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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl ilgalaikio viešųjų finansų tvarumo atsigaunant ekonomikai
(XXXX/2010(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2009 m. rugpjūčio 12 d. Komisijos tarnybų darbo dokumentą dėl 
Europos pinigų sąjungos (EPS) viešųjų finansų (SEC(2009)1120),

– atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 14 d. Komisijos komunikatą dėl ilgalaikio viešųjų finansų 
tvarumo atsigaunant ekonomikai (COM(2009)0545),

– atsižvelgdamas į 2009 m. sausio 28 d. Komisijos rekomendaciją dėl Tarybos 
rekomendacijos dėl valstybių narių ir Bendrijos bendrųjų ekonominės politikos gairių 
atnaujinimo 2009 m. ir dėl valstybių narių užimtumo politikos įgyvendinimo 
(COM(2009)0034),

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. lapkričio 18 d. rezoliuciją dėl EPS@10: pirmasis 
Ekonominės ir pinigų sąjungos dešimtmetis ir ateities uždaviniai1,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 11 d. rezoliuciją dėl Europos ekonomikos atkūrimo 
plano2,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. sausio 13 d. rezoliuciją dėl EPS viešųjų finansų 2007–
2008 m.3,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. liepos 9 d. rezoliuciją dėl 2007 m. Europos centrinio banko 
(ECB) metinės ataskaitos4,

– atsižvelgdamas į Pitsburgo aukščiausiojo lygio susitikime priimtas rekomendacijas, 
kuriose raginama ir toliau remti ekonomikos augimą tol, kol bus užtikrintas ekonomikos 
atsigavimas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

A. kadangi Komisijos komunikate nerimaujama, kad visuomenės senėjimas ir tendencija 
ilguoju laikotarpiu didinti socialinės apsaugos išlaidų dalį BVP daro neigiamą poveikį 
ekonomikos augimo potencialui ir valstybės biudžeto deficitui,

B. kadangi komunikate pateikiamos prognozės grindžiamos prielaidomis, kurios, be jokios 
abejonės, iki 2060 m., kurie dar labai toli, keisis,

C. kadangi valstybės narės deda pastangas sumažinti savo einamąsias išlaidas, kontroliuoti 
savo sveikatos priežiūros išlaidas ir reformuoti sveikatos apsaugos ir pensijų sistemas,

                                               
1 OL C 16 E, 2010 1 22, p. 8.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0123.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0013.
4 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0357.
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D. kadangi 2009 m. išaugo visų valstybių narių biudžeto deficitas ir skolos lygis dėl cikliško 
mokestinių pajamų sumažėjimo ir dėl Komisijos rekomenduotų išimtinių ekonomikos 
atgaivinimo priemonių įgyvendinimo,

E. kadangi valstybės skolai suteikia reitingą rinkoje tos pačios reitingavimo agentūros, kurios 
prieš finansų krizę nepakankamai įvertino riziką, susijusią su asmeniniais vertybiniais 
popieriais,

F. kadangi, kaip ir Komisija, mano, jog „nėra aiškios sąvokos „tvari skola“ apibrėžties“1, 
tačiau Komisija visgi mėgina pateikti tvarumo kriterijų,

G. kadangi ilgalaikio augimo lygiui įtakos turi trumpalaikės įmonių investicijos,

H. kadangi tų šalių, kurių BVP dalis yra didžiausia Europos Sąjungos BVP, ekonomika 
kenčia labiau nuo santaupų pertekliaus ir kadangi dėl to Europos Sąjunga vis dar esama 
defliacijos grėsmės,

I. kadangi mokestinės paskatos, palankios ūkio subjektams, kurie itin pajėgūs taupyti, gali 
papildyti perteklines santaupas, dėl kurių kyla finansiniai burbulai, 

J. kadangi demografiniai pokyčiai priklauso nuo vaisingumo lygio ir migracijos srautų 
raidos;

K. kadangi abejotina socialinės apsaugos privalomosios dalies sumažinimo nauda sveikatos 
apsaugai ir makroekonomikai,

L. kadangi kai kuriose valstybėse narėse poreikis turėti gerovės valstybę išlieka didelis ir 
kadangi gerovės valstybė nebūtinai praeityje pakenkė šių šalių ekonomikos 
dinamiškumui,

Kokia turėtų būti krizės įveikimo strategija?

