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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o dlhodobej udržateľnosti verejných financií v súvislosti s hospodárskou obnovou
(XXXX/2010(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 12. augusta 2009 o verejných 
financiách v HMÚ – 2009 (SEK(2009)1120),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. októbra 2009 s názvom Dlhodobá udržateľnosť 
verejných financií pre oživenie hospodárstva (KOM(2009) 545),

– so zreteľom na odporúčanie Komisie z 28. januára 2009 o odporúčaní Rady týkajúcom sa 
aktualizácie všeobecných usmernení pre hospodárske politiky členských štátov a 
Spoločenstva na rok 2009 a vykonávania politík zamestnanosti členských štátov 
(KOM(2009)0034),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 18. novembra 2008 o EMU@10: prvých desať rokov 
existencie Hospodárskej a menovej únie a výzvy do budúcnosti1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. marca 2009 o Pláne hospodárskej obnovy Európy2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. januára 2009 o verejných financiách v HMÚ 2007 –
20083,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júla 2008 o výročnej správe Európskej centrálnej 
banky za rok 20074,

– so zreteľom na odporúčania pittsburského samitu obsahujúce výzvu pokračovať v úsilí 
o podporu rastu, pokiaľ sa oživenie nepotvrdí,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

A. keďže Komisia v svojom oznámení vyjadrila obavy z toho, že starnutie obyvateľstva 
a tendencia zvyšujúcich sa sociálnych výdavkov z HDP z dlhodobého hľadiska môžu mať 
negatívny vplyv na potenciálny rast a verejné dlhy,

B. keďže prognózy oznámenia sú založené na predpokladoch, ktoré sa nevyhnutne zmenia v 
dlhodobom horizonte do roku 2060;

C. keďže členské štáty sa snažia znížiť výdavky na fungovanie, získať kontrolu 
nad výdavkami na zdravotníctvo a uskutočniť reformu zdravotníckych a dôchodkových 
systémov,

                                               
1 Ú. v. EÚ C 16 E, 22.1.2010, s. 8
2 Prijaté texty, P6_TA(2009)0123.
3 Prijaté texty, P6_TA(2009)0013.
4 Prijaté texty, P6_TA(2008)0357.
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D. keďže schodky a miera zadlženosti všetkých členských štátov sa v priebehu roka 2009 
zvýšili z dôvodu cyklického spomalenia a zníženia daňových príjmov a realizácie 
mimoriadnych opatrení na oživenie, ktoré odporučila Komisia,

E. keďže verejné dlhy sú predmetom trhového ratingu, ktorý vykonávajú tie isté agentúry, 
ktoré pred krízou podcenili riziká spojené s vydávaním súkromných cenných papierov,

F. keďže súhlasí s Komisiou, že neexistuje jasná definícia pojmu udržateľného dlhu1, napriek 
tomu sa snaží stanoviť kritérium udržateľnosti,

G. keďže mieru dlhodobého rastu ovplyvňujú krátkodobé investície podnikov,

H. keďže hospodárstva, ktoré majú najväčší podiel HDP na európskom HDP, čelia skôr 
prebytku úspor a hrozba deflácie v Európskej únii preto pretrváva,

I. keďže daňové stimuly, z ktorých ťažia hospodárske subjekty so silnými sklonmi 
k úsporám, majú tendenciu podporovať nadmerné sporenie, z čoho vznikajú finančné 
bubliny,

J. keďže demografický vývoj je odkázaný na zmeny v miere plodnosti a na migračné toky,

K. keďže pozitívne účinky poklesu povinnej účasti na sociálnej ochrane na zdravotníctvo 
a makroekonomiku sú neisté,

L. keďže dopyt po sociálnom štáte je v niektorých členských štátoch naďalej dôležitý, čo v 
minulosti neviedlo nevyhnutne k zaťaženiu ich hospodárskej dynamiky, 

Akú východiskovú stratégiu zvoliť?

