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Процедура при макроикономически дисбаланси —  
добре разработена концептуално, но не се прилага 
ефективно, считат одиторите на ЕС 
Според нов доклад на Европейската сметна палата Европейската комисия не прилага процедурата 
при макроикономически дисбаланси (ПМД) по начин, който да гарантира ефективно 
предотвратяване и коригиране на дисбалансите. Одиторите заключават, че като цяло ПМД е 
добре разработена и се основава на висококачествен анализ. Но през някои важни етапи процесът 
е по-скоро политически, отколкото технически.  

Специфичните за всяка държава препоръки, изготвени от Комисията, са ключов инструмент за 
преодоляване на макроикономическите дисбаланси. Според одиторите много малко от тях обаче се 
изпълняват в значителна степен. Въпреки че изпълнението им е задължение на държавите членки, 
съществуват някои слабости в начина, по който те се формулират от Комисията, който също 
допринася за тяхното неизпълнение.  

Според одиторите препоръките не са следствие от установени дисбаланси и анализ на възможните 
варианти на политика чрез които те да бъдатнамалени в разумни срокове. Вместо това, като 
подходящи за намаляване на дисбалансите се посочват различни реформи, които произлизат от 
Стратегията „Европа 2020“. Резултатът е, че някои препоръки са свързани с макроикономическите 
дисбаланси само в слаба степен или изобщо не са свързани. Това затруднява получаването на 
публична подкрепа в държавите членки за корективни действия. В допълнение, препоръките по 
ПМД не вземат под внимание фискалната политика, въпреки че тя засяга пряко външните 
дисбаланси и конкурентоспособността.  

Одиторите отбелязват, че Комисията никога не е препоръчвала задействане на процедурата при 
прекомерен дисбаланс — строга система за мониторинг, която включва възможност за санкции за 
държавите членки от еврозоната, въпреки че в няколко от тях са били установени прекомерни 
дисбаланси през продължителен период от време. 

„Систематичното незадействане на процедурата при прекомерен дисбаланс (ППД) е отслабило 
надеждността и ефективността на ПМД,“ заяви Невен Матес, членът на Европейската сметна 
палата, отговарящ за доклада. „По време на одита на Сметната палата Комисията представи 
твърде малко доказателства, които да поясняват защо колегиумът не е предложил 
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задействане на ППД.“ 

ПМД е допълнително отслабена от начина на класифициране на дисбалансите от Комисията. 
Въпреки че дисбалансите се установяват въз основа на ясни технически критерии, липсва ясна 
оценка на степента на тяхната сериозност. Критериите, които стоят в основата на окончателните 
решения, взети от колегиума на членовете на Комисията, не са прозрачни. Освен това, одитните 
доказателства навеждат на заключението, че липсва официална процедура за вземане на решения 
на политическо равнище.  

Според одиторите задълбочените прегледи (ЗП) на Комисията са с добро качество. Заместването на 
подробно изготвени ЗП от резюмета в докладите за отделните държави е довело до намаляване на 
видимостта на ПМД, а анализът на възможните варианти на политика, които се отнасят конкретно до 
установените в тези документи дисбаланси, присъства в по-малка степен или изобщо не присъства.  

Освен това някои елементи, като разпространяването на отрицателни последици върху други 
държави членки и върху еврозоната не се разглеждат особено задълбочено, въпреки че наскоро са 
направени някои подобрения. 

Сметната палата препоръчва на Комисията: 

• ясно да обвързва препоръките по ПМД с конкретни макроикономически дисбаланси;  

• в своите задълбочените прегледи да представя ясна оценка на сериозността на 
дисбалансите, пред които са изправени държавите членки; 

• освен ако не са налице особени обстоятелства, да препоръча задействането на процедура 
при прекомерен дисбаланс, когато има доказателства, че дадена държава членка е изправена пред 
прекомерни дисбаланси; 

• като използва ПМД, да отправя фискални препоръки към държавите членки, когато 
фискални въпроси засягат пряко външните дисбаланси и конкурентоспособността; 

• в рамките на процедурата при макроикономически дисбаланси да се отделя конкретно 
внимание на политиките с междудържавно въздействие, които могат да подобрят симетричното 
възстановяване на равновесието в еврозоната; 

• в случаите когато тя оцени дисбалансите като прекомерни, съответните членове на 
Комисията следва да бъдат на разположение на парламентите на държавите членки, да могат да 
обяснят съответните препоръки по политиките, свързани с ПМД; 

• да придаде по-голямо значение на ПМД, като подобри всички аспекти на комуникацията. 

Бележки към редакторите 

Процедурата при макроикономически дисбаланси (ПМД) е въведена през 2011 г. с цел 
преодоляване на макроикономическите дисбаланси в ЕС, като отговор на липсата на инструменти на 
политика, насочени към предотвратяване на натрупване на такива дисбаланси преди кризата от 
2008 г. 

ПМД следва годишен цикъл. Тя започва с публикуването от Европейската комисия на икономическа 
и финансова оценка, известна като Доклад по механизма за предупреждение, в който се посочват 
държавите членки, изложени на риск от дисбаланси, за които е необходим допълнителен анализ 
под формата на задълбочен преглед. Целта на прегледа е да се установи дали съществуват 
дисбаланси в избрани държави членки, както и дали те следва да се считат за прекомерни. Въз 
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основа на този анализ Европейската комисия следва да предложи специфични за всяка държава 
препоръки, които да бъдат приети от Съвета и да бъдат отправени към държавите членки с цел 
преодоляване на дисбалансите. 

Ако прецени, че дисбалансите са прекомерни, Комисията следва да предложи на Съвета да 
задейства процедура при прекомерен дисбаланс. Това представлява механизъм за засилено 
наблюдение, който включва възможност за санкции. 

Специален доклад № 3/2018 „Одит на процедурата при макроикономически дисбаланси (ПМД)“ е 
публикуван на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на 23 официални езика на ЕС. 

 


