
PR\804874PL.doc PE438.509v03-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Gospodarcza i Monetarna

XXXX/2010(INI)

12.2.2010

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie długoterminowej stabilności finansów publicznych w gospodarce 
wychodzącej z kryzysu
(XXXX/2010(INI))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Liem Hoang Ngoc



PE438.509v03-00 2/9 PR\804874PL.doc

PL

PR_INI

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ..............................................3

UZASADNIENIE ..................................................................................................................7



PR\804874PL.doc 3/9 PE438.509v03-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie długoterminowej stabilności finansów publicznych w gospodarce 
wychodzącej z kryzysu
(XXXX/2010(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie 
finansów publicznych w UGW w 2009 r. (SEC(2009)1120),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 października 2009 r. w sprawie 
długoterminowej stabilności finansów publicznych w gospodarce wychodzącej z kryzysu 
(COM(2009)0545),

– uwzględniając zalecenie Komisji dla Rady z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie 
planowanej na rok 2009 aktualizacji ogólnych wytycznych dotyczących polityki 
gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty oraz w sprawie realizacji polityki 
zatrudnienia przez państwa członkowskie (COM(2009)0034),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie 10 lat istnienia unii 
gospodarczej i walutowej – pierwsza dekada Unii Gospodarczej i Walutowej oraz 
przyszłe wyzwania1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie europejskiego planu 
naprawy gospodarczej2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie finansów publicznych
w unii gospodarczej i walutowej w latach 2007-20083,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie rocznego sprawozdania 
Europejskiego Banku Centralnego za rok 20074,

– uwzględniając zalecenia ze szczytu w Pittsburghu, zachęcające do kontynuowania starań 
na rzecz wzrostu dopóki odnowa gospodarcza nie będzie ustabilizowana,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

A. mając na uwadze wyrażone w komunikacie Komisji obawy dotyczące negatywnego 
oddziaływania – na potencjał wzrostu i deficyty publiczne – procesu starzenia się 
społeczeństw oraz tendencji do długoterminowego zwiększania wydatków socjalnych
w stosunku do PKB,

B. mając na uwadze, że prognozy zawarte w komunikacie opierają się na hipotezach, które
z pewnością ulegną zmianie w tak odległej perspektywie czasowej, jaką jest rok 2060,

                                               
1 Dz.U. C 16 E z 22.1.2010, s. 8.
2 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0123.
3 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0013.
4 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0357.
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C. mając na uwadze działania podjęte przez państwa członkowskie w celu zmniejszenia ich 
wydatków administracyjnych, kontroli wydatków zdrowotnych oraz zreformowania 
krajowych systemów opieki zdrowotnej i emerytalnych,

D. mając na uwadze, że w roku 2009 ze względu na spowolnienie koniunktury wpływów 
podatkowych oraz wdrożenie nadzwyczajnych środków ożywienia gospodarczego 
zaleconych przez Komisję zwiększyły się deficyty i poziom zadłużenia wszystkich państw 
członkowskich,

E. mając na uwadze, że dług publiczny podlega ocenie rynkowej tych samych agencji 
ratingowych, które przed kryzysem finansowym nie doceniły ryzyka związanego
z prywatnymi papierami wartościowymi,

F. mając na uwadze, że zgodnie ze stanowiskiem Komisji „nie istnieje jasna definicja 
stabilnego zadłużenia”1, jednak próbuje się wprowadzić kryterium stabilności,

G. mając na uwadze, że na długoterminową stopę wzrostu oddziałują krótkoterminowe 
inwestycje przedsiębiorstw,

H. mając na uwadze, że gospodarki o najwyższym udziale w europejskim PKB mają raczej 
problemy z nadwyżkami oszczędności i że w związku z tym niebezpieczeństwo deflacji
w Unii Europejskiej nie zniknęło,

I. mając na uwadze, że zachęty podatkowe korzystne dla podmiotów gospodarczych 
przejawiających dużą skłonność do oszczędzania sprzyjają gromadzeniu nadwyżek 
oszczędności, będących przyczyną baniek finansowych,

J. mając na uwadze, że zmiany demograficzne zależą od zmian wskaźnika rozrodczości oraz 
od przepływów migracyjnych,

K. mając na uwadze, że korzyści zdrowotne i makroekonomiczne wynikające ze 
zmniejszenia obowiązkowej części opieki społecznej są niepewne,

L. mając na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich pozostają silne oczekiwania 
co do państwa opiekuńczego, co niekonieczne wiązało się dla nich w przeszłości ze 
spowolnieniem dynamiki gospodarczej,

Jaką przyjąć strategię wyjścia?

