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Postup pri makroekonomickej nerovnováhe: dobre 
navrhnutý, ale neúčinne vykonávaný, tvrdia audítori EÚ 
Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov Európska komisia nevykonáva postup 
pri makroekonomickej nerovnováhe (PMN) spôsobom, ktorý by zabezpečil účinnú prevenciu a opravu 
nerovnováh. Audítori dospeli k záveru, že PMN je vo všeobecnosti dobre navrhnutý a zakladá sa 
na kvalitnej analýze. V niektorých dôležitých fázach je ale tento proces skôr politický ako technický.  

Odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktoré vydáva Komisia, sú kľúčovým nástrojom na riešenie 
makroekonomických nerovnováh. Podiel odporúčaní, ktoré boli z veľkej časti splnené, však bol veľmi malý, 
konštatujú audítori. Napriek tomu, že za plnenie odporúčaní zodpovedajú členské štáty, spôsob, akým ich 
Komisia formuluje, má určité nedostatky, ktoré taktiež prispeli k ich nedostatočnému plneniu.  

Odporúčania nie sú založené na zistených nerovnováhach a analýze možností politiky, ako nerovnováhy 
znížiť v primeranom časovom rámci, uvádzajú audítori. Namiesto toho sa za relevantné na zníženie 
nerovnováh označujú rozličné reformy vychádzajúce zo stratégie Európa 2020. V dôsledku toho niektoré 
odporúčania súvisia s makroekonomickými nerovnováhami len vzdialene, ak vôbec súvisia. V členských 
štátoch je potom zložitejšie získať verejnú podporu pre nápravné opatrenia. Okrem toho odporúčania 
súvisiace s PMN nezohľadňujú fiškálnu politiku, a to napriek tomu, že je relevantná pre vonkajšie 
nerovnováhy a konkurencieschopnosť.  

Audítori upozorňujú, že Komisia nikdy neodporučila aktiváciu postupu pri nadmernej nerovnováhe, čo je 
prísny systém monitorovania, ktorý zahŕňa možnosť sankcií pre členské štáty eurozóny, a to napriek tomu, 
že v niekoľkých členských štátoch boli zistené nadmerné nerovnováhy počas dlhšieho obdobia. 

„Skutočnosť, že postup pri nadmernej nerovnováhe nebol systematicky aktivovaný, znížila dôveryhodnosť 
a účinnosť PMN“, uviedol Neven Mates, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. 
„Počas nášho auditu Komisia poskytla málo dôkazov, ktoré by mohli vysvetliť, prečo kolégium nenavrhlo 
aktivovať postup pri nadmernej nerovnováhe.“ 

PMN bol ďalej oslabený tým, akým spôsobom Komisia nerovnováhy klasifikuje. Nerovnováhy sa určujú 
na základe jasných technických kritérií, ale nie je k dispozícii jasné hodnotenie ich závažnosti. Kritériá, 
na ktorých sa zakladajú konečné rozhodnutia kolégia komisárov, nie sú transparentné. Audítorské dôkazy 
okrem toho naznačujú, že chýba formálny proces na rozhodovanie na politickej úrovni.  

Hĺbkové preskúmania vykonávané Komisiou boli podľa názoru audítorov kvalitné. Avšak tým, 
že plnohodnotné hĺbkové preskúmania boli nahradené zhrnutiami v správach o krajine, sa znížila celková 
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viditeľnosť procesu PMN a analýza možností politiky na riešenie zistených nerovnováh teraz nie je 
v popredí alebo úplne chýba.  

Niektoré prvky ako účinky presahovania do iných členských štátov a rozmer eurozóny sa navyše veľmi 
nezohľadňujú, hoci v poslednom období došlo k určitým zlepšeniam. 

Audítori Komisii odporúčajú: 

• vytvoriť jasné prepojenie medzi odporúčaniami PMN a konkrétnymi makroekonomickými 
nerovnováhami,  

• vo svojich hĺbkových preskúmaniach uvádzať jasnú charakterizáciu závažnosti nerovnováh, ktorým 
členský štát čelí, 

• pokiaľ si to nevyžadujú špecifické okolnosti, odporučiť aktiváciu postupu pri nadmernej 
nerovnováhe, ak existujú dôkazy o tom, že v členskom štáte sú nadmerné nerovnováhy, 

• využívať PMN na to, aby členským štátom predložila fiškálne odporúčania, keď má fiškálna politika 
priamy vplyv na vonkajšie nerovnováhy a konkurencieschopnosť, 

• priamo sa v priebehu PMN zameriavať na politiky, ktoré majú cezhraničný dosah a môžu posilniť 
symetrické opätovné vyvažovanie v rámci eurozóny, 

• v prípade, že nerovnováhu považuje za nadmernú, dať príslušných komisárov k dispozícii 
parlamentom členských štátov, aby mohli vysvetliť odporúčania plynúce z PMN, 

• klásť väčší dôraz na PMN zlepšením všetkých komunikačných aspektov. 

Poznámky pre redaktorov 

Postup pri makroekonomickej nerovnováhe (PMN) bol zavedený v roku 2011 na riešenie 
makroekonomických nerovnováh v EÚ v reakcii na chýbajúce politické nástroje na prevenciu nárastu týchto 
nerovnováh pred krízou z roku 2008. 

PMN funguje na ročnom základe. Začína uverejnením hospodárskeho a finančného posúdenia Európskou 
komisiou, tzv. správy o mechanizme varovania, v ktorej sú uvedené členské štáty vystavené riziku 
nerovnováh, pri ktorých je potrebná ďalšia analýza formou hĺbkového preskúmania. Cieľom preskúmania je 
určiť, či sa vo vybraných členských štátoch prejavujú nerovnováhy a či by sa mali považovať za nadmerné. 
Na základe tejto analýzy by Európska komisia mala navrhnúť odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktoré sa 
po prijatí Radou predložia členským štátom na riešenie ich nerovnováh. 

Ak Komisia považuje nerovnováhy za nadmerné, mala by navrhnúť, aby Rada aktivovala postup 
pri nadmernej nerovnováhe. Ide o mechanizmus zvýšeného dohľadu, ktorý zahŕňa možnosť sankcií. 

Osobitná správa č. 3/2018: „Audit postupu pri makroekonomickej nerovnováhe“ je k dispozícii v 23 jazykoch EÚ 
na webovej stránke EDA (eca.europa.eu). 

 