1. upozorňuje na negatívne účinky predčasného zrušenia podporných opatrení, pokiaľ ide 
o zhoršenie stavu zamestnanosti, ľudský kapitál a kúpnu silu;

2. zdôrazňuje, že v situácii chronického nedostatočného využívania výrobných kapacít by 
štrukturálne opatrenia mali len slabý účinok, ak by sa nepodporil dopyt, pretože podniky, 
ktorých zariadenia nie sú naplno využívané, by mali málo dôvodov investovať;

3. domnieva sa, že Komisia musí stanoviť ukazovatele hospodárstva vo fáze obnovenia, aby 
sa presne určil moment, dokedy sa majú uplatniť opatrenia na vyriešenie tejto situácie, 
napríklad do chvíle, keď sa dosiahne bežná miera využívania výrobných kapacít;

4. navrhuje, aby Komisia uplatňovala jednoduché pravidlo umožňujúce každému členskému 
štátu nechať pôsobiť jeho automatické stabilizátory: povoliť tzv. nekonvenčné opatrenia 
dovtedy, kým je miera využívania výrobných kapacít nižšia ako bežná miera, a od 
členských štátov požadovať, aby sa snažili o vyrovnaný rozpočet vyčlenením nadbytkov 
štátneho rozpočtu na vyrovnanie dlhu vo chvíli, keď hospodárstvo smeruje k plnej 
zamestnanosti; 

                                               
1 Pracovný dokument pripojený k oznámeniu Komisie Európskemu parlamentu a Rade o dlhodobej udržateľnosti 
verejných financií pre oživenie hospodárstva, 14. október 2009. 
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Ako definovať dlhodobú udržateľnosť verejných financií?

5. súhlasí s Komisiou v tom, že úspešná fiškálna expanzia na riešenie recesie a dlhodobejšia 
fiškálna udržateľnosť nie sú nezlučiteľné;

6. domnieva sa, že v časoch nerovnováhy medzi šetrením a investíciami musí byť 
rozpočtová politika schopná premeniť formou pôžičiek dostupné úspory na investičné 
výdavky, napríklad na podporu rozvoja Európskej únie smerom k bezuhlíkovému 
hospodárstvu;

7. zdôrazňuje, že verejné a sociálne výdavky nie sú len nevýrobnými výdavkami, ale že majú 
pozitívny prínos pre kumuláciu hmotného a ľudského kapitálu a na efektívny dopyt;

8. zdôrazňuje, že zvýšenie potenciálnej miery rastu, ktorý tým vzniká, by mohol na druhú 
stranu spôsobiť uvoľnenie napätia spojeného s financovaním uvedených výdavkov vďaka 
spôsobeným fiškálnym príjmom;

9. zdôrazňuje, že systémy sociálneho zabezpečenia fungujúce ako tzv. sociálne záchytné 
siete sa prejavili ako obzvlášť účinné v časoch krízy a že by sa dali udržať okrem iného 
rozšírením základov ich financovania;

10. pripomína, že dlhodobá rovnováha povinných dôchodkových systémov závisí nielen od 
demografického vývoja, ale aj od produktivity aktív (ktorá ovplyvňuje potenciálnu mieru 
rastu), ako aj od podielu HDP vyčleneného na financovanie týchto systémov;

11. pripomína, že dlhové zaťaženie rastie, ak je reálna úroková miera vyššia ako miera rastu 
HDP, a že schodky sú udržateľné, pokiaľ sa ich zaťaženie neprenesie neúnosným 
spôsobom na hospodárske subjekty;

12. domnieva sa, že výška úrokových sadzieb spojená so štátnymi úvermi predstavuje hlavné 
kritérium, ktorým sa meria krátkodobá udržateľnosť dlhu;

13. poukazuje na to, že trhy a ratingové agentúry môžu nadhodnocovať riziká spojené 
s vlastníctvom štátnych dlhopisov, podobne ako podcenili riziká spojené s nákupom 
súkromných cenných papierov pred finančnou krízou;

Ako hodnotiť verejný dlh?

14. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila štúdie umožňujúce posúdiť kvalitu dlhu členských 
štátov, od ktorého závisí výška úrokovej miery štátnych úverov, s cieľom zlepšiť 
informácie poskytované ratingovým agentúram;

15. Komisii predovšetkým navrhuje, aby vyhodnotila účinky fiškálnych výdavkov, ktoré 
vynaložili členské štáty s cieľom oživiť svoje hospodárstva, a to pokiaľ ide o vplyv na 
výrobu a stav verejných financií;

16. navrhuje používať výraz „nadmerný deficit“ v situácii, keď fiškálne výdavky alebo zle 
nastavené daňové stimuly prehlbujú dlh, pretože pripravujú štát o značné zdroje bez toho, 
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aby sa nimi docielil vplyv na rast a daňové príjmy, ktorý sa predpokladá v rozpočtových 
právnych predpisoch;

17. pripomína, že pakt stability a rastu bol revidovaný v roku 2005 s cieľom fakticky prijať 
zásady anticyklickej makroekonomickej politiky, ktorých úspech sa potvrdil v čase krízy;

18. žiada Komisiu, aby vypracovala odporúčania týkajúce sa zníženia deficitov, ktoré budú 
v súlade s touto zásadou anticyklického hospodárenia s verejnými financiami;

19. žiada, aby sa štrukturálny deficit používal ako ukazovateľ umožňujúci vymedzenie 
dlhodobej udržateľnosti verejných financií;

20. žiada, aby sa na stanovenie miery solventnosti členských štátov používal ukazovateľ 
miery štrukturálneho zadlženia, napríklad pomer dlh/štátne aktíva alebo čistá výška 
dlhu/HDP;

°

°         °

21. poveruje svojho Predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Koordinovanie anticyklických politík a štrukturálnych reforiem

Plnenie rozpočtovej politiky predstavuje hlavnú zložku hospodárskej politiky členských 
štátov. Pakt stability a rastu obmedzuje ich slobodu voliť politiky podľa vlastného zváženia. 
Revízia paktu v roku 2005 stanovila mimoriadne okolnosti, počas ktorých možno tieto 
obmedzenia dočasne porušiť, aby sa umožnilo pôsobenie automatických stabilizátorov. Teraz 
je potrebné určiť ukazovatele oživeného hospodárstva, aby sa presne stanovil moment, kedy 
treba uplatniť východiskové opatrenia. Ekonómia sa zhodujú v tom, že hospodárstvo s plnou 
mierou zamestnanosti je hospodárstvo, v ktorom sú výrobné kapacity plne využívané. 
V skutočnosti takáto situácia nastáva, keď miera používania kapitálových zdrojov prekročí 
85 %. Možno teda povedať, že do určitej hranice rastu sú potrebné rozpočtové a menové 
stimulačné opatrenia.

Pokiaľ ide o hospodársku situáciu v Európskej únii, rok 2009 sa vyznačoval poklesom výroby 
a extrémne nízkou mierou využívania výrobných kapacít, ktoré v priemere dosahovali 71 %. 
Oživenie je však krehkejšie, nakoľko je založené na obnove zásob podnikov a miernom 
náraste vývozu. Spotreba vo väčšine krajín EÚ stagnuje a investície sú v dôsledku poklesu 
objednávok naďalej slabé. Z toho vyplýva klesajúci potenciál rastu európskych ekonomík.

Komisia by mohla teda stanoviť jednoduché pravidlo, aby bolo možné stanoviť presný 
moment, kedy treba posilniť východiskové stratégie. Pokiaľ bude miera využívania 
výrobných kapacít nižšia ako je bežná miera, musia sa zachovať nekonvenčné opatrenia. Vo 
chvíli, keď hospodárstvo dospeje do tohto stavu, možno odporúčať opatrenia zaručujúce 
obnovenie rozpočtovej rovnováhy (napríklad využívanie nadbytkov štátneho rozpočtu na 
vyrovnanie dlhu).

