökkentésére vonatkozó ajánlásait;

19. kéri, hogy a strukturális hiányt az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságának 
meghatározására alkalmas mutatóként kezelje; 

20. kéri, hogy használjanak egy strukturális eladósodási mutatót, mint például az 
„adósság/állami vagyon” aránypárt vagy „nettó adósság/GDP” aránypárt a tagállamok 
fizetőképességi szintjének meghatározása érdekében; 

°

°         °

21. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

1. A konjunktúrapolitikák és a strukturális reformok összehangolása

A költségvetési politika végrehajtása a tagállamok gazdaságpolitikájának legfőbb feladata. A 
Stabilitási és Növekedési Paktum behatárolja a tagállamok politikai mozgásterét.  A paktum 
2005-ös felülvizsgálata meghatározza azokat a különleges körülményeket, amelyek fennállása 
esetén ezeket a határokat ideiglenesen át lehet lépni az automatikus stabilizátorok 
aktivizálódása érdekében. Meg kell határozni a „a fellendülő gazdaságra” vonatkozó 
mutatókat, hogy bizonyosan meg lehessen állapítani, mikor kell a válságból való kilábalásra 
vonatkozó intézkedéseket alkalmazni. A közgazdászok egyetértenek abban, hogy a teljes 
foglalkoztatás mellett működő gazdaságban a termelési kapacitások telítettek. A valóságban 
ez a helyzet akkor áll fenn, ha az eszközhasználat mértéke meghaladja a 85%-ot. Tehát a 
növekedés egy bizonyos szintje alatt szükség van költségvetési és monetáris ösztönző 
eszközökre.

Az Európai Unió gazdasági helyzete szempontjából a 2009-es év a termelés visszaesését és a 
termelési kapacitások rendkívül alacsony szintű, átlagosan 71%-os kihasználtságát hozta.  A 
fellendülés azért is igen gyenge lábakon áll, mivel a vállalatok árukészletének átalakításából 
és az export fellendüléséből származik. Az EU legtöbb országában a fogyasztás stagnál és a 
befektetések száma igen alacsony a megrendelések visszaesése miatt. Ebből pedig az 
következik, hogy az európai gazdaság növekedési potenciálja is csökken.

Annak érdekében, hogy meg lehessen határozni, hogy hol van az pont, amikor a válságból 
való kilábalást szolgáló politikákat teljes erővel be kell vetni, a Bizottságnak el kell fogadnia 
egy egyszerű szabályt. Amíg a termelési kapacitások alacsonyabbak a megszokott mértéknél, 
addig fenn kell tartani a „nem szokványos” intézkedések alkalmazását.  Amint a gazdaság 
eléri ezt a pontot, a gazdasági egyensúlyhoz való visszatérést szolgáló eszközök (mint az 
elsődleges költségvetési többletnek az eladósodás csökkentésére fordítása) alkalmazása 
javasolt.

2. Az államháztartás fenntarthatóságára vonatkozó kritérium megállapítása

A Bizottság közleményében elismeri, hogy a nem szokványos intézkedéseket egészen addig 
fenn kell tartani, amíg a gazdaság nem indul újra be, ez pedig a felveti az államháztartás 
hosszú távú fenntarthatóságának problémáját.
Ugyanakkor, ahogy a közlemény is hangsúlyozza, „nem létezik a fenntartható eladósodás 
fogalmára világos meghatározás1”, mint ahogy az eladósodás még fenntartható, legfelsőbb 
szintje sincs meghatározva. A fenntarthatóság határa országonként és időszakonként változik2.
A Bizottság ugyanakkor igyekszik kijelölni a fenntartható adósságra vonatkozó kritériumot 
annak érdekében, hogy az adósság ne terhelje „a kormánynak a szükséges közszolgáltatások 
biztosításához szükséges kapacitásait (...) és politikájának az új kihívásokhoz való 
                                               
1 A Bizottságnak az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságáról és a gazdaságélénkítésről szóló, az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közleményéhez kapcsolódó munkadokumentum (2009. október 14.). 
2 A Bizottságnak az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságáról és a gazdaságélénkítésről szóló, az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közleménye (2009. október 14.). 
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igazításához szükséges kapacitásait”. A Bizottság aggodalmakat fogalmazott meg, amiért a 
népesség elöregedése és a szociális kiadások növelése negatívan hat a növekedési potenciálra 
és az államháztartás hiányára.

A Bizottság közleményében igyekszik meghatározni, hogy az EU tagállamaiban a kiadások és 
adók mértékének hogyan kell alakulniuk ahhoz, hogy 2060-ra az államháztartási hiány még a 
megengedhető szinten maradjon és az eladósodás szintje az addig tartó időszakban se haladja 
meg a GDP 60%-át.

A bizottsági közleményben szereplő becslések a távoli jövőbe mutató, szükségszerűen változó 
feltételezéseken alapulnak. A növekedés szintjét hosszú távon a vállalkozások rövid távú, 
egymást követő befektetési döntései befolyásolják. Ezek a döntések azonban a hatóságok által 
folytatott, saját hatáskörükben eldöntött politikáktól és politikai környezettől függnek. A 
megfelelő makrogazdasági politika tehát növeli a potenciális növekedés mértékét és lazít a 
szociális védelmi rendszerek finanszírozási kényszerén. Ezenkívül a demográfia alakulása a 
termékenység esetleges alakulásától és a migrációtól is függ, A szociális kiadások 
„kényszerű” finanszírozása pedig a köztulajdon iránti társadalmi igénytől és a kötelező 
elvonások elfogadási szintjétől is függ. Ez a társadalom felől jelentkező igény egyes 
országokban igen jelentős és a múltban ez nem jelentett szükségszerű gátat gazdasági 
dinamizmusuk számára. Ma már elismerik, hogy az európai szociális modellbe beépített 
„szociális ütközők” rendkívül fontosak válsághelyzetben. Ugyanakkor fejleszteni és 
modernizálni lehet őket hatókörük és finanszírozási alapjuk újbóli meghatározása révén.

