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Procedura dotycząca zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej – zdaniem kontrolerów UE została 
dobrze opracowana, lecz nie była skutecznie wdrażana 

W swoim nowym sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy dowodzi, że Komisja Europejska nie 
wdraża procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej w sposób, który zapewniałby 
skuteczne zapobieganie zakłóceniom równowagi i ich korygowanie. Kontrolerzy stwierdzają, że 
procedura została zasadniczo dobrze opracowana oraz że poparto ją analizą wysokiej jakości. Niemniej 
jednak na niektórych istotnych etapach proces ma charakter bardziej polityczny niż techniczny.  

Głównym narzędziem eliminowania zakłóceń równowagi makroekonomicznej są wydawane przez Komisję 
zalecenia dla poszczególnych krajów. Kontrolerzy zauważają jednak, że zasadniczo bardzo niewiele z nich 
zostało faktycznie wdrożonych. Choć za realizację zaleceń odpowiadają państwa członkowskie, po stronie 
Komisji zaobserwowano szereg uchybień w sposobie ich formułowania, co pogłębia problem braku ich 
wdrożenia.  

Zdaniem kontrolerów zalecenia nie mają odniesienia do stwierdzonych zakłóceń równowagi ani do analizy 
możliwych wariantów działań mających na celu ograniczenie zakłóceń w rozsądnych ramach czasowych. Za 
istotne w kontekście ograniczania zakłóceń równowagi makroekonomicznej uznano natomiast różnego 
rodzaju reformy wynikające ze strategii „Europa 2020”. W rezultacie niektóre zalecenia są jedynie 
w niewielkim stopniu powiązane z zakłóceniami równowagi lub nie są z nimi powiązane wcale, co utrudnia 
pozyskanie od państw członkowskich wsparcia ze środków publicznych na działania naprawcze. Ponadto 
w zaleceniach nie uwzględnia się polityki fiskalnej, mimo jej znaczenia w kontekście zewnętrznych zakłóceń 
równowagi i konkurencyjności.  

Kontrolerzy odnotowują, że Komisja ani razu nie zaleciła uruchomienia procedury dotyczącej nadmiernego 
zakłócenia równowagi, ustanawiającej rygorystyczny system monitorowania, który obejmuje możliwość 
nałożenia sankcji na państwa członkowskie należące do strefy euro. Procedury ta nie została uruchomiona 
pomimo tego, że w kilku państwach członkowskich stwierdzono nadmierne zakłócenia równowagi 
utrzymujące się przez dłuższy okres. 

– Systematyczne odstępowanie od wszczęcia procedury dotyczącej nadmiernego zakłócenia równowagi 
ograniczyło wiarygodność i skuteczność procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej – 
stwierdził Neven Mates, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za to 
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sprawozdanie. – W trakcie kontroli przeprowadzonej przez Trybunał Komisja przedstawiła niewiele 
dowodów uzasadniających, dlaczego kolegium komisarzy nie zaproponowało wszczęcia procedury 
dotyczącej nadmiernego zakłócenia równowagi. 

Co więcej, na skuteczność procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej niekorzystnie 
wpłynął sposób, w jaki Komisja klasyfikowała zakłócenia. Choć zakłócenia równowagi są identyfikowane na 
podstawie jasnych kryteriów technicznych, brakuje wyraźnego oszacowania ich natężenia. Kryteria leżące 
u podstaw ostatecznych decyzji podejmowanych przez kolegium komisarzy nie są przejrzyste. Ponadto 
dowody kontroli wskazują na brak formalnego procesu podejmowania decyzji na szczeblu politycznym.  

Kontrolerzy podkreślają, że sporządzane przez Komisję szczegółowe oceny sytuacji charakteryzowały się 
dobrą jakością. Niemniej jednak zastąpienie pełnej tego rodzaju oceny streszczeniem w sprawozdaniu 
krajowym sprawiło, że procedura dotycząca zakłóceń równowagi makroekonomicznej stała się mniej 
widoczna. Analiza możliwych wariantów działań mających na celu zaradzenie stwierdzonym zakłóceniom 
równowagi jest natomiast obecnie mniej wyeksponowana w sprawozdaniach krajowych lub wręcz 
pomijana.  

Ponadto brakuje niektórych elementów, takich jak wnikliwa analiza rozprzestrzeniania się negatywnych 
efektów w pozostałych państwach członkowskich i całościowe spojrzenie na strefę euro, choć poczyniono 
pewne kroki w kierunku wyeliminowania tego problemu. 

Kontrolerzy zalecają, by Komisja: 

• wprowadziła wyraźne powiązanie między zaleceniami istotnymi w kontekście procedury 
dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej a konkretnymi zakłóceniami;  

• jasno określała w szczegółowych ocenach sytuacji natężenie zakłóceń równowagi występujących 
w państwach członkowskich; 

• jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań, zalecała wszczęcie procedury dotyczącej nadmiernego 
zakłócenia równowagi, o ile istnieją dowody świadczące o tym, że dane państwo członkowskie zmaga się 
z takimi zakłóceniami; 

• korzystała z procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej w celu formułowania 
zaleceń fiskalnych pod adresem państw członkowskich w sytuacji, gdy kwestie fiskalne mają bezpośredni 
wpływ na zewnętrzne zakłócenia równowagi i konkurencyjność; 

• w ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej wyraźnie uwzględniała 
działania w zakresie polityki o wpływie transgranicznym, które mogą przyczynić się do symetrycznego 
przywrócenia równowagi w strefie euro; 

• gdy uzna zakłócenia równowagi za nadmierne, zapewniła, by właściwi komisarze byli gotowi do 
przedstawienia parlamentom państw członkowskich uzasadnienia odnośnych zaleceń dotyczących polityki 
w tym obszarze; 

• nadała większą wagę procedurze dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej poprzez 
usprawnienie wszystkich aspektów komunikacji. 

Informacje dla redaktorów 

Procedura dotycząca zakłóceń równowagi makroekonomicznej została wprowadzona w 2011 r. w celu 
wyeliminowania zakłóceń równowagi makroekonomicznej w UE. Została ona ustanowiona z uwagi na brak 
tego rodzaju narzędzi, które zapobiegłyby skumulowaniu się zakłóceń równowagi przed wybuchem kryzysu 
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w 2008 r. 

Działania w ramach tej procedury prowadzone są w cyklu rocznym. Pierwszym etapem jest publikacja przez 
Komisję Europejską oceny gospodarczo-finansowej (tzw. sprawozdania w ramach mechanizmu ostrzegania) 
umożliwiającej wskazanie państw członkowskich, w których występuje ryzyko zakłóceń równowagi i które 
wymagają dalszej analizy w postaci szczegółowej oceny sytuacji. Ocena taka ma na celu stwierdzenie, czy 
w danym państwie członkowskim faktycznie występują zakłócenia równowagi i czy należy je uznać za 
nadmierne. Na podstawie wyników oceny Komisja Europejska powinna zaproponować zalecenia dla 
poszczególnych państw, które są przyjmowane przez Radę i kierowane do państw członkowskich w celu 
wyeliminowania przez nie zakłóceń równowagi. 

Jeśli Komisja uzna zakłócenia za „nadmierne”, powinna wystąpić z wnioskiem do Rady o wszczęcie tzw. 
procedury dotyczącej nadmiernego zakłócenia równowagi, która stanowi wzmocnioną procedurę nadzoru 
obejmującą możliwość nałożenia sankcji. 

Sprawozdanie specjalne nr 3/2018 pt. „Kontrola procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej” 
jest dostępne na stronie internetowej Trybunału (eca.europa.eu) w 23 językach UE. 

 


