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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o dolgoročni vzdržnosti javnih financ za okrevajoče gospodarstvo
(XXXX/2010(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije z dne 12. avgusta 2009 o javnih financah 
v EMU v letu 2009 (SEC)2009)1120),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. oktobra 2009 o dolgoročni vzdržnosti javnih 
financ za okrevajoče gospodarstvo (KOM(2009)0545),

– ob upoštevanju priporočila Komisije Svetu z dne 28. januarja 2009 o posodobitvah širših 
smernic ekonomskih politik držav članic in Skupnosti v letu 2009 ter o izvajanju politik 
zaposlovanja držav članic (KOM(2009)0034),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. novembra 2008 o EMU@10: Prvih deset let 
ekonomske in monetarne unije ter prihodnji izzivi1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. marca 2009 o evropskem načrtu za oživitev 
gospodarstva2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. januarja 2009 o javnih financah v EMU v letih 
2007 in 20083,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. julija 2008 o letnem poročilu ECB za leto 20074,

– ob upoštevanju priporočil z vrhunskega srečanja v Pittsburghu, da se še naprej podpira 
rast, dokler gospodarstvo ne bo resnično okrevalo,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

A. ker je v sporočilu Komisije izražena bojazen pred dolgoročnim negativnim vplivom 
staranja prebivalstva in povečevanja deleža socialnih izdatkov v BDP na potencial rasti in 
javni primanjkljaj,

B. ker napovedi v sporočilu temeljijo na predpostavkah, ki se bodo do daljnega leta 2060 še 
neizogibno spreminjale,

C. ker so se države članice obvezale, da si bodo prizadevale zmanjšati upravne odhodke, 
obvladati zdravstvene izdatke ter reformirati zdravstvene in pokojninske sisteme,

                                               
1 UL C 16 E, 22.1.2010, str. 8.
2 Sprejeto besedilo, P6_TA(2009)0123.
3 Sprejeto besedilo, P6_TA(2009)0013.
4 Sprejeto besedilo, P6_TA(2008)0357.
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D. ker so se leta 2009 primanjkljaji in deleži dolga v vseh državah članicah povečali zaradi 
ciklične upočasnitve rasti davčnih prihodkov in izvajanja izrednih ukrepov za oživitev 
gospodarstva, ki jih je predlagala Komisija,

E. ker so za oceno javnega dolga na trgih pristojne bonitetne agencije, ki so pred finančno 
krizo podcenile tveganja, povezana z zasebnimi vrednostnimi papirji,

F. ker je Komisija zapisala, da ni jasne opredelitve pojma „vzdržni dolg“1 in da bo kljub 
temu poskušala oblikovati merilo vzdržnosti,

G. ker na dolgoročno stopnjo rasti vplivajo kratkoročna vlaganja podjetij,

H. ker gospodarstva, katerih delež BDP je v evropskem BDP največji, v bistvu trpijo zaradi 
pretiranega varčevanja in ker je zaradi tega grožnja deflacije v Evropski uniji še vedno 
prisotna,

I. ker fiskalne spodbude, ki so v prid gospodarskim subjektom z velikim nagnjenjem k 
varčevanju, spodbujajo pretirano varčevanje, kar ustvarja finančne balone,

J. ker so demografske spremembe odvisne od gibanja rodnosti in migracijskih tokov,

K. ker so zdravstvene in makroekonomske koristi znižanja obveznega deleža socialnega 
varstva dvomljive,

L. ker so v nekaterih državah članicah še vedno zelo izražene zahteve po socialni državi in 
ker slednja v preteklosti ni nujno zavirala njihove gospodarske dinamike,

Kakšna naj bo izhodna strategija?

1. opozarja na nezaželene posledice prezgodnje ukinitve podpornih ukrepov, ki bi povzročila 
zmanjšanje zaposlovanja, človeškega kapitala in kupne moči;

2. poudarja, da bi strukturni ukrepi ob kronično premajhnem izkoriščanju proizvodnih 
zmogljivosti malo zalegli, če ne bi podprli povpraševanja, saj podjetja, katerih oprema je 
premalo izkoriščena, nimajo pravih razlogov za vlaganje;

3. meni, da mora Komisija opredeliti kazalnike „okrevajočega gospodarstva“, na podlagi 
katerih bi lahko določili, kdaj je treba začeti izvajati izhodne ukrepe, na primer, ko je 
gospodarstvo doseglo svojo običajno stopnjo izkoriščenosti proizvodnih zmogljivosti;

4. predlaga, naj Komisija uporabi preprosto pravilo, ki bo vsaki državi članici omogočalo 
delovanje njenih samodejnih stabilizatorjev: odobravanje nekonvencionalnih ukrepov, vse 
dokler je izkoriščanje proizvodnih zmogljivosti manjše od običajnega, in pozivanje držav 
članic, naj težijo k proračunskem ravnovesju z uporabo presežkov osnovnega proračuna 
za odplačevanje dolgov, ko gospodarstvo teži k polnemu zaposlovanju;

Kako opredeliti dolgoročno vzdržnost javnih financ?