2. Hľadanie kritéria udržateľnosti verejných financií

V oznámení Komisie sa uznáva uvedená potreba zachovať nekonvenčné opatrenia až do 
chvíle, kým nenastane oživenie hospodárstva, a uvádza problém dlhodobej udržateľnosti 
verejných financií.
Napriek tomu, ako sa zdôrazňuje v oznámení neexistuje jasná definícia pojmu udržateľný 
deficit1 a „horná hranica udržateľnej úrovne dlhu nie je stanovená. Horné hranice 
udržateľnosti sa líšia v závislosti od krajiny a času“2. Komisia sa však snaží o vypracovanie 
kritéria udržateľnosti v snahe o zaistenie schopnosti vlády poskytnúť nevyhnutné verejné 
služby (...), ako aj schopnosti prispôsobiť politiku v reakcii na nové naliehavé potreby“. 
Znepokojuje ju negatívny vplyv starnutia obyvateľstva a tendenčného rastu sociálnych 
výdavkov na potenciál rastu a verejné schodky.

Komisia sa vo svojom oznámení snaží odhadnúť vývoj do roku 2060, pokiaľ ide pomer medzi 
                                               
1 Pracovný dokument pripojený k oznámeniu Komisie Európskemu parlamentu a Rade o dlhodobej udržateľnosti 
verejných financií pre oživenie hospodárstva, 14. október 2009. 
2 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o dlhodobej udržateľnosti verejných financií pre oživenie 
hospodárstva, 14. október 2009. 
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výdavkami a poplatkami, ktoré budú musieť členské štáty EÚ vyberať, aby v priebehu 
uvedeného obdobia udržali svoj štátny dlh na akceptovateľnej úrovni 60 % HDP.

Projekcie uvedené v oznámení Komisii sú založené na predpokladoch, ktoré sa vzhľadom na 
dlhé obdobie nevyhnutne zmenia. Mieru dlhodobého rastu ovplyvňuje rad postupne 
prijímaných rozhodnutí o krátkodobých obchodných investíciách, ktoré však samotné závisia 
od hospodárskej situácie a vlastných politík vládnych orgánov. Správne makroekonomické 
politiky teda môžu zvýšiť potenciálnu mieru rastu a uvoľniť napätie vo financovaní systémov 
sociálneho zabezpečenia. Okrem toho je demografický vývoj odkázaný na výkyvy miery rastu 
plodnosti a migračné pohyby. A napokon, uvedené obmedzenia vo financovaní výdavkov 
v sociálnej oblasti závisia od dopytu spoločnosti po verejných službách a od stupňa 
akceptovateľnosti povinných príspevkov. Uvedený dopyt spoločnosti je v niektorých 
členských štátoch zjavne veľký a v minulosti nijako nenarušil ich hospodársku dynamiku. 
Dnes sa uznáva účinnosť tzv. sociálnych záchytných sietí európskeho sociálneho modelu, 
ktoré sa osvedčili najmä v časoch krízy. Koniec koncov je možné tieto siete rozvíjať 
a modernizovať tým, že sa nanovo vymedzí ich rozsah pôsobnosti a základ financovania.

Práve v kontexte týchto postupných krátkodobých rozhodnutí treba nastoliť otázku verejného 
dlhu. V tejto súvislosti sú deficity žiaduce v časoch nerovnováhy medzi úsporami 
a investíciami. Verejná politika musí v tomto prípade vyčerpať formou pôžičiek dostupné 
úspory, aby mohla financovať investičné výdavky.  Zárodky takejto nerovnováhy existovali 
už v čase pred krízou likvidity v októbri 2008, rast EÚ zaznamenával negatívne hodnoty už 
od druhého štvrťroka 2008 a miera rastu v eurozóne bola nižšia ako jej potenciálna úroveň už 
od začiatku tohto desaťročia.

V členských štátoch, ktoré majú nadbytok úspor, je žiaduca rozpočtová politika, aby bolo 
možné oživiť investície. Deficity sú udržateľné, pokiaľ ich financovanie nevyvíja tlak na 
úrokovú mieru štátnych pôžičiek a pokiaľ nevedú k neúnosnému zaťaženiu daňových 
poplatníkov. Zaťaženie dlhom rastie, ak sú reálne úrokové miery vyššie ako miera rastu 
hospodárstva. Preto výška úrokových sadzieb, ak je nízka, predstavuje hlavné kritérium, 
ktorým sa meria krátkodobá udržateľnosť dlhu.