A rövid távú időszakok váltakozása okán vetődik fel az államadósság problémája. E 
tekintetben a megtakarítások és befektetések közötti egyensúlyhiány fennállása esetén 
kívánatos a hiány.  A közpolitikának ilyen esetben a rendelkezésre álló megtakarításokat fel 
kell szívnia a kölcsönökön keresztül, a befektetési kiadások finanszírozása érdekében.  Ez az 
egyensúlyhiány már csíráiban létezett jóval a likviditási válság 2008. októberi kitörése előtt is; 
2008. második negyedévétől kezdve az EU növekedése a negatív tartományban volt és az 
évtized kezdetétől az eurózónán belüli növekedés is alacsonyabb volt a potenciális növekedési 
mértéknél.

Azon tagállamokban, amelyekben túlzott megtakarítások jelentkeznek, a befektetések 
fellendítéséhez szükség van a költségvetési politika segítségére. A hiány addig tarható fenn, 
amíg finanszírozásuk nem hat ki az államadósságokat terhelő kamatok mértékére és nem ró 
elviselhetetlen terheket az adófizetők számára. Az adósságterhek növekednek abban az 
esetben, ha a reálkamat meghaladja a gazdasági növekedés mértékét. Ezért a kamatláb –
abban az esetben ha alacsony – mértéke szolgál rövid távon az adósság fenntarthatósági 
kritériumaként. 

A tagállamok adósságfelvevő képessége továbbá a hitelminősítő intézetektől is függ. Az 
utóbbi idő tapasztalatai azt mutatják, hogy ezek az intézetek hajlamosak alulbecsülni vagy 
felértékelni a kockázatokat. AAA minősítést csak a fizetőképes államok által kibocsátott 
kötvények kaphatnak. A minősítés jobb lesz, ha az adósság a növekedés finanszírozásából 
származó hiány fedezésére és a későbbi adóbevételek generálására szolgál. Ezért fontos az, 
hogy a Bizottság az adósságok minőségét felmérő tanulmányokat készítsen és szankciókat 
vezessen be azon tagállamokkal szemben, amelyek felülbecsülnék várható növekedésük 
mértékét, hogy titokban recesszív hiányt halmozzanak fel.
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3. A jó és rossz hitel megállapítása 

A Bizottság ajánlásait alkalmazva a tagállamok az euró bevezetését követően elkötelezték 
magukat az állam fenntartási költségeinek csökkentése és nyugdíjrendszerük megreformálása 
iránt.  A válság következtében 2009 folyamán valamennyi tagállam államháztartási hiánya és 
eladósodásának mértéke jelentősen nőtt.

A hiány növekedése nem csak a gazdaságélénkítő intézkedéseknek köszönhető. Elsősorban az 
adóból származó bevételek befolyásának mechanikus lassulásából származik. Másodsorban 
pedig a költségvetési politika hatékonysága befolyásolja, amely a felállított célkitűzések 
megvalósításának mértékével mérhető. A nagymértékű hiány fordítható a gazdasági expanzió 
finanszírozására is, amely az adóbevételek forrásaként és az egyensúlyhoz való visszatérés 
feltételeként szolgál. E logika szerint működnek a Bizottság által ajánlott „nem szokványos 
ösztönzők”.

Ezzel szemben a nem megfelelően beállított adóösztönzők elhanyagolható hatással járhatnak 
a növekedésre. Az ezekre fordított kiadások csak az államadósságot növelik. Ilyenkor 
recesszív hiányról beszélhetünk.  A rossz adósság azokon a háztartásokon csapódik le, 
amelyek nem rendelkeznek megtakarításokkal, és adósságaik kiegyenlítésével nem kapnak 
kamatjóváírást. A hiány leginkább azokat a háztartásokat terheli meg, amelyeket a 
legsúlyosabban érintett a válság, ezért sürgősen meg kell határozni és közömbösíteni kell a 
recesszív hiányt.

4. Mit lehet tenni a stabilitási paktummal?

A Maastrichti Szerződés megfogalmazásakor meghatározták a hiány és az eladósodás 
engedélyezett mértékét, megállapítva az Európai Monetáris Rendszer országai számára a 
hiány és az eladósodás mértékének átlagát. A stabilitási paktum 2005-ös felülvizsgálatakor 
közvetett módon elfogadták az anticiklikus makrogazdasági politika elveit. Ez az elv az 
államadósság hosszú távú fenntarthatósága szempontjából különösen helytállónak tűnik. A 
Bizottság egyértelmű módon is érvényre juttathatná az anticiklikus modellt. Ügyelnie kell 
arra, hogy ezzel az elvvel összeegyeztethető ajánlásokat fogalmazzon meg és kerülnie kell a 
túl rövid határidő kiszabását az egyensúlyi helyzetbe való visszaállást tekintve.

Az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságának mérésére szolgáló kritériumok 
tekintetében a strukturális hiánymutató különösen alkalmas a hosszú távú helyzetértékelésre, 
mivel a konjunktúra hatásaitól függetlenül képes mérni az államháztartás állapotát. Végül 
kéri, hogy használjanak egy strukturális eladósodási mutatót, mint például „az adósság/állami 
vagyon„ aránypárt vagy „nettó adósság/GDP” aránypárt a tagállamok fizetőképességi 
szintjének mérése érdekében.


