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„Makroekonominio disbalanso procedūra: nustatyta 
tinkamai, tačiau veiksmingai nevykdyta“ – teigia ES 
auditoriai 
Remiantis nauja Europos Audito Rūmų ataskaita, Europos Komisija nevykdo makroekonominio 
disbalanso procedūros (MDP) taip, kad būtų veiksmingai užtikrinta disbalansų prevencija ir korekcija. 
Auditoriai daro išvadą, kad MDP yra iš esmės tinkamai nustatyta ir pagrįsta geros kokybės analize. Tačiau 
tam tikruose svarbiuose etapuose procesas yra veikiau politinio, o ne techninio pobūdžio. 

Komisijos parengtos konkrečiai šaliai skirtos rekomendacijos yra pagrindinė priemonė, skirta spręsti 
makroekonominių disbalansų klausimą. Tačiau auditoriai teigia, kad tik kelios jų buvo iš esmės 
įgyvendintos. Nors už jų įgyvendinimą atsako valstybės narės, esama ir tam tikrų trūkumų, susijusių su tuo, 
kaip Komisija jas formuluoja, o tai taip pat turi įtakos šiam nepakankamam įgyvendinimui. 

Auditoriai teigia, kad rekomendacijos nėra pagrįstos nustatytais disbalansais ir galimų politikos sprendimų 
analize, siekiant jas sumažinti per priimtiną laikotarpį. Vietoj to manoma, kad disbalansus gali sumažinti 
įvairios su strategijos „Europa 2020“ darbotvarke susijusios reformos. Todėl kai kurios rekomendacijos 
susijusios su makroekonominiais disbalansais tik labai neaiškiai arba iš viso nesusijusios. Todėl valstybėse 
narėse sunkiau gauti visuomenės palaikymą imantis taisomųjų veiksmų. Be to, MDP rekomendacijose 
neatsižvelgiama į fiskalinę politiką, nors ji yra susijusi su išorės disbalansais ir konkurencingumu. 

Auditoriai pažymi, kad Komisija niekada nerekomendavo pradėti taikyti perviršinio disbalanso procedūros – 
griežtos stebėjimo sistemos, kuri apima sankcijų euro zonos valstybėms narės galimybę. Be to, kai kuriose 
valstybėse narėse pertekliniai disbalansai buvo susidarę per ilgą laikotarpį. 

„Dėl to, kad sistemingai nebuvo pradedama taikyti perviršinio disbalanso procedūra (PDiP), sumažėjo 
pasitikėjimas MDP ir jos veiksmingumas, – teigė už ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys 
Neven Mates.  – Mūsų audito metu Komisija pateikė mažai įrodymų, kurie padėtų paaiškinti priežastis, 
kodėl kolegija nesiūlė pradėti taikyti PDiP.“ 

MDP dar labiau susilpnėjo dėl Komisijos taikomo disbalansų klasifikacijos būdo. Nors disbalansai nustatomi 
remiantis aiškiais techniniais kriterijais, nėra aiškaus jų rimtumo įvertinimo. Kriterijai, kuriais grindžiami 
galutiniai Komisijos narių kolegijos priimti sprendimai, nėra skaidrūs. Be to, iš audito įrodymų matyti, kad 
trūksta formalaus sprendimų priėmimo proceso politiniu lygmeniu. 

„Komisijos nuodugnios apžvalgos (NA) buvo geros kokybės“ – teigia auditoriai. Tačiau išsamias NA pakeitus 
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santrauka ataskaitose apie šalis, sumažėjo bendras MDP proceso matomumas, o politikos galimybių 
analizė, kurioje nagrinėjami nustatyti disbalansai, dabar šiuose dokumentuose nėra matoma arba jos iš viso 
nėra. 

Be to, nepakankamai nuodugniai nagrinėjami kai kurie elementai, pavyzdžiui, šalutinis poveikis kitoms 
valstybėms narėms ir euro zonos dimensija, nors šiuo atžvilgiu padėtis neseniai pagerėjo. 

Auditoriai rekomenduoja Komisijai: 

• aiškiai susieti MDP rekomendacijas su konkrečiais makroekonominiais disbalansais; 

• savo NA pateikti aiškų valstybėje narėje susidariusių disbalansų masto apibūdinimą; 

• rekomenduoti pradėti taikyti PDiP, kai yra įrodymų, kad valstybėje narėje susidaro perviršiniai 
disbalansai, nebent dėl konkrečių aplinkybių to nereikėtų daryti; 

• panaudoti MDP, pateikiant fiskalinės politikos rekomendacijas valstybėms narėms, kai fiskalinė 
politika daro tiesioginį poveikį išorės disbalansams ir konkurencingumui; 

• MDP procese aiškiai atsižvelgti į tarpvalstybinį poveikį turinčias politikas, kurios gali paskatinti 
simetrinį subalansavimą euro zonoje; 

• kai Komisija disbalansus įvertina kaip perviršinius, užtikrinti, kad valstybių narių parlamentai galėtų 
kreiptis į atitinkamus Komisijos narius, kurie galėtų paaiškinti su MDP susijusias politines rekomendacijas; 

• daugiau dėmesio skirti MDP, pagerinant visus komunikacijos aspektus. 

Pastabos leidėjams 

Makroekonominio disbalanso procedūra (MDP) pradėta taikyti 2011 m., siekiant panaikinti 
makroekonominius disbalansus ES ir taip reaguoti į politinių priemonių, kurios būtų padėjusios užkirsti kelią 
šių disbalansų susidarymui iki 2008 m. krizės, nebuvimą. 

MDP veikimas yra pagrįstas metiniu ciklu. Jis prasideda Europos Komisijai paskelbiant ekonominį ir finansinį 
vertinimą, – dar vadinamą įspėjimo mechanizmo ataskaita, – kuriame nurodomos valstybės narės, kurioms 
kyla disbalansų rizika ir dėl kurių reikia atlikti papildomą analizę, vykdomą nuodugnios apžvalgos forma. 
Apžvalgos tikslas – nustatyti, ar atrinktose valstybėse narėse susidarė disbalansų ir ar tokie disbalansai 
turėtų būti laikomi perviršiniais. Remdamasi šia analize, Europos Komisija turėtų pasiūlyti konkrečiai šaliai 
skirtas rekomendacijas, kurias patvirtina Taryba ir perduoda atitinkamoms valstybėms narėms, kad šios 
panaikintų disbalansus. 

Jei Komisija mano, kad disbalansai yra perviršiniai, ji turėtų pasiūlyti Tarybai pradėti taikyti perviršinio 
disbalanso procedūrą. Tai yra sustiprintas stebėjimo mechanizmas, pagal kurį numatyta galimybė taikyti 
sankcijas. 

Specialioji ataskaita Nr. 3/2018: „Makroekonominio disbalanso procedūros (MDP) auditas“ paskelbta 23 ES 
kalbomis Europos Audito Rūmų interneto svetainėje eca.europa.eu. 

 


