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MAKROEKONOMINĖ PRIEŽIŪRA

Per praėjusį dešimtmetį ES susidūrė su didelio makroekonominio disbalanso problema
(išryškinusia 2008 m. prasidėjusios finansų krizės neigiamą poveikį) ir didelius
konkurencingumo skirtumus (dėl jų nebuvo galima veiksmingai taikyti bendros pinigų
politikos priemonių). 2011 m. buvo sukurta makroekonominio disbalanso procedūra
– tai priežiūros ir vykdymo užtikrinimo procedūra, kuria siekiama padėti nustatyti
makroekonominį disbalansą ankstyvuoju etapu ir pataisyti tokius disbalansus valstybėse
narėse, ypatingą dėmesį skiriant disbalansui, galinčiam turėti šalutinį poveikį kitoms
valstybėms narėms.

TEISINIS PAGRINDAS

— Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 3 straipsnis;

— Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 119, 121 ir 136 straipsniai.

TIKSLAI

Makroekonominio disbalanso procedūra yra priežiūros ir vykdymo užtikrinimo mechanizmas,
kuriuo siekiama užkirsti kelią makroekonominiam disbalansui Europos Sąjungoje ir jį
panaikinti. Vykdoma priežiūra yra Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro
(4.1.4) dalis.
Ši priežiūra grindžiama toliau nurodytomis priemonėmis.
1. Įspėjimo mechanizmo ataskaita, kurią pagal rodiklių ir ribinių verčių rezultatų suvestinę

rengia Komisija. Rezultatų suvestinės rodikliai rodo išorės disbalansą (einamoji sąskaita,
grynoji tarptautinių investicijų pozicija, realusis efektyvusis valiutos kursas, eksporto
rinkos dalių pokyčiai, darbo sąnaudos produkcijos vienetui) ir vidaus disbalansą (būsto
kainos, privačiojo sektoriaus kreditų srautai, privačiojo sektoriaus skola, valdžios
sektoriaus skola, nedarbo lygis ir finansų sektoriaus įsipareigojimų pokyčiai, taip pat kiti
rodikliai, susiję su užimtumu ir nedarbu). Kiekvienam rodikliui nustatyta ribinė vertė,
rodanti, kad gali kilti konkreti problema. Tam tikros ribinės vertės yra skirtingos euro
zonos ir ne euro zonos valstybėms narėms. Jeigu valstybė narė viršija kelias ribines vertes,
Komisija atlieka nuodugnią apžvalgą, t. y. papildomą ekonominę analizę, kuria siekiama
nustatyti, ar makroekonominis disbalansas gali atsirasti arba jau yra susidaręs, taip pat
nustatyti, ar esamas disbalansas buvo panaikintas.

2. Prevencinės rekomendacijos. Jeigu, remdamasi nuodugnios apžvalgos rezultatais,
Komisija nustato, kad yra susidaręs makroekonominis disbalansas, ji turi informuoti
Parlamentą, Tarybą ir Euro grupę. Remdamasi Komisijos rekomendacija, Taryba
atitinkamai valstybei narei gali teikti reikiamas rekomendacijas pagal SESV 121 straipsnio
2 dalyje nustatytą procedūrą. Šios prevencinės makroekonominio disbalanso procedūros

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_4.1.4.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp92_en.pdf
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rekomendacijos yra konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų, kurias kiekvienų metų
liepos mėnesį pagal Europos semestrą kiekvienai valstybei narei teikia Taryba, dalis.

3. Taisomosios rekomendacijos pagal perviršinio disbalanso procedūrą. Jeigu, remdamasi
nuodugnios apžvalgos rezultatais, Komisija nustato, kad atitinkamoje valstybėje narėje
yra susidaręs perviršinis disbalansas, ji turi informuoti Parlamentą, Tarybą, Euro
grupę, atitinkamas Europos priežiūros institucijas ir Europos sisteminės rizikos valdybą.
Remdamasi Komisijos rekomendacija, pagal SESV 121 straipsnio 4 dalį Taryba
gali priimti rekomendaciją, kurioje pareiškiama, kad susidarė perviršinis disbalansas,
ir rekomenduojama atitinkamai valstybei narei imtis taisomųjų veiksmų. Tarybos
rekomendacijoje turi būti nurodomas disbalanso pobūdis ir poveikis, išsamiai išdėstomos
politikos rekomendacijos, kurių reikia laikytis, taip pat nustatomas terminas, iki kurio
atitinkama valstybė narė turi pateikti taisomųjų veiksmų planą.

4. Taisomųjų veiksmų planai. Valstybė narė, kuriai pradedama perviršinio disbalanso
procedūra, privalo iki Tarybos rekomendacijoje nurodyto termino pateikti taisomųjų
veiksmų planą. Taryba, remdamasi Komisijos ataskaita, per du mėnesius nuo taisomųjų
veiksmų plano pateikimo turi jį įvertinti.

5. Taisomųjų veiksmų vertinimas. Remdamasi Komisijos ataskaita, Taryba turi įvertinti,
ar atitinkama valstybė narė ėmėsi rekomenduotų taisomųjų veiksmų. Nusprendusi,
kad valstybė narė šių veiksmų nesiėmė, Taryba, remdamasi Komisijos rekomendacija,
atvirkštine kvalifikuota balsų dauguma turi priimti sprendimą, kuriame nurodoma, kad
nesilaikoma reikalavimų, ir rekomendaciją, kurioje nustatomi nauji taisomųjų veiksmų
terminai. Šiuo atveju Taryba turi informuoti Europos Vadovų Tarybą.