                                               
1 Delovni dokument, ki spremlja sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o dolgoročni vzdržnosti 
javnih financ za okrevajoče gospodarstvo z dne 14. oktobra 2009.
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5. se strinja s Komisijo, da je uspešna fiskalna ekspanzija za boj proti recesiji združljiva z 
dolgoročno proračunsko vzdržnostjo;

6. meni, da mora biti proračunska politika v primeru neravnovesja med prihranki in 
naložbami sposobna s posojili pretvoriti razpoložljive prihranke v investicijske odhodke, 
zlasti s ciljem, da bi se Evropska unija razvila v brezogljično gospodarstvo;

7. poudarja, da javna poraba in socialni izdatki niso zgolj neproduktivni izdatki, temveč tudi 
ugodno vplivajo na kopičenje fizičnega in človeškega kapitala ter na realno 
povpraševanje;

8. poudarja, da bi se zaradi posledičnega povečanja potencialne stopnje rasti lahko zmanjšale 
omejitve za financiranje tovrstnih izdatkov na podlagi davčnih prihodkov, ki iz tega 
izhajajo;

9. poudarja, da so se sistemi socialne varnosti kot mehanizmi za blažitev socialne stiske v 
času krize izkazali za zelo učinkovite in da jih je mogoče ohraniti, zlasti s povečanjem 
njihove finančne osnove;

10. opozarja, da dolgoročno ravnotežje sistemov obveznega pokojninskega zavarovanja ni 
odvisno samo od demografskih sprememb, temveč tudi od donosnosti premoženja (ki 
vpliva na potencialno stopnjo rasti) in deleža BDP, namenjenega financiranju teh 
sistemov;

11. opozarja, da se davčno breme povečuje, kadar so realne obrestne mere višje od stopnje 
rasti BDP, in da so primanjkljaji vzdržni, če gospodarske subjekte, ki jih zadevajo, ne 
preobremenijo;

12. meni, da so obrestne mere, povezane z državnimi posojili, glavno merilo za oceno 
vzdržnosti kratkoročnega dolga;

13. poudarja, da bi lahko trgi in bonitetne agencije precenili tveganja, povezana z lastništvom 
državnih vrednostnih papirjev, kot so pred finančno krizo podcenila tveganja, povezana s 
pridobitvijo zasebnih vrednostnih papirjev;

Kako oceniti javni dolg?

14. poziva Komisijo, naj izvede študije, na podlagi katerih bo mogoče oceniti vrsto dolga 
držav članic, od katerega je odvisna obrestna mera državnih posojil, da bi izboljšali 
informacije, ki jih imajo na voljo bonitetne agencije;

15. Komisiji zlasti predlaga, naj oceni učinke, ki jih imajo davčni odhodki držav članic na 
oživitev njihovega gospodarstva na proizvodnjo in državne račune;

16. predlaga uporabo izraza presežni primanjkljaji, kadar slabo ocenjeni izdatki ali davčne 
spodbude poglabljajo dolg, ker državo prikrajšajo za pomembna sredstva, ne da bi bil 
dosežen učinek, napovedan v zakonu o proračunu, na rast in posredne davčne prihodke;
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17. opozarja, da je bil pakt stabilnosti in rasti revidiran leta 2005, da bi dejansko prilagodili 
načela proticiklične makroekonomske politike, ki so se v krizi izkazala za učinkovita;

18. poziva Komisijo, naj oblikuje priporočila o zmanjšanju primanjkljajev, ki so v skladu s 
tem načelom proticikličnega upravljanja javnih financ;

19. poziva, naj se strukturni primanjkljaj uporablja kot kazalnik za opredelitev dolgoročne 
vzdržnosti javnih financ;

20. poziva k uporabi kazalnika stopnje strukturnega dolga, kot je razmerje med državnim 
dolgom in sredstvi ali med čistim dolgom in BDP, da bi določili raven plačilne 
sposobnosti držav članic;

°

°         °

21. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

1. Usklajevanje konjukturnih politik in strukturnih reform

Izvajanje proračunske politike je bistveni del gospodarske politike držav članic. Pakt 
stabilnosti in rasti omejuje njihovo svobodo, da bi vodile diskrecijsko politiko. V
spremenjenem paktu iz leta 2005 so opredeljene izredne okoliščine, v katerih so te omejitve 
lahko začasno prekoračene, da bi omogočili delovanje samodejnih stabilizatorjev. Treba je 
opredeliti kazalnike „okrevajočega gospodarstva“, da bi lahko natančno določili, kdaj je treba 
začeti izvajati izhodne ukrepe. Ekonomisti soglašajo, da je gospodarstvo s polno 
zaposlenostjo gospodarstvo, kjer so proizvodne zmogljivosti zasičene. To stanje nastopi, ko je 
oprema izkoriščena več kot 85 %. Zato so pod določenim pragom rasti potrebni ukrepi za 
proračunske in monetarne spodbude.