1. atkreipia dėmesį į nepageidaujamus padarinius (turint mintyje užimtumo, žmogiškojo 
kapitalo ir perkamosios galios mažėjimą) anksčiau laiko atsisakius paramos priemonių;

2. pabrėžia, kad tais atvejais, kai nuolat nepakankamai panaudojami gamybos pajėgumai, 
struktūrinės priemonės mažai pagelbėtų, jei nebūtų remiama paklausa, nes įmonės, kurių 
įranga nepakankamai panaudojama, nebūtų itin suinteresuotos investuoti;

3. mano, kad Komisija turi apibrėžti atgaivintos ekonomikos rodiklius, kad būtų tiksliai 
nurodyta, kada turi būti taikomos krizės įveikimo priemonės, pvz., kai ekonomika pasieks 
savo įprastą gamybos pajėgumų panaudojimo lygį;

4. siūlo Komisijai pradėti taikyti paprastą taisyklę, kuri suteiktų galimybę kiekvienai 
valstybei narei leisti veikti savaiminiams stabilizatoriams: leisti taikyti vadinamąsias 
nestandartines priemones tol, kol gamybos pajėgumų panaudojimo lygis nepasieks įprasto 

                                               
1 Prie 2009 m. spalio 14 d. Komisijos komunikato dėl ilgalaikio viešųjų finansų tvarumo atsigaunant ekonomikai 
pridedamas darbo dokumentas.
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lygio, ir paprašyti valstybių narių siekti subalansuoto biudžeto skiriant pirminio biudžeto 
perteklių skolai padengti, kai ekonomika siekiama visiško užimtumo;

Kaip apibrėžti ilgalaikį viešųjų finansų tvarumą?

5. kaip ir Komisija, pritaria minčiai, kad „sėkminga fiskalinė ekspansija nuosmukiui įveikti 
ir ilgalaikis viešųjų finansų tvarumas nėra nesuderinami dalykai“;

6. mano, kad tais atvejais, kai nėra pusiausvyros tarp santaupų ir investicijų, įgyvendinant 
biudžeto politiką turi būti įmanoma pasiskolinus paversti turimas santaupas investicinėmis 
išlaidomis siekiant, kad Europos Sąjunga pereitų prie ekonomikos be anglies dioksido;

7. pabrėžia, kad valdžios sektoriaus ir socialinės apsaugos išlaidos nėra vien tik 
vadinamosios neproduktyvios išlaidos, tačiau jos taip pat turi teigiamo poveikio fizinio ir 
žmogiškojo kapitalo kaupimui ir faktinei paklausai;

8. pabrėžia, kad dėl to atsiradęs išaugęs potencialaus augimo lygis galėtų savo ruožtu 
sumažinti minėtųjų išlaidų finansavimo sąnaudas dėka gautų mokestinių pajamų;

9. pabrėžia, kad socialinės apsaugos sistemos, kaip socialinių padarinių švelninimo 
priemonės, pasirodė itin veiksmingos krizės metu ir kad galima jas remti, pvz., padidinant 
jų finansavimo pagrindą;

10. primena, kad ilgalaikis privalomojo pensijų kaupimo sistemų subalansuotumas priklauso 
ne tik nuo demografinių pokyčių, bet ir nuo dirbančiųjų produktyvumo (darančio poveikį 
potencialiam augimo lygiui) bei nuo BVP dalies, skirtos minėtosioms sistemoms 
finansuoti;

11. primena, kad skolos našta auga, kai faktinės palūkanų normos yra didesnės už BVP 
augimo lygį, ir kad deficitas yra tvarus tol, kol dėl jo atitinkamiems ūkio subjektams 
neperkeliama nepakeliama mokesčių našta;

12. mano, kad palūkanų normos, siejamos su vyriausybės skolinimusi, lygis yra pagrindinis 
kriterijus, pagal kurį vertinamas skolos trumpalaikis tvarumas;

13. pažymi, kad rinkos ir reitingavimo agentūros gali pervertinti riziką, susijusią su asmeninių 
vertybinių popierių turėjimu, kaip jos prieš finansų krizę nepakankamai įvertino riziką dėl 
asmeninių vertybinių popierių įsigijimo;

Kaip įvertinti valstybės skolą?