Schopnosť členských štátov brať si úvery závisí okrem iného od stanoviska ratingových 
agentúr. Najnovšie skúsenosti ukazujú, že agentúry dokážu podceniť alebo nadhodnotiť 
riziká. Hodnotenie AAA udelia len vtedy, ak sú štáty, ktoré emitujú dlh, solventné. 
Hodnotenie bude o to lepšie, ak sa dlhom financujú deficity, ktoré stimulujú rast a ďalšie 
fiškálne príjmy. Preto je potrebné, aby Komisia dala vypracovať štúdie, ktoré umožnia 
posúdiť kvalitu dlhov členských štátov, a aby uložila sankcie tým členským štátom, ktoré by 
sa chceli pokúsiť nadhodnotiť vlastný rast s cieľom nenápadne dosiahnuť deficit vyplývajúci 
z recesie. 

3. Určiť dobrý dlh a zlý dlh

Podľa odporúčaní Komisie sa členské štáty po zavedení eura snažili o zníženie svojich 
prevádzkových výdavkov a o reformu svojich systémov dôchodkového zabezpečenia. 
V dôsledku krízy deficity a miera zadlženosti všetkých členských štátov v priebehu roka 2009 
výrazne narástli.
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Uplatňovanie opatrení na obnovu nebolo jedinou príčinou nárastu deficitov. V prvom rade 
vyplýva z automatického spomalenia fiškálnych príjmov, v druhom rade z účinnosti 
rozpočtových politík, ktoré možno posudzovať podľa plnenia cieľov, ktoré si stanovujú. 
Veľmi vysoký deficit môže financovať hospodársku expanziu, ktorá je zdrojom daňových 
príjmov a obnovenia rovnováhy. Toto je logika nekonvenčných stimulov, ktoré odporúča 
Komisia.

Naopak zle nastavené fiškálne stimuly môžu mať na rast zanedbateľný vplyv. Zároveň tieto 
fiškálne výdavky ešte viac prehlbujú verejný dlh. To znamená deficity v dôsledku recesie. 
Váha zlého dlhu dolieha na domácnosti, ktoré nedokážu sporiť, v dôsledku čoho splácajú dlh 
bez návratnosti. Keďže dlhmi sú zaťažené predovšetkým domácnosti, ktoré kríza postihla 
najtvrdšie, je potrebné urýchlene stanoviť deficity vzniknuté v dôsledku krízy a neutralizovať 
ich.

4. Čo s paktom stability?

Pri vypracovávaní Maastrichtskej zmluvy sa povolené deficity a miera zadlženia stanovili na 
základe priemerných deficitov a mier zadlženosti členských krajín európskej menovej 
sústavy. Pri revízii paktu stability v roku 2005 sa implicitne prevzali zásady anticyklickej 
makroekonomickej politiky. Uvedená zásada je zjavne nanajvýš vhodná, pokiaľ ide 
o dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Komisia by mohla vyslovene prijať anticyklické 
hospodárenie ako pravidlo. Musí preto zabezpečiť, aby jej odporúčania boli v súlade s touto 
zásadou, a zároveň sa vyhnúť tomu, aby stanovila príliš krátke lehoty obnovenia rozpočtovej 
rovnováhy.

Pokiaľ ide o kritériá, ktorými by sa dala merať dlhodobá udržateľnosť verejných financií, 
obzvlášť vhodným ukazovateľom je štrukturálny deficit z hľadiska dlhodobého hodnotenia, 
pretože sa ním meria stav verejných financií nezávisle od účinkov konjunktúry. Napokon, 
ukazovateľ miery štrukturálneho zadlženia, napríklad pomer dlh/štátne aktíva alebo čistá 
výška dlhu/HDP, na stanovenie miery solventnosti členských štátov.