Kar zadeva gospodarske razmere v Evropski uniji, sta bila za leto 2009 značilna upad 
proizvodnje in zelo nizka izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti, ki je v povprečju znašala 
71 %. Okrevanje gospodarstva je toliko bolj negotovo, ker temelji na obnovitvi zalog v 
podjetjih in rahlem porastu izvoza. V večini držav EU potrošnja stagnira, vlaganj pa je malo 
zaradi upada naročil. Vse to zmanjšuje potencial rasti evropskega gospodarstva.

Komisija bi lahko oblikovala preprosto pravilo, na podlagi katerega bi lahko določili, kdaj je 
treba okrepiti politiko izhoda. Vse dokler je izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti manjša od 
normalne stopnje, je treba ohraniti nekonvencionalne ukrepe. Ko pa gospodarstvo to stopnjo 
doseže, se lahko priporočijo ukrepi za ponovno vzpostavitev proračunskega ravnovesja (kot 
na primer prerazporeditev presežkov osnovnega proračuna za odplačilo dolga).

2. Iskanje merila vzdržnosti javnih financ

Komisija v svojem sporočilu priznava potrebo po ohranitvi nekonvencionalnih ukrepov, vse 
dokler gospodarstvo ne okreva, in postavlja vprašanje dolgoročne vzdržnosti javnih financ.
Vendar poudarja, da ne obstaja jasne opredelitve pojma „vzdržno zadolževanje“1 in da 
zgornja meja vzdržnih ravni zadolževanja prav tako ni opredeljena.  Meje vzdržnosti se 
razlikujejo glede na državo in obdobje.“2 Komisija poskuša kljub temu predlagati merilo 
vzdržnosti, da zadolževanje ne bi oslabilo zmožnosti vlade, da „[zagotovi] potrebne javne 
službe [...] ter [prilagodi] svojo politiko novim izzivom“. Zaskrbljena je zaradi negativnega 
vpliva staranja prebivalstva na potencial rasti in javne primanjkljaje ter zaradi povečevanja 
deleža socialnih izdatkov.

Komisija v svojem sporočilu poskuša za obdobje do leta 2060 opredeliti gibanje deleža 
odhodkov in davkov, za katerega se bodo morale države EU obvezati, da bo javni dolg v tem 
obdobju ostal pod sprejemljivo mejo 60 % BDP.

                                               
1 Delovni dokument, ki spremlja sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o dolgoročni vzdržnosti 
javnih financ za okrevajoče gospodarstvo z dne 14. oktobra 2009.
2 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o dolgoročni vzdržnosti javnih financ za okrevajoče 
gospodarstvo z dne 14. oktobra 2009.
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Napovedi v sporočilu Komisije temeljijo na predvidevanjih, ki se bodo v tako dolgem
obdobju zagotovo spremenila. Dolgoročna stopnja rasti je odvisna od naložbenih odločitev 
podjetij za zaporedna kratkoročna obdobja, te pa so odvisne od gospodarskih razmer in 
diskrecijske politike oblasti. Dobra makroekonomska politika bi morala povečati potencialno 
stopnjo rasti in omiliti obveznosti financiranja sistemov socialne varnosti. Poleg tega so 
demografske spremembe odvisne od gibanja rodnosti in migracijskih tokov. Obveznosti 
financiranja socialnih izdatkov so odvisne tudi od družbenega povpraševanja po javnih 
dobrinah in od stopnje sprejemljivosti obveznih prispevkov. Takšnega povpraševanja je v 
nekaterih državah članicah veliko in v preteklosti ni nujno zaviralo njihove gospodarske 
dinamike. Danes se priznava učinkovitost mehanizmov za blažitev socialne stiske v okviru 
evropskega socialnega sistema, zlasti v obdobju krize. Poleg tega jih je mogoče še naprej 
razvijati in posodabljati na podlagi ponovne opredelitve njihovega obsega in finančne osnove.

