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MAKROGAZDASÁGI FELÜGYELET

Az elmúlt évtized során az EU a 2008-ban kezdődött pénzügyi válság negatív hatásait kiemelő
jelentős makrogazdasági egyensúlyhiányokkal és a versenyképesség terén a közös monetáris
politikai intézkedések hatékony alkalmazását megakadályozó súlyos különbségekkel nézett
szembe. 2011-ben létrehozták a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárást,
amely egy olyan felügyeleti és végrehajtási eljárást, amelynek célja a tagállamok ilyen
egyensúlyhiányai megelőzésének és kiigazításának elősegítése, és különös figyelmet fordít
azokra az egyensúlyhiányokra, amelyeknek esetlegesen a többi tagállamra továbbgyűrűző
hatása lehet.

JOGALAP

— Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. cikke.

— Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 119., 121. és 136. cikke.

CÉLKITŰZÉSEK

A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás (MIP) egy felügyeleti és
végrehajtási mechanizmus, amelynek célja az EU makrogazdasági egyensúlyhiányainak a
megelőzése és kiigazítása. A felügyelet a gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere
(4.1.4.) keretében történik.
A felügyelet a következőket veszi igénybe:
1. A riasztási mechanizmus keretében készült jelentés (AMR), amelyet a Bizottság készített,

és amely egy eredménytábla mutatószámain és határértékein alapul. Az eredménytábla
mutatószámai külső egyensúlyhiányokra (folyószámlák, nettó nemzetközi befektetési
pozíció, reál effektív árfolyam, változások a kiviteli részesedésben, fajlagos munkaköltség)
és belső egyensúlyhiányokra (ingatlanárak, a magánszektor hiteláramlása, a magánszektor
adósságállománya, államadósság, munkanélküliségi ráta és változások a pénzügyi ágazat
kötelezettségeiben, továbbá a foglalkoztatásra és a munkanélküliségre vonatkozó egyéb
mutatók) utalnak. Mindegyik mutatószámhoz határérték tartozik, amely jelzi, ha felmerül
egy adott probléma. Egyes határértékeket az euróövezetbeli és nem euróövezetbeli
tagállamok tekintetében differenciálnak. Ha egy tagállam több határértéket túllép, a
Bizottság részletes felülvizsgálatot, vagyis további gazdasági elemzést végez, amelynek
célja annak megállapítása, hogy fellépnek-e vagy már jelen vannak-e a makrogazdasági
egyensúlyhiányok, illetve hogy a meglévő egyensúlyhiányokat sikerült-e korrigálni.

2. Megelőző ajánlások. Ha a részletes felülvizsgálat eredményei alapján a Bizottság úgy
ítéli meg, hogy léteznek makrogazdasági egyensúlyhiányok, akkor tájékoztatnia kell
a Parlamentet, a Tanácsot és az eurócsoportot. A Tanács a Bizottság ajánlására az
EUMSZ 121. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban az érintett
tagállamnak szóló ajánlásokat fogadhat el. Ezek a makrogazdasági egyensúlyhiány

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_4.1.4.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp92_en.pdf
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kezelésére szolgáló eljárásra vonatkozó megelőző ajánlások a Tanács által minden év
júliusában az európai szemeszter keretében az egyes tagállamoknak tett országspecifikus
ajánlások részét képezik.

3. Korrekciós ajánlások a túlzott egyensúlyhiány esetén követendő eljárás keretében.
Ha a részletes felülvizsgálat alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az érintett
tagállamban túlzott egyensúlyhiány lépett fel, akkor tájékoztatnia kell a Parlamentet, a
Tanácsot, az eurócsoportot, az illetékes európai felügyeleti hatóságokat és az Európai
Rendszerkockázati Testületet (ERKT). A Tanács a Bizottság ajánlására az EUMSZ
121. cikkének (4) bekezdésével összhangban a túlzott egyensúlyhiány fennállását
megállapító és az érintett tagállamnak megfelelő korrekciós intézkedések meghozatalát
javasló ajánlást fogad el. A Tanács ajánlásának ki kell térnie az egyensúlyhiány jellegére
és következményeire, és részletesen meg kell határoznia a követendő szakpolitikai
ajánlásokat, valamint azt a határidőt, amelyen belül az érintett tagállamnak be kell nyújtania
a korrekciós intézkedési tervét.

4. Korrekciós intézkedési tervek. A tagállamnak, amellyel szemben a túlzott egyensúlyhiány
esetén követendő eljárás indult, a Tanács ajánlásában meghatározandó határidőn belül
korrekciós intézkedési tervet kell benyújtania. A Tanácsnak a Bizottság jelentése alapján
a korrekciós intézkedési terv benyújtását követő két hónapon belül értékelnie kell a
korrekciós intézkedési tervet.

5. A korrekciós intézkedések értékelése. A Bizottság jelentése alapján a Tanácsnak
értékelnie kell, hogy az érintett tagállam végrehajtotta-e az ajánlott korrekciós intézkedést.
Amennyiben a Tanács úgy ítéli meg, hogy a tagállam nem hajtotta végre az intézkedéseket,
a Bizottság ajánlása alapján fordított minősített többségi szavazással határozatot kell
elfogadnia, amelyben megállapítja a teljesítés elmulasztását, valamint egy ajánlást,
amelyben új határidőket határoz meg a korrekciós intézkedések meghozatalára. Ebben az
esetben a Tanácsnak értesítenie kell az Európai Tanácsot.