14. ragina Komisiją pradėti tyrimus, kurie leistų įvertinti valstybių narių skolos, nuo kurios 
priklauso vyriausybės skolinimosi palūkanų normos lygis, kokybę siekiant geresnės 
informacijos, skirtos reitingavimo agentūroms;

15. ypač siūlo Komisijai įvertinti išlaidų mokesčiams, kurias patyrė valstybės narės siekdamos 
atgaivinti savo ekonomiką, padarinius gamybai ir valdžios sektoriaus sąskaitoms;
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16. rekomenduoja vartoti sąvoką „perviršinis deficitas“, kai dėl išlaidų arba prastai 
sureguliuotų mokestinių paskatų susidaro skola, nes dėl jų valstybė netenka svarbių 
išteklių ir nepadaromas finansus reglamentuojančiuose įstatymuose numatytas poveikis 
augimui ir gautoms mokestinėms pajamoms;

17. primena, kad Stabilumo ir augimo paktas buvo peržiūrėtas 2005 m. siekiant de facto
priimti anticiklinės makroekonomikos politikos principus, kurie sėkmingai pasitvirtino 
krizės metu;

18. ragina Komisiją parengti rekomendacijas kaip sumažinti deficitą, kurios derėtų su 
minėtuoju anticiklinio viešųjų finansų valdymo principu;

19. prašo struktūrinį deficitą laikyti ilgalaikio viešųjų finansų tvarumo rodikliu;

20. ragina nustatant valstybių narių mokumą taikyti struktūrinės skolos lygio rodiklį, pvz., 
skolos ir valstybės turto santykį arba grynosios skolos ir BVP santykį;

°

°         °

21. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Koordinuoti anticiklinę politiką ir struktūrines reformas

Biudžeto politikos vykdymas – tai labai svarbus valstybių narių ekonominės politikos 
veiksmas. Stabilumo ir augimo pakte apribojama valstybių narių veikimo laisvė įgyvendinti 
savo nuožiūra vykdomą įvairių krypčių politiką. 2005 m. peržiūrint minėtąjį paktą apibrėžtos 
išimtinės aplinkybės, kurioms esant galima tam tikrą laiką nesilaikyti šių apibrovimų, kad 
pradėtų veikti savaiminiai stabilizatoriai. Dabar reikia apibrėžti atgaivintos ekonomikos 
rodiklius, kad būtų nurodyta, kada tiksliai turi būti taikomos krizės įveikimo priemonės. 
Ekonomistai sutaria, kad visiško užimtumo ekonomika – tai ekonomika, kurioje per daug 
gamybos pajėgumų. Realybėje tokia padėtis gali susidaryti, kai įrenginių panaudojimo lygis 
didesnis nei 85 proc.  Taigi galima manyti, kad būtina taikyti biudžeto ir pinigų skatinimo 
priemones susidarius lygiui, žemesniam nei tam tikras augimo lygis.

Kalbant apie ekonominę padėtį Europos Sąjungoje, reikia pasakyti, kad 2009 m. sumažėjo 
gamyba, o gamybos pajėgumų panaudojimo lygis buvo itin žemas – vidutiniškai 71 proc. 
Ekonomikos atsigavimas ypač jautrus, nes jis grindžiamas įmonių atsargų papildymu ir 
nedideliu eksporto pakilimu. Daugelyje ES valstybių narių vartojimas sustingęs ir 
investuojama mažai dėl to, kad sumažėjo užsakymų. Todėl mažėja Europos valstybių 
ekonomikos augimo potencialas.

Taigi siekdama nurodyti tikslų momentą, kada krizės įveikimo politika turėtų būti taikoma, 
Komisija galėtų taikyti paprastą taisyklę. Kol gamybos pajėgumų panaudojimo lygis 
nepasieks įprasto lygio, būtina ir toliau taikyti vadinamąsias nestandartines priemones. Kai 
ekonomika pasiekia tą momentą, gali būti rekomenduojama taikyti priemones, kurios padeda 
užtikrinti grįžimą prie subalansuoto biudžeto (pvz., pirminio biudžeto pertekliaus skyrimas 
skolai sumažinti).