1. zwraca uwagę na niekorzystne skutki zbyt wczesnej rezygnacji ze środków wsparcia
w odniesieniu do ograniczeń w zatrudnieniu, kapitale ludzkim i mocy nabywczej;

2. podkreśla, że w sytuacji chronicznego niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnej 
środki strukturalne miałyby słaby zasięg przy braku wsparcia popytu, ponieważ 
przedsiębiorstwa, których czynniki produkcji nie sa w wystarczającym stopniu 
wykorzystywane, nie miałyby wielu powodów do inwestowania;

                                               
1 Dokument roboczy załączony do komunikatu Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
długoterminowej stabilności finansów publicznych w gospodarce wychodzącej z kryzysu, 14 października 
2009 r.
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3. uważa, że Komisja musi określić wskaźniki „gospodarki wychodzącej z kryzysu”, aby 
móc stwierdzić, w którym momencie należy zastosować strategie wyjścia, na przykład
w sytuacji osiągnięcia przez gospodarkę normalnego poziomu wykorzystania zdolności 
produkcyjnej;

4. proponuje, aby Komisja przyjęła prostą zasadę, dzięki której państwa członkowskie będą 
mogły pozwolić działać swoim automatycznym stabilizatorom: dopuszczenie środków 
„niekonwencjonalnych” dopóki poziom wykorzystania zdolności produkcyjnej jest niższy 
od normalnego oraz zwrócenie się do państw członkowskich o dążenie do równowagi 
budżetowej poprzez przeznaczenie nadwyżek z budżetu wstępnego na oddłużenie, gdy 
gospodarka będzie zmierzać do pełnego zatrudnienia;

Jak zdefiniować długoterminową stabilność finansów publicznych?

5. popiera stanowisko Komisji, w myśl którego „ekspansja budżetowa stosowna do 
przeciwdziałania recesji nie jest niezgodna z długoterminową stabilnością finansów 
publicznych”;

6. uważa, że w sytuacji nierównowagi pomiędzy oszczędzaniem a inwestycjami polityka 
budżetowa musi być w stanie przemienić – w drodze pożyczek – dostępne oszczędności
w wydatki inwestycyjne, w szczególności na rzecz przejścia Unii Europejskiej do 
gospodarki bezemisyjnej;

7. podkreśla, że wydatki publiczne i socjalne nie są wyłącznie bezproduktywnymi 
wydatkami, lecz mają też korzystne oddziaływanie na gromadzenie kapitału fizycznego
i ludzkiego oraz na efektywny popyt;

8. podkreśla, że wynikające z tego podniesienie potencjalnej stopy wzrostu byłoby w stanie 
zmniejszyć presję finansowania wspomnianych wydatków, dzięki wygenerowanym w ten 
sposób wpływom podatkowym;

9. podkreśla, że społeczne środki osłonowe, jakimi są systemy opieki społecznej, okazały się 
wyjątkowo skuteczne w czasach kryzysu oraz że możliwe jest ich utrzymanie,
w szczególności poprzez rozszerzenie ich podstaw finansowych;

10. przypomina, że długoterminowa równowaga obowiązkowych systemów emerytalnych 
zależy nie tylko od zmian demograficznych, ale też od wydajności aktywów (wpływającej 
na potencjalną stopę wzrostu) oraz od części PKB przeznaczanej na finansowanie tych 
systemów;

11. przypomina, że zadłużenie wzrasta wtedy, gdy rzeczywiste stopy procentowe są wyższe 
od stopy wzrostu PKB oraz że deficyty są stabilne, dopóki nie powodują przesunięcia 
obciążeń niemożliwych do poniesienia dla podmiotów gospodarczych, na których 
spoczywają;

12. uważa, że poziom stóp procentowych związanych z obligacjami rządowymi stanowi 
główne kryterium mierzące stabilność krótkoterminowego zadłużenia;
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13. zauważa, że rynki i agencje ratingowe są skłonne do przeceniania ryzyka związanego
z posiadaniem papierów wartościowych, podobnie jak za nisko oceniły one ryzyko 
związane z nabywaniem prywatnych papierów wartościowych p r z e d  kryzysem 
finansowym;

Jak ocenić dług publiczny?