6. Galimos finansinės sankcijos. Euro zonos valstybėms narėms, nesilaikančioms pagal
perviršinio disbalanso procedūrą pateiktų rekomendacijų, gali būti taikomos laipsniškos
sankcijos – nuo palūkaninio indėlio iki metinių baudų. Palūkaninis indėlis arba bauda turėtų
sudaryti 0,1 proc. nacionalinio BVP.

PASIEKTI REZULTATAI

Nuo makroekonominio disbalanso procedūros sukūrimo (2012 m.) valstybių narių,
— kurioms taikoma nuodugni apžvalga, skaičius 2012–2016 m. padidėjo nuo 12 iki 19, bet

2017 m. sumažėjo iki 13,

— kuriose, kaip manoma, susidaręs disbalansas, skaičius 2012–2015 m. padidėjo nuo 12 iki
16, tačiau 2017 m. vėl sumažėjo iki 12,

— kuriose, kaip manoma, susidaręs perviršinis disbalansas, skaičius 2012–2017 m. padidėjo
nuo 0 iki 6.

Komisija dar nepateikė siūlymų pradėti perviršinio disbalanso procedūrą, nors Taryba ir
Europos Centrinis Bankas ragino išnaudoti visą procedūros potencialą ir atitinkamais atvejais
taikyti taisomąją dalį.
Visoms valstybėms, kuriose nustatytas disbalansas, taikoma speciali stebėsena, kuri yra
griežtesnė perviršinio disbalanso turinčiose valstybėse ir atliekama vykdant dialogą su
nacionalinėmis valdžios institucijomis, ekspertų misijas ir rengiant reguliarias pažangos
ataskaitas. Tai taip pat turėtų padėti stebėti, kaip atitinkamose valstybėse narėse įgyvendinamos
konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos.
2017 m., remdamasi nuodugnia apžvalga, Komisija padarė išvadą, kad:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/macroeconomic-imbalance-procedure/specific-monitoring_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/497739/IPOL_IDA(2016)497739_EN.pdf
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— „perviršinio makroekonominio disbalanso“ esama šešiose valstybės narėse (Bulgarijoje,
Prancūzijoje, Kroatijoje, Italijoje, Portugalijoje ir Kipre);

— „makroekonominio disbalanso“ esama šešiose valstybės narėse (Vokietijoje, Airijoje,
Ispanijoje, Nyderlanduose, Slovėnijoje ir Švedijoje);

— su „makroekonominio disbalanso“ rizika susiduria penkiolika valstybių narių (Belgija,
Čekija, Danija, Estija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Vengrija, Malta, Austrija, Lenkija,
Rumunija, Slovakija, Suomija ir Jungtinė Karalystė);

— vienos valstybės narės (Graikijos) atžvilgiu vykdoma priežiūra pagal makroekonominio
koregavimo programą.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Parlamentas tapo viena iš teisėkūros institucijų daugiašalės
priežiūros taisyklių nustatymo srityje (SESV 121 straipsnio 6 dalis).
Su makroekonomine priežiūra susijusiais teisėkūros procedūra priimtais aktais nustatomas
ekonominis dialogas. Siekdamas sustiprinti Sąjungos institucijų, ypač Parlamento, Tarybos ir
Komisijos, tarpusavio dialogą ir užtikrinti daugiau skaidrumo ir atskaitomybės, kompetentingas
Parlamento komitetas gali pakviesti Tarybos pirmininką, Komisiją, Europos Vadovų Tarybos
Pirmininką ir (arba) Euro grupės pirmininką aptarti savo sprendimų arba pristatyti savo veiklos
pagal Europos semestrą. Vykstant šiam dialogui Parlamentas gali taip pat suteikti galimybę
dalyvauti keitimesi nuomonėmis su valstybe nare, kuriai pagal perviršinio disbalanso procedūrą
teikiama Tarybos rekomendacija.
Vėlyvą rudenį Parlamentas reiškia nuomonę dėl vykdomo Europos semestro ciklo (įskaitant
Tarybos priimtas konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas), be kita ko, atsižvelgdamas į
bendro posėdžio su nacionalinių parlamentų kompetentingų komitetų atstovais rezultatus.
Pagal makroekonominio disbalanso procedūrą Komisija, bendradarbiaudama su Parlamentu
ir Taryba, nustato makroekonominių rodiklių rinkinį, kuris įtraukiamas į rezultatų suvestinę,
naudojamą galimam makroekonominiam disbalansui valstybėse narėse stebėti.
Parlamentas skatina nacionalinių parlamentų dalyvavimą rengdamas metinius susitikimus su tų
parlamentų atitinkamų komitetų nariais. Be to, laikantis kiekvienos valstybės narės teisinių ir
politinių nuostatų, nacionaliniai parlamentai turėtų deramai dalyvauti vykdant Europos semestro
veiklą ir rengiant stabilumo programas, konvergencijos programas ir nacionalines reformų
programas, kad būtų didinamas priimamų sprendimų skaidrumas, atsakomybė ir atskaitomybė
už juos.
Alice Zoppè
07/2017
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