2. Koks turėtų būti viešųjų finansų tvarumo kriterijus?

Komisijos komunikate pripažįstama, kad būtina ir toliau taikyti nestandartines priemones, kol 
ekonomika dar neatgaivinta ir dėl jos kyla ilgalaikio viešųjų finansų tvarumo problema.
Tuo labiau kad, kaip pabrėžiama komunikate, „nėra aiškios sąvokos „tvari skola“ 
apibrėžties“1 ir „Tvaraus skolos lygio viršutinė riba nėra apibrėžta. Tvarumo ribos yra 
skirtingos įvairiose šalyse ir įvairiu metu“2. Visgi Komisija mėgina pateikti tvarumo kriterijų, 
kad skola nepakenktų „valdžios sektoriaus gebėjimui teikti reikalingas viešąsias paslaugas (...) 
ir gebėjimui priderinti politiką prie naujų uždavinių“. Ji nerimauja, kad visuomenės senėjimas 
ir tendencija didinti socialinės apsaugos išlaidas daro neigiamą poveikį potencialiam 
ekonomikos augimui ir valstybės biudžeto deficitui.

Komisijos komunikate norima apibrėžti išlaidų ir mokesčių dalies, dėl kurios ES valstybės 
                                               
1 Prie 2009 m. spalio 14 d. Komisijos komunikato Europos Parlamentui ir Tarybai dėl ilgalaikio viešųjų finansų 
tvarumo atsigaunant ekonomikai pridedamas darbo dokumentas.
2 2009 m. spalio 14 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl ilgalaikio viešųjų finansų 
tvarumo atsigaunant ekonomikai.
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narės privalės susitarti siekdamos, kad valstybės biudžeto skola visą laikotarpį būtų mažesnė 
nei leistina riba, t. y. 60 proc. BVP, raidą iki 2060 m.

Komunikate pateikiamos prognozės grindžiamos hipotezėmis, kurios, be jokios abejonės, per 
ilgą laikotarpį dar keisis. Ilgalaikiam augimo lygiui iš tiesų įtakos turi įmonių trumpalaikių 
investicijų sprendimai seka, nes patys šie sprendimai priklauso nuo aplinkybių ir valdžios 
institucijų savo nuožiūra vykdomos politikos. Todėl gera makroekonomikos politika turėtų 
padidinti potencialų augimo lygį ir sumažinti socialinės apsaugos sistemų finansavimo 
apribojimus. Be to, demografiniai pokyčiai priklauso nuo vaisingumo lygio ir migracijos 
srautų pokyčių. Pagaliau, šie socialinės apsaugos išlaidų finansavimo apribojimai priklauso 
nuo socialinio poreikio turėti viešąsias gėrybes ir nuo privalomųjų atskaitymų priimtinumo 
laipsnio. Minėtasis poreikis kai kuriose valstybėse narėse itin didelis ir nebūtinai praeityje 
pakenkė ekonomikos dinamiškumui. Šiandien pripažįstamas Europos socialinio modelio 
socialinių padarinių švelninimo priemonių, kurios ypač naudingos krizės metu, 
veiksmingumas. Be to, galima juos plėtoti ir modernizuoti iš naujo apibrėžiant jų taikymo sritį 
ir finansavimo pagrindą.

Būtent dėl šių trumpalaikių investicijų sekos turi būti keliama valstybės skolos problema. 
Šiuo atžvilgiu deficitas pageidautinas tada, kai nėra pusiausvyros tarp santaupų ir investicijų. 
Tokiu atveju viešoji politika turi pasiskolindama panaudoti turimas santaupas, kad būtų 
galima finansuoti investicines išlaidas.  Tokio pusiausvyros nebuvimo užuomazga pasireiškė 
prieš prasidedant 2008 m. spalio mėn. kreditų krizei; ES ekonomikos augimas tapo neigiamas 
nuo 2008 m. antrojo ketvirčio ir euro zonos augimo lygis liko mažesnis nei jo potencialus 
lygis nuo dešimtmečio pradžios.