14. zwraca się do Komisji o podjęcie badań pozwalających ocenić jakość zadłużenia państw 
członkowskich, od których zależy poziom stóp procentowych obligacji rządowych, aby 
poprawić jakość informacji będących do dyspozycji agencji ratingowych;

15. sugeruje w szczególności, aby Komisja oceniła skutki wydatków fiskalnych poczynionych 
przez państwa członkowskie w celu ożywienia swoich gospodarek pod kątem 
oddziaływania na produkcję i finanse publiczne;

16. proponuje stosowanie terminu „nadmierny deficyt” w przypadku, gdy źle zaplanowane 
wydatki lub zachęty podatkowe zwiększają zadłużenie, gdyż pozbawiają państwo 
ważnych zasobów, nie powodując prognozowanych w prawodawstwie z zakresu finansów 
skutków w stosunku do wzrostu i odnośnych wpływów podatkowych;

17. przypomina, że pakt na rzecz stabilności i wzrostu został poddany przeglądowi w 2005 r.
w celu faktycznego przyjęcia zasad makroekonomicznej polityki antycyklicznej, które
w obliczu kryzysu potwierdziły swą skuteczność;

18. nakłania Komisję do wydania zaleceń dotyczących zmniejszenia deficytów, spójnych
z zasadą antycyklicznego zarządzania finansami publicznymi;

19. wnosi o utrzymanie deficytu strukturalnego jako wskaźnika określającego 
długoterminową stabilność finansów publicznych;

20. zwraca się o stosowanie wskaźnika poziomu zadłużenia strukturalnego, takiego jak 
stosunek „zadłużenie/aktywa państwa” lub „zadłużenie netto/PKB”, aby określić poziom 
wypłacalności państw członkowskich;

°

°         °

21. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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UZASADNIENIE

1. Koordynacja polityk koniunkturalnych i reform strukturalnych

Realizacja polityki budżetowej jest istotnym elementem polityki gospodarczej państw 
członkowskich. Pakt na rzecz stabilności i wzrostu ogranicza ich swobodę w prowadzeniu 
polityk uznaniowych. W przeglądzie pakietu, który miał miejsce w 2005 r., określono 
wyjątkowe okoliczności, w których ograniczenia te mogą być okresowo przekraczane, aby 
możliwe było funkcjonowanie automatycznych stabilizatorów. Obecnie chodzi o określenie 
wskaźników „gospodarki wychodzącej z kryzysu”, aby móc dokładnie stwierdzić, w którym 
momencie należy zastosować strategie wyjścia. Ekonomiści są zgodni co do tego, że 
gospodarka charakteryzująca się pełnym zatrudnieniem jest taką gospodarką, w której 
zdolność produkcyjna jest w pełni wykorzystana. Sytuacja taka występuje w praktyce 
wówczas, gdy poziom wykorzystania czynników produkcji przekracza 85%. Można zatem 
uznać, że poniżej pewnego poziomu wzrostu konieczne są budżetowe i monetarne środki 
wsparcia.

Opisując sytuację gospodarczą w Unii Europejskiej trzeba stwierdzić, że rok 2009 
charakteryzował się ograniczeniem produkcji i wyjątkowo niskim poziomem wykorzystania 
zdolności produkcyjnej, wynoszącym średnio 71%. Ożywienie gospodarcze jest tym bardziej 
niestabilne, ponieważ w dużym stopniu zależy od odnowienia zapasów przedsiębiorstw oraz 
zwiększenia eksportu. W większości państw UE konsumpcja stoi w miejscu, a inwestycje 
pozostają na niskim poziomie z powodu spadku liczby zamówień. Skutkiem tego jest 
osłabienie potencjału wzrostu europejskich gospodarek.

By szczegółowo określić moment, w którym konieczne jest nasilenie strategii wyjścia, 
Komisja mogłaby przyjąć prostą zasadę. Dopóki poziom wykorzystania zdolności 
produkcyjnej jest niższy od normalnego poziomu, należy utrzymać środki 
niekonwencjonalne. Gdy natomiast gospodarka osiągnie ten poziom, można zalecić środki 
gwarantujące powrót do równowagi budżetowej (takie jak przeznaczenie nadwyżek z budżetu 
wstępnego na oddłużenie).