6. Esetleges pénzügyi szankciók. Azokat az euróövezetbeli tagállamokat, amelyek nem
követik a túlzott egyensúlyhiány esetében követendő eljárás keretében tett ajánlásokat,
fokozatos – a kamatozó betéttől az éves bírságig terjedő – szankciókkal sújthatják. A
kamatozó betét vagy a bírság összegének meg kell egyeznie a tagállam GDP-jének 0,1%-
ával.

EREDMÉNYEK

A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás 2012-ben történt elindítása óta
azon tagállamok száma, amelyek esetében:
— részletes felülvizsgálatot kell folytatni, 12-ről 19-re emelkedett 2012 és 2016 között, de

13-ra csökkent 2017-ben;

— úgy ítélték meg, hogy egyensúlyhiány áll fenn, 12-ről 16-ra emelkedett 2012 és 2015
között, de 12-re esett vissza 2017-ben;

— úgy ítélték meg, hogy túlzott egyensúlyhiány áll fenn, 0-ról 6-ra emelkedett 2012 és 2017
között.

A Bizottság még nem tett javaslatot a túlzott egyensúlyhiány esetén követendő eljárás
elindítására, annak ellenére, hogy a Tanács és az Európai Központi Bank kérte az eljárás teljes
mértékben való kihasználását, adott esetben a korrekciós ág alkalmazásával.
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Valamennyi olyan ország esetében, ahol egyensúlyhiány áll fenn, egyedi nyomon követést
alkalmaznak, amely a túlzott egyensúlyhiánnyal küzdő országok esetében szigorúbb, és
beletartoznak a nemzeti hatóságokkal folytatott párbeszédek, a szakértői missziók és az elért
eredményekről szóló rendszeres jelentések. Ennek egyben az országspecifikus ajánlásoknak az
adott tagállamban való végrehajtását is segítenie kell.
A részletes felülvizsgálatokra alapozva a Bizottság 2017-ben arra a következtetésre jutott, hogy:
— 6 tagállam esetében áll fenn „túlzott makrogazdasági egyensúlyhiány”: Bulgária,

Franciaország, Horvátország, Olaszország, Portugália és Ciprus;

— 6 tagállam esetében áll fenn „makrogazdasági egyensúlyhiány”: Németország, Írország,
Spanyolország, Hollandia, Szlovénia és Svédország;

— 15 tagállam esetében áll fenn a „makrogazdasági egyensúlyhiány” kockázata: Belgium,
a Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország,
Málta, Ausztria, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Finnország és az Egyesült Királyság;

— 1 tagállam, Görögország, megfigyelés alatt áll egy makrogazdasági kiigazítási program
összefüggésében.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével a Parlament társjogalkotóvá vált a többoldalú
felügyeletre vonatkozó szabályok kialakításában (az EUMSZ 121. cikkének (6) bekezdése).
A makrogazdasági felügyelettel kapcsolatos jogalkotási aktusok létrehozzák a gazdasági
párbeszédet. Az uniós intézmények – különösen az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság
– közötti párbeszéd fokozása, valamint a nagyobb fokú átláthatóság és elszámoltathatóság
biztosítása érdekében a Parlament illetékes bizottsága felkérheti a Tanács, a Bizottság, valamint
az Európai Tanács és/vagy az eurócsoport elnökét, hogy az európai szemeszter keretében
vitassák meg határozataikat vagy ismertessék tevékenységeiket. E párbeszéd keretében a
Parlament lehetőséget biztosíthat a túlzott egyensúlyhiány esetén követendő eljárás keretében a
Tanács ajánlása által érintett valamely tagállam számára az eszmecserében való részvételre is.
Késő ősszel a Parlament véleményezi az európai szemeszter folyamatban lévő ciklusát
(beleértve a Tanács által elfogadott országspecifikus ajánlásokat), figyelembe véve a nemzeti
parlamentek illetékes bizottságainak képviselőivel tartott együttes ülés eredményét is.
A MIP keretében az eredménytábla kialakításakor és a tagállamokra vonatkozó makrogazdasági
egyensúlytalanságok kimutatását szolgáló mutatószámok meghatározásakor a Bizottság
együttműködik a Parlamenttel és a Tanáccsal.
A Parlament a nemzeti parlamenti képviselők részvételével zajló, évenként megrendezett
találkozók révén elősegíti a nemzeti parlamentek bevonását. Továbbá, a meghozott döntésekkel
kapcsolatos átláthatóság, felelősségvállalás és elszámoltathatóság megerősítése érdekében az
egyes tagállamok politikai berendezkedésének megfelelően a nemzeti parlamenteket be kell
vonni az európai szemeszter munkájába és a stabilitási és konvergencia programok, valamint a
nemzeti reformprogramok készítésébe.
Alice Zoppè
07/2017

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/macroeconomic-imbalance-procedure/specific-monitoring_hu
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/497739/IPOL_IDA(2016)497739_EN.pdf
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