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Postopek v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji je 
dobro zasnovan, a se ne izvaja uspešno, so ugotovili 
revizorji EU 
Evropska komisija postopka v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji ne izvaja tako, da bi ta zagotavljal 
uspešno preprečevanje in odpravo neravnotežij, je v svojem novem poročilu zapisalo Evropsko računsko 
sodišče. Revizorji so zaključili, da je postopek v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji sicer dobro 
zasnovan in temelji na kakovostni analizi, vendar je proces v nekaterih pomembnih fazah bolj političen 
kot strokoven.  

Priporočila za posamezne države, ki jih izda Komisija, so ključno orodje za odpravljanje makroekonomskih 
neravnotežij, vendar jih je bilo v bistvenem obsegu izvedenih le zelo malo, so ugotovili revizorji. Čeprav so 
za njihovo izvajanje odgovorne države članice, obstaja več slabosti glede tega, kako jih Komisija zasnuje, te 
pa pripomorejo k slabi izvedbi.  

Priporočila ne temeljijo na ugotovljenih neravnotežjih in analizi možnosti na področju relevantne politike za 
njihovo zmanjšanje v razumnem časovnem roku, pravijo revizorji EU, temveč so kot relevantne za 
zmanjševanje neravnotežij opredeljene različne reforme v okviru strategije Evropa 2020. Tako se nekatera 
priporočila le bežno nanašajo na makroekonomska neravnotežja ali pa sploh ne, zaradi česar je v državah 
članicah težje pridobiti javno podporo za popravne ukrepe. Poleg tega v priporočilih, ki so relevantna za 
postopek v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji, ni upoštevana fiskalna politika kljub njenemu pomenu 
za zunanja neravnotežja in konkurenčnost.  

Revizorji so ugotovili, da Komisija še nikoli ni priporočila sprožitve postopka v zvezi s čezmernimi 
neravnotežji, tj. strogega sistema spremljanja, ki predvideva tudi možnost sankcij za države članice 
evroobmočja, in sicer kljub temu, da so bila čezmerna neravnotežja ugotovljena v več državah članicah. 

„Sistematična nesprožitev postopka v zvezi s čezmernimi neravnotežji je zmanjšala verodostojnost in 
uspešnost postopka v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji,” je dejal Neven Mates, član Evropskega 
računskega sodišča, pristojen za poročilo.. „Med našo revizijo je Komisija predložila le malo dokazov, ki bi 
lahko pojasnili, zakaj kolegij ni predlagal sprožitve postopka v zvezi s čezmernimi neravnotežji.” 

Postopek v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji je bil še dodatno oslabljen zaradi načina, kako Komisija 
klasificira neravnotežja. Neravnotežja so sicer opredeljena na podlagi jasnih strokovnih meril, vendar brez 
jasne ocene njihove resnosti. Merila, na katerih temeljijo končne odločitve, ki jih sprejme kolegij 
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komisarjev, niso pregledna. Revizijski dokazi kažejo celo na to, da ni formalnega postopka za sprejemanje 
odločitev na politični ravni.  

Po mnenju revizorjev so bili poglobljeni pregledi, ki jih je opravila Komisija, dobre kakovosti, vendar je bila 
zaradi zamenjave celih poglobljenih pregledov v poročilih za posamezne države s povzetki zmanjšana 
razpoznavnost postopka v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji, analiza možnosti za odpravo 
ugotovljenih neravnotežij na področju relevantne politike pa zdaj ni več poudarjena ali pa je sploh ni.  

Poleg tega nekateri elementi, kot so učinki prelivanja na druge države članice in dimenzija evroobmočja, 
niso poglobljeno obravnavani, čeprav je bilo v zvezi s tem nedavno uvedenih nekaj izboljšav. 

Revizorji Komisiji priporočajo, naj: 

• priporočila, ki so relevantna za postopek v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji, jasno poveže s 
specifičnimi makroekonomskimi neravnotežji;  

• v svojih poglobljenih pregledih zagotovi jasno opredelitev resnosti neravnotežij, s katerimi se 
spoprijemajo države članice; 

• razen v posebnih okoliščinah – priporoči začetek postopka v zvezi s čezmernimi neravnotežji, 
kadar obstajajo dokazi, da se država članica spoprijema s čezmernimi neravnotežji; 

• uporabi postopek v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji za izdajo fiskalnih priporočil državam 
članicam, kadar fiskalna politika neposredno vpliva na zunanja neravnotežja in konkurenčnost; 

• v procesu postopka v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji izrecno upošteva politike s 
čezmejnimi učinki, ki lahko pripomorejo k bolj simetričnemu ponovnemu uravnoteženju v evroobmočju; 

• kadar neravnotežja oceni za čezmerna, zagotovi, da so pristojni komisarji na razpolago 
parlamentom držav članic za pojasnitev priporočil na področju relevantne politike, ki se nanašajo na 
postopek v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji; 

• postopku v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji nameni večji poudarek z izboljšanjem vseh 
vidikov komuniciranja. 

Pojasnila za urednike 

Postopek v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji je bil uveden leta 2011 za obravnavanje 
makroekonomskih neravnotežij v EU, kot odgovor na pomanjkanje orodij na področju relevantnih politik, ki 
bi služila preprečevanju kopičenja teh neravnotežij pred krizo iz leta 2008. 

Postopek v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji deluje na letni ravni. Začne se, ko Evropska komisija 
objavi ekonomsko in finančno oceno, imenovano tudi poročilo o mehanizmu opozarjanja, v katerem so 
opredeljene države članice, za katere obstaja tveganje neravnotežij, ki zahteva nadaljnjo analizo v obliki 
poglobljenega pregleda. Namen poglobljenih pregledov je ugotoviti, ali v izbranih državah članicah 
obstajajo neravnotežja in ali jih je treba šteti za čezmerna. Na podlagi te analize mora Komisija predlagati 
priporočila za posamezne države, ki jih sprejme Svet, nato pa se predložijo državam članicam, da bi 
odpravile svoja neravnotežja. 

Če oceni, da so neravnotežja čezmerna, mora Komisija predlagati, naj Svet sproži postopek v zvezi s 
čezmernimi neravnotežji. To je okrepljen nadzorni mehanizem, ki vključuje možnost sankcij. 

Posebno poročilo št. 3/2018 – Revizija postopka v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji je na voljo na spletišču 
Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU. 

 