2. W poszukiwaniu kryterium stabilności finansów publicznych

W swym komunikacie Komisja przyznaje, że konieczne jest utrzymanie środków 
niekonwencjonalnych, dopóki  w gospodarce nie nastąpi ożywienie, oraz porusza problem 
długoterminowej stabilności finansów publicznych.
Jednakże – jak podkreśla się w komunikacie – „nie istnieje jasna definicja stabilnego 
zadłużenia”1 oraz „nie ma określonego górnego limitu dla stabilnego poziomu zadłużenia. 
Limity stabilności różnią się w poszczególnych państwach oraz mają charakter okresowy.”2

Komisja próbuje jednakże wprowadzić kryterium stabilności, aby zadłużenie nie ograniczało 
                                               
1 Dokument roboczy załączony do komunikatu Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
długoterminowej stabilności finansów publicznych w gospodarce wychodzącej z kryzysu, 14 października 
2009 r.
2 Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie długoterminowej stabilności finansów 
publicznych w gospodarce wychodzącej z kryzysu, 14 października 2009 r.
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„zdolności rządu do świadczenia niezbędnych usług publicznych (...) ani możliwości 
dostosowania polityki do nowych wyzwań.” Komisja wyraża obawy dotyczące negatywnego 
oddziaływania – na potencjał wzrostu i deficyty publiczne – procesu starzenia się 
społeczeństw oraz tendencji do zwiększania wydatków socjalnych.

Komunikat Komisji próbuje określić w perspektywie czasowej roku 2060 zmiany dotyczące 
części wydatków i podatków, jakie trzeba będzie przyjąć w państwach UE, aby dług 
publiczny utrzymał się przez cały ten okres na akceptowalnym poziomie, tj. by poziom 
zadłużenia nie przekraczał 60% PKB.

Prognozy zawarte w komunikacie Komisji opierają się na hipotezach, które z pewnością 
ulegną zmianie w odległej perspektywie czasowej. Na długoterminową stopę wzrostu 
oddziałują sukcesywne krótkoterminowe decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, które z kolei 
zależą od kontekstu oraz polityk uznaniowych prowadzonych przez władze. Zatem dobre 
polityki makroekonomiczne mają potencjał zwiększenia potencjalnej stopy wzrostu oraz 
zmniejszenia presji finansowania systemów opieki społecznej. Co więcej, zmiany 
demograficzne zależą od nieprzewidywalnych zmian wskaźnika rozrodczości oraz od 
przepływów migracyjnych. Natomiast wspomniane „zmniejszanie presji” finansowania 
wydatków socjalnych zależy od społecznego zapotrzebowania na dobra publiczne oraz 
stopnia akceptacji obowiązkowych składek.  To społeczne zapotrzebowanie okazuje się 
wysokie w niektórych państwach członkowskich, co niekonieczne wiązało się dla nich
w przeszłości ze spowolnieniem dynamiki gospodarczej. W chwili obecnej uznaje się 
skuteczność społecznych środków osłonowych europejskiego modelu społecznego, 
wyjątkowo przydatnych w czasach kryzysu. Możliwe jest zresztą ich rozwijanie
i modernizacja, pod warunkiem ponownego określenia ich zasięgu i podstaw finansowych.

Właśnie przez pryzmat takich sukcesywnych okresów krótkoterminowych należy 
rozpatrywać problem długu publicznego. W tym kontekście deficyt jest pożądany, jeżeli 
występuje nierównowaga pomiędzy oszczędnościami a inwestycjami. Polityka publiczna 
musi w takich przypadkach móc wykorzystać dostępne oszczędności poprzez pożyczki, aby 
sfinansować wydatki inwestycyjne.  Zalążek takiej nierównowagi istniał już przed 
rozpoczęciem kryzysu płynności finansowej w październiku 2008 r.; wzrost w UE od 
drugiego kwartału 2008 r. spadł poniżej zera, a stopa wzrostu w strefie euro pozostała niższa 
od jej stopy potencjalnej od początku dziesięciolecia.

Aby ponownie ożywić inwestycje, potrzebne jest prowadzenie polityki budżetowej w tych 
państwach członkowskich, które dysponują nadwyżkami oszczędności. Deficyty są stabilne, 
dopóki finansowanie ich nie wywiera presji na stopy procentowe obligacji rządowych oraz 
nie powoduje przesunięcia na podatników niemożliwych do poniesienia obciążeń.
A zadłużenie wzrasta wtedy, gdy realne stopy procentowe są wyższe od stopy wzrostu 
gospodarki.  Dlatego też poziom stóp procentowych, gdy jest niski, stanowi główne kryterium 
mierzące stabilność krótkoterminowego zadłużenia.