Ravno pri tem zaporedju kratkoročnih odločitev je treba postaviti vprašanje javnega dolga. 
Primanjkljaji so zaželeni, kadar obstaja neravnovesje med prihranki in naložbami. Javna 
politika mora v takih primerih črpati razpoložljive prihranke prek posojil, da bi financirala 
investicijske izdatke. Zametek takšnega neravnovesja je bilo čutiti že veliko pred začetkom 
likvidnostne krize oktobra 2008. Negativna rast v EU se je začela v drugem četrtletju leta 
2008, rast v območju eura pa je pod potencialno stopnjo od začetka desetletja.

Za ponovno oživitev vlaganj je proračunska politika zaželena v državah članicah, ki jih pesti 
prekomerno varčevanje. Primanjkljaji so vzdržni, vse dokler njihovo financiranje ne ustvarja 
pritiska na obrestne mere državnih posojil in ne povzroči prenosa nevzdržnega davčnega 
bremena na davkoplačevalce. Davčno breme se povečuje, kadar so realne obrestne mere višje 
od stopnje gospodarske rasti. Zato je obrestna mera, kadar je nizka, glavno merilo za merjenje 
vzdržnosti kratkoročnega zadolževanja.

Kreditna sposobnost držav članic je med drugim odvisna od ravnanja bonitetnih agencij. 
Nedavne izkušnje kažejo, da so nagnjene k podcenjevanju ali precenjevanju tveganj. 
Bonitetno oceno AAA podelijo le, če so države, ki najemajo posojila, plačilno sposobne. 
Države prejmejo višjo bonitetno oceno, če dolg uporabijo za financiranje primanjkljajev, ki 
spodbujajo rast in prihodnje davčne prihodke. Zato je pomembno, da Komisija izvede študije, 
na podlagi katerih bo mogoče oceniti kakovost dolgov, in kaznuje države članice, ki bi 
poskušale preceniti svojo predvideno rast, da bi skrivaj ustvarile recesijske primanjkljaje.

3. Opredelitev dobrega in slabega zadolževanja

Države članice so se v skladu s priporočili Komisije po uvedbi eura obvezale, da bodo 
zmanjšale upravne odhodke in reformirale svoje pokojninske sisteme. Z nastopom krize leta 
2009 so se primanjkljaji in zadolženost vseh držav članic občutno povišali.

Primanjkljaji se niso povišali le zaradi izvajanja ukrepov za oživitev gospodarstva. Glavni 
razlog je samodejno upadanje davčnih prihodkov, drugi razlog pa je učinkovitost 
proračunskih politik, ki se meri glede na to, ali so te uresničile zadane cilje. Z velikim 
primanjkljajem je mogoče financirati gospodarsko rast, ki je vir davčnih prihodkov in 
spodbuja ponovno vzpostavitev ravnotežja. Takšna je logika nekonvencionalnih spodbud, ki 
jih predlaga Komisija.
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Po drugi strani lahko slabo ocenjene davčne spodbude zanemarljivo vplivajo na rast. Ti 
davčni odhodki še bolj poglabljajo javni dolg in ustvarjajo recesijske primanjkljaje. Slabo 
zadolževanje obremenjuje gospodinjstva, ki ne morejo varčevati in odplačujejo dolg, ne da bi 
prejemala njegove obresti. Ker primanjkljaji obremenjujejo predvsem gospodinjstva, ki jih je 
kriza najbolj prizadela, je treba nujno opredeliti recesijske primanjkljaje in jih nevtralizirati.

4. Kako upoštevati pakt stabilnosti?

Pri oblikovanju Maastrichtske pogodbe so bili opredeljeni dovoljeni primanjkljaji in stopnje 
zadolženosti ter njihovo povprečje v državah evropskega monetarnega sistema. Pri reviziji 
pakta stabilnosti leta 2005 so bili implicitno sprejeta načela proticiklične makroekonomske 
politike. Takšna načela se zdijo zlasti ustrezna za zagotovitev dolgoročne vzdržnosti javnih 
financ. Komisija bi to pravilo proticikličnega upravljanja lahko izrecno potrdila. Pri tem bi 
morala zagotoviti, da bi bila njena priporočila skladna s tem načelom, in paziti, da ne bi 
določila prekratkih rokov za ponovno vzpostavitev ravnotežja.

Pri merilih za merjenje dolgoročne vzdržnosti javnih financ je kazalnik strukturnega 
primanjkljaja še posebej primeren za dolgoročno oceno, ker meri stanje javnih financ 
neodvisno od cikličnih učinkov. Kazalnik strukturne dolga – razmerje med državnim dolgom 
in sredstvi ali čistim dolgom in BDP – pa bi lahko uporabili za merjenje plačilne sposobnosti 
držav članic.


