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Procedura privind dezechilibrele macroeconomice este bine 
concepută, dar nu a fost pusă în aplicare în mod eficace, arată 
Curtea de Conturi Europeană 
Potrivit unui nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană, Comisia Europeană nu pune în aplicare 
procedura privind dezechilibrele macroeconomice (PDM) într-un mod care să asigure prevenirea și corectarea 
eficace a dezechilibrelor. Auditorii au ajuns la concluzia că această procedură este în general bine concepută și se 
bazează pe analize de bună calitate. Cu toate acestea, în anumite etape importante, procesul este mai degrabă 
politic decât tehnic.  

Recomandările specifice fiecărei țări emise de Comisie sunt un instrument-cheie pentru remedierea dezechilibrelor 
macroeconomice. Curtea consideră însă că foarte puține dintre aceste recomandări au fost puse în aplicare în mod 
substanțial. Este adevărat că punerea lor în aplicare ține de responsabilitatea statelor membre, dar s-a constatat că 
există o serie de deficiențe în modul în care ele sunt formulate de către Comisie și că aceste deficiențe contribuie și 
ele la nivelul scăzut de punere în aplicare.  

Recomandările nu rezultă din dezechilibre identificate și dintr-o analiză a opțiunilor de politică posibile pentru 
reducerea acestor dezechilibre într-un termen rezonabil, mai arată auditorii. În schimb, diferite reforme bazate pe 
agenda Europa 2020 sunt considerate relevante pentru reducerea dezechilibrelor. În consecință, anumite 
recomandări nu sunt legate decât vag sau chiar deloc de dezechilibrele macroeconomice, ceea ce complică eforturile 
de a se mobiliza un sprijin public în statele membre pentru măsurile de remediere. În plus, recomandările legate de 
PDM nu iau în considerare impactul politicii bugetare, în pofida relevanței acesteia pentru dezechilibrele externe și 
pentru competitivitate.  

După cum se remarcă în raport, Comisia nu a recomandat niciodată declanșarea procedurii de dezechilibru excesiv, 
un sistem strict de monitorizare care include posibilitatea aplicării de sancțiuni pentru statele membre din zona euro. 
Această procedură nu a fost niciodată declanșată, chiar dacă multe state membre au fost identificate ca prezentând 
dezechilibre excesive pentru o perioadă mai lungă de timp. 

„Nedeclanșarea sistematică a procedurii de dezechilibru excesiv a redus credibilitatea și eficacitatea procedurii privind 
dezechilibrele macroeconomice”, a declarat domnul Neven Mates, membrul Curții de Conturi Europene responsabil 
de raport. „În cursul auditului, Comisia a prezentat puține dovezi care să explice de ce colegiul nu a propus activarea 
unei proceduri de dezechilibru excesiv.” 

PDM a fost slăbită și de modul în care Comisia clasifica dezechilibrele. Dezechilibrele sunt identificate pe baza unor 
criterii tehnice clare, dar nu există o evaluare clară a gravității lor. Criteriile care stau la baza deciziilor finale luate de 
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colegiul comisarilor nu sunt transparente. Mai mult, probele de audit indică faptul că nu există un proces formal de 
luare a deciziilor la nivel politic.  

Auditorii au constatat că bilanțurile aprofundate întocmite de Comisie erau de bună calitate. Înlocuirea acestor 
bilanțuri complete printr-o sinteză inclusă în rapoartele de țară a redus însă vizibilitatea generală a procesului PDM, 
iar analiza opțiunilor de politică vizând dezechilibrele identificate nu mai are în prezent aceeași proeminență în aceste 
documente sau lipsește cu desăvârșire.  

În plus, anumite elemente precum efectele colaterale asupra altor state membre și dimensiunea „zona euro” nu sunt 
analizate în mod suficient de aprofundat, deși s-au înregistrat recent unele progrese în acest sens. 

Curtea recomandă Comisiei: 

• să coreleze în mod clar recomandările legate de PDM cu dezechilibre macroeconomice specifice;  

• să prezinte, în bilanțurile sale aprofundate, o caracterizare clară a gravității dezechilibrelor cu care se 
confruntă statele membre; 

• cu excepția cazului în care există circumstanțe specifice, să recomande activarea procedurii de dezechilibru 
excesiv atunci când există dovezi că un stat membru se confruntă cu astfel de dezechilibre; 

• să utilizeze PDM pentru a adresa statelor membre recomandări de natură bugetară atunci când politica 
bugetară are o incidență directă asupra dezechilibrelor externe și asupra competitivității; 

• să acorde o atenție explicită, în cadrul procesului PDM, politicilor cu impact transnațional care pot 
îmbunătăți reechilibrarea simetrică în zona euro; 

• atunci când evaluează un dezechilibru ca fiind excesiv, comisarii de resort ar trebui să se pună la dispoziția 
parlamentelor statelor membre în cauză pentru a explica recomandările de politică legate de PDM; 

• să acorde o mai mare vizibilitate procedurii PDM îmbunătățind toate aspectele de comunicare. 

Note către editori 

Procedura privind dezechilibrele macroeconomice (PDM) a fost introdusă în 2011 pentru a aborda dezechilibrele 
macroeconomice în UE, fiind o reacție la lipsa de instrumente de politici capabile să prevină acumularea acestor 
dezechilibre înainte de criza din 2008. 

PDM are la bază un ciclu anual. Acesta începe cu publicarea de către Comisia Europeană a unei evaluări economice și 
financiare, cunoscută sub denumirea de Raportul privind mecanismul de alertă. Raportul identifică statele membre 
care riscă să fie afectate de dezechilibre și care necesită o analiză suplimentară sub forma unui așa-numit „bilanț 
aprofundat”. Scopul acestor bilanțuri este de a stabili dacă există dezechilibre în statele membre selectate și dacă 
acestea ar trebui să fie considerate excesive. Pe baza analizei din bilanțul aprofundat, Comisia Europeană poate 
propune recomandări specifice țării respective. Acestea sunt adoptate de către Consiliu și sunt apoi adresate statelor 
membre în vederea remedierii dezechilibrelor existente. 

În cazul în care Comisia consideră dezechilibrele identificate ca fiind excesive, ea ar trebui să propună Consiliului 
declanșarea procedurii de dezechilibru excesiv. Această procedură desemnează un mecanism de supraveghere 
consolidată, care include posibilitatea aplicării unor sancțiuni. 

Raportul special nr. 3/2018, intitulat „Audit al procedurii privind dezechilibrele macroeconomice (PDM)”, este disponibil în 
23 de limbi ale UE pe site-ul Curții (eca.europa.eu). 

 