Zdolność zaciągania pożyczek przez państwa członkowskie zależy ponadto od podejścia 
agencji ratingowych. Najświeższe doświadczenia wskazują, że agencje te są skłonne do 
dokonywania nadmiernej lub niewystarczającej oceny ryzyka. Przyznają one ocenę AAA 
tylko wówczas, gdy państwo zaciągające dług jest wypłacalne. Ocena ta jest wyższa, jeżeli 
dług finansuje deficyty sprzyjające wzrostowi oraz przyszłym wpływom podatkowym. 
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Dlatego też ważne jest, by Komisja podjęła badania pozwalające ocenić jakość zadłużenia 
oraz by stosowała sankcje wobec tych państw członkowskich, które przejawiałyby chęć 
zawyżania własnych prognoz wzrostu w celu praktykowania w ukryciu deficytu recesyjnego.

3. Określić, czym jest dobre i złe zadłużenie

Stosując się do zaleceń Komisji, państwa członkowskie od momentu wprowadzenia euro 
zobowiązały się do ograniczania wydatków administracyjnych oraz zreformowania swoich 
systemów emerytalnych. Ze względu na kryzys w trakcie 2009 r. znacząco wzrosły deficyty 
oraz poziom zadłużenia wszystkich państw członkowskich.

Zwiększenie deficytów nie wzięło się wyłącznie z wprowadzenia w życie środków ożywienia 
gospodarczego. Wynika ono w głównej mierze z automatycznego zmniejszenia się dochodów 
podatkowych. W następnej kolejności – ze skuteczności polityk budżetowych, mierzalnych 
poprzez stopień realizacji wyznaczonych celów. Wysoki deficyt może finansować 
gospodarczą ekspansję, która jest źródłem dochodów podatkowych i powrotu do równowagi. 
Taka jest logika „niekonwencjonalnych zachęt” zalecanych przez Komisję.

Natomiast źle zaplanowane zachęty podatkowe mogą negatywnie wpłynąć na wzrost. Takie 
wydatki podatkowe jeszcze bardziej potęgują dług publiczny. Mówimy wówczas o deficytach 
recesyjnych. Obciążenie spowodowane złym zadłużeniem odbija się na gospodarstwach 
domowych, których skłonność do oszczędzania jest równa zeru, co jeszcze bardziej pogłębia 
zadłużenie. Ponieważ deficyty najmocniej odbijają się na tych gospodarstwach domowych, 
które zostały najciężej doświadczone kryzysem, konieczne jest pilne rozpoznanie deficytów 
recesyjnych oraz ich unieszkodliwienie.

4. Co zrobić z paktem na rzecz stabilności?

Podczas redagowania Traktatu z Maastricht określone zostały dopuszczalne deficyty
i poziomy zadłużenia poprzez ustanowienie średniego deficytu i poziomu zadłużenia państw 
europejskiego systemu walutowego. Przegląd paktu na rzecz stabilności dokonany w 2005 r. 
polegał na domyślnym przyjęciu zasady prowadzenia antycyklicznej polityki 
makroekonomicznej. Zasada ta wydaje się szczególnie odpowiednia w perspektywie 
długoterminowej stabilności finansów publicznych. Komisja mogłaby otwarcie zatwierdzić 
wspomnianą zasadę antycyklicznego zarządzania. W takim wypadku powinna dbać o to, by 
wydawać zalecenia spójne z rzeczoną zasadą, unikając wyznaczania zbyt krótkich terminów 
powrotu do równowagi.

W odniesieniu do kryteriów umożliwiających zmierzenie długoterminowej stabilności 
finansów publicznych, wskaźnik deficytu strukturalnego jest najlepszym narzędziem oceny 
długoterminowej, gdyż mierzy stan finansów publicznych niezależnie od skutków 
koniunktury. Ważny jest też wskaźnik poziomu zadłużenia strukturalnego – aby zmierzyć 
poziom wypłacalności państw członkowskich, możliwe byłoby przyjęcie stosunku 
„zadłużenie/aktywa państwa” lub „zadłużenie netto/PKB”.


