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Európai Számvevőszék: A makrogazdasági egyensúlyhiány 
kezelésére szolgáló eljárás kialakítása megfelelő, de 
végrehajtása nem eredményes 
Az Európai Számvevőszék újonnan kiadott jelentése szerint a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére 
szolgáló eljárás (MIP-eljárás) Bizottság általi végrehajtása nem biztosítja az egyensúlyhiány eredményes 
megelőzését és kiigazítását. A számvevők megállapították, hogy a MIP-eljárás kialakítása megfelelő 
módon, jó minőségű elemzések alapján történt. Egyes fontos szakaszokban azonban az eljárás inkább 
politikai, semmint szakmai jellegű.  

A Bizottság által közzétett országspecifikus ajánlások fontos eszközök a makrogazdasági egyensúlyhiány 
kezelésére. A Számvevőszék szerint azonban ezen ajánlások közül csak igen keveset hajtottak végre 
lényeges mértékben. A végrehajtás a tagállamok felelősségi körébe tartozik ugyan, de számos hiányosság 
észlelhető már a bizottsági kialakítás szintjén is, amelyek hozzájárulnak a végrehajtás problémáihoz.  

A számvevők szerint az ajánlások nem a megállapított egyensúlyhiányokon és ezeknek az 
egyensúlyhiányoknak az ésszerű időn belüli csökkentését célzó szakpolitikai alternatívákon alapulnak. 
Ehelyett az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó különböző reformokat jelölték meg az egyensúlyhiányok 
csökkentésének releváns módozataiként. Ennek következtében bizonyos ajánlások egyáltalán nem, vagy 
csak túl általánosan kapcsolódtak a makrogazdasági egyensúlyhiányokhoz. Ez megnehezíti a tagállamok 
számára a kiigazító intézkedésekhez szükséges köztámogatás megszerzését. Ezenkívül a makrogazdasági 
egyensúlyhiány kezelésére irányuló ajánlások nem veszik figyelembe a költségvetési politikát, noha az 
releváns lenne a külső egyensúlyhiányok és a versenyképesség szempontjából.  

A számvevők megjegyzik, hogy a Bizottság mindeddig nem javasolta a túlzottegyensúlyhiány-eljárás 
megindítását, amely egy olyan megerősített felügyeleti mechanizmust jelent, amelynek keretében az 
euróövezet tagállamaira szankciók is kiszabhatók. Mindez annak ellenére történt, hogy több tagállam 
esetében is megállapítottak hosszabb ideig tartó túlzott egyensúlyhiányt. 

„A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás (EIP-eljárás) megindításának rendszeres 
elmulasztása csökkentette az eljárás hitelességét és eredményességét – jelentette ki Neven Mates, a 
jelentésért felelős számvevőszéki tag. – Ellenőrzésünk során a Bizottság kevés olyan bizonyítékot tudott 
nyújtani, amely indokolná, hogy a testület miért nem javasolta az EIP-eljárás elindítását.” 

A MIP-eljárás szerepét tovább gyengítette az, ahogy a Bizottság az egyensúlyhiányok besorolását végezte. 

http://www.eca.europa.eu/�
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Míg az egyensúlyhiányok megállapítása világos szakmai kritériumok mentén történik, azok súlyosságának 
értékelése nem egyértelmű. A biztosok testülete a végleges határozatokat nem átlátható kritériumok 
alapján hozza meg. Ezenkívül az ellenőrzési bizonyítékok alapján úgy tűnik, hogy politikai szinten sincsen 
hivatalos döntéshozatali folyamat.  

Véleményünk szerint a Bizottság részletes vizsgálatai (az ún. IDR-vizsgálatok) jó minőségűek voltak. 
Azonban az, hogy az országjelentésekben a teljes körű IDR-vizsgálatok helyett csak összegzések 
szerepelnek, tovább csökkentette a MIP-eljárás általános láthatóságát, és ezekben a dokumentumokban 
már nem hangsúlyos, sőt esetenként hiányzik is a feltárt egyensúlyhiányok kezelését célzó szakpolitikai 
alternatívák elemzése.  

Ezenkívül számos tényezőt, mint például a többi tagállamot és az euróövezet szintjét is elérő 
továbbgyűrűző hatásokat nem veszik mélységükben figyelembe, bár e tekintetben a közelmúltban 
előrelépés történt. 

A Számvevőszék a következő ajánlásokat teszi a Bizottságnak: 

• a MIP-eljáráshoz kapcsolódó ajánlásokat egyértelműen kapcsolja össze az adott makrogazdasági 
egyensúlyhiányokkal;  

• az IDR-vizsgálatokban adjon egyértelmű jellemzést a tagállamokat érintő egyensúlyhiányok 
súlyosságáról; 

• amennyiben bizonyítást nyert, hogy a tagállamban túlzott egyensúlyhiány áll fenn – és nincsenek 
egyedi körülmények –, javasolja a túlzottegyensúlyhiány-eljárás megindítását; 

• a MIP-eljárást alkalmazva tegyen költségvetési ajánlásokat a tagállamoknak, amennyiben a 
költségvetési politika közvetlen hatást gyakorol a külső egyensúlyhiányra és a versenyképességre; 

• a MIP-eljárás keretében kifejezetten vegye figyelembe az olyan, több országot is érintő 
szakpolitikákat, amelyek előmozdíthatják a szimmetrikus egyensúly-helyreállítást az euróövezetben; 

• amennyiben túlzottnak minősíti az egyensúlyhiányt, a témában érintett biztosok álljanak a 
tagállami parlamentek rendelkezésére a MIP-eljáráshoz kapcsolódó szakpolitikai ajánlások bemutatásához; 

• adjon kiemeltebb szerepet a MIP-eljárásnak az összes vonatkozó kommunikációs tényező 
javításával. 

A szerkesztők figyelmébe 

A 2011-ben bevezetett makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás (MIP) célja a 
makrogazdasági egyensúlyhiány kezelése az Európai Unióban, amelynek létrehozását az indokolta, hogy a 
2008-as válság előtt felhalmozódott egyensúlyhiány megelőzésére nem állt rendelkezésre szakpolitikai 
eszköz. 

Az MIP éves ciklusok szerint működik. Kezdetét az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi értékelésének 
(ismertebb nevén: a riasztási mechanizmus keretében készült jelentés) közzététele jelenti, amely 
megállapítja, mely tagállamok esetében áll fenn az egyensúlyhiány veszélye: ezeknél további elemzésre 
(ún. részletes vizsgálatra) van szükség. A részletes vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a kiválasztott 
tagállamokban egyensúlyhiány áll-e fenn, és az túlzottnak tekintendő-e. Ennek az elemzésnek az alapján az 
Európai Bizottság országspecifikus ajánlásokat fogalmaz meg, amelyeket a Tanács jóváhagyását követően 
bocsátanak ki az érintett tagállamoknak az egyensúlyhiány kezelése céljából. 

Amennyiben az egyensúlyhiány túlzottnak minősül, a Bizottság elvben javaslatot tesz a Tanácsnak a 
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túlzottegyensúlyhiány-eljárás megindítására. Az eljárás egy olyan megerősített felügyeleti mechanizmus, 
amelynek keretében szankciók is kiszabhatók. 

„A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás ellenőrzése” című 3/2018. sz. számvevőszéki 
különjelentés 23 uniós nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu). 

 