Norint, kad vėl investuojama būtų, kad valstybės narės, turinčios santaupų perteklių, turėtų 
biudžeto politiką. Deficitas yra tvarus, jeigu dėl jo finansavimo nedaromas spaudimas 
vyriausybės skolinimosi palūkanų normai ir dėl jo mokesčių mokėtojams neperkeliama 
nepakeliama našta (?). Našta auga, kai faktinės palūkanų normos yra didesnės už ekonomikos 
augimo lygį. Būtent todėl, kai yra žemas palūkanų normos lygis, jis yra pagrindinis kriterijus, 
pagal kurį vertinamas trumpalaikės skolos tvarumas. 

Be to, valstybių narių skolinimosi pajėgumai priklauso nuo reitingavimo agentūrų požiūrio. 
Naujausia patirtis rodo, kad šios agentūros gali nepakankamai įvertinti arba pervertinti riziką. 
Jos suteikia AAA reitingą tik tada, jei valstybės, kurios skolinasi, yra mokios.  Reitingas bus 
aukštesnis, jei iš skolos finansuojamas deficitas, kuris skatina augimą ir būsimas mokestines 
pajamas. Būtent todėl svarbu, kad Komisija pradėtų tyrimus, kurie leistų įvertinti skolų 
kokybę ir kad ji taikytų nuobaudas valstybėms narėms, kurios mėgintų pervertinti savo 
hipotezes dėl ekonomikos augimo, kad slapčiomis turėtų recesinį deficitą.

3. Nustatyti gerąją ir blogąją skolą

Taikydamos Komisijos rekomendacijas, kai euras buvo įvestas, valstybės narės įsipareigojo 
sumažinti savo einamąsias išlaidas ir reformuoti pensijų sistemas. Įvykus krizei 2009 m. 
gerokai išaugo visų valstybių narių biudžeto deficitas ir įsiskolinimas.

Deficitas auga ne vien tik dėl to, kad įgyvendinamos ekonomikos atgaivinimo priemonės. 
Visų pirma jis auga dėl savaiminio mokestinių pajamų sumažėjimo, taip pat dėl biudžeto 
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politikos veiksmingumo, kurį galima įvertinti pagal tai, kad pasiekti jos tikslai. Dėl didelio 
deficito gali būti finansuojama ekonominė ekspansija, kuri skatina mokestines pajamas ir 
sugrįžimą prie subalansuoto biudžeto. Tokia yra Komisijos rekomenduotų vadinamųjų 
nestandartinių paskatų esmė.

Tačiau prastai sureguliuotos mokestinės paskatos gali turėti menką poveikį ekonomikos 
augimui. Be to, dėl šių mokestinių išlaidų auga valstybės skola. Tada kalbama apie recesinį 
deficitą. Blogosios skolos našta tenka namų ūkiams, kurie visiškai nelinkę taupyti, nes šie 
ūkiai sumoka skolos palūkanas, patys nieko negaudami. Kadangi deficitas visų pirma slegia tų 
namų ūkių, kuriuos skaudžiausiai palietė krizė, pečius, todėl būtina kuo skubiau nustatyti 
recesinį deficitą ir jį neutralizuoti.

4. Ką daryti su Stabilumo paktu?

Kai buvo rengiama Mastrichto sutartis, buvo nustatytas leistinas deficitas ir leistina skola, 
numatant Europos pinigų sistemai priklausančių šalių deficito ir įsiskolinimo vidurkį. 
Peržiūrint 2005 m. Stabilumo paktą buvo siekta numanomai patvirtinti anticiklinės 
makroekonomikos politikos principus. Toks principas ypač svarbus siekiant ilgalaikio viešųjų 
finansų tvarumo. Komisija turėtų aiškiai įtvirtini šią anticiklinio valdymo taisyklę. Taigi ji turi 
parengti rekomendacijas, kurios derėtų su šiuo principu, nenustatydamos pernelyg trumpų 
grįžimo prie subalansuoto biudžeto terminų.

Turint mintyje kriterijus, pagal kuriuos gali būti vertinamas ilgalaikis viešųjų finansų 
tvarumas, struktūrinio deficito rodiklis yra ypač pritaikytas prie ilgalaikio vertinimo, nes pagal 
jį vertinama viešųjų finansų būklė neatsižvelgiant į ciklinį poveikį. Galiausiai, struktūrinės 
skolos lygio rodiklis (skola ir valstybės turto santykis arba grynosios skolos ir BVP santykis) 
gali būti naudojamas vertinant valstybių narių mokumą.


