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NADZÓR MAKROEKONOMICZNY

W minionym dziesięcioleciu w UE doszło do znacznych zakłóceń równowagi
makroekonomicznej (które spowodowały nasilenie negatywnych skutków kryzysu
finansowego trwającego od 2008 r.) oraz do poważnego zróżnicowania konkurencyjności
(które uniemożliwiło skuteczne stosowanie wspólnych środków polityki pieniężnej).
W 2011 r. ustanowiono procedurę dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej
(Macroeconomic Imbalance Procedure) – procedurę nadzorczo-wykonawczą, która ma
na celu ułatwianie wczesnego identyfikowania tego rodzaju zakłóceń w państwach
członkowskich i korygowanie ich, ze szczególnym uwzględnieniem tych zakłóceń, które
grożą rozprzestrzenieniem się na inne państwa członkowskie.

PODSTAWA PRAWNA

— Artykuł 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE);

— Artykuły 119, 121 oraz 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

CELE

Procedura dotycząca zakłóceń równowagi makroekonomicznej to mechanizm nadzorczo-
wykonawczy mający na celu zapobieganie zakłóceniom równowagi makroekonomicznej w UE
i ich korygowanie. Prowadzony nadzór jest częścią europejskiego semestru na rzecz koordynacji
polityki gospodarczej (4.1.4).
Nadzór ten opiera się na następujących elementach:
1. sprawozdanie przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania (Alert Mechanism

Report), przygotowywane przez Komisję i bazujące na tabeli wyników zawierającej
wskaźniki i progi. Wskaźniki zawarte w tabeli wyników dotyczą zakłóceń równowagi
zewnętrznej (rachunek obrotów bieżących, międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto,
realny efektywny kurs walutowy, zmiana udziału w rynkach eksportowych, jednostkowe
koszty pracy) i wewnętrznej (ceny nieruchomości, przepływy kredytowe sektora
prywatnego, zadłużenie sektora prywatnego, zadłużenie publiczne, stopa bezrobocia oraz
zmiany zobowiązań sektora finansowego, a także inne wskaźniki dotyczące zatrudnienia
i bezrobocia). Każdy wskaźnik powiązany jest z progiem sygnalizującym możliwość
wystąpienia danego problemu; niektóre progi są różne dla państw członkowskich
należących do strefy euro i dla państw członkowskich do niej nienależących. W przypadku
przekroczenia przez państwo członkowskie kilku progów Komisja przeprowadza
szczegółową ocenę sytuacji, tj. dalszą analizę ekonomiczną mającą na celu określenie, czy
zakłócenia równowagi makroekonomicznej mogą się pojawić lub już występują oraz czy
skorygowano dotychczasowe zakłócenia równowagi;

2. zalecenia zapobiegawcze. Jeżeli na podstawie wyników szczegółowej oceny sytuacji
Komisja stwierdzi zakłócenia równowagi makroekonomicznej, musi o tym poinformować

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_4.1.4.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp92_en.pdf
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Parlament, Radę i Eurogrupę. Rada może, na zalecenie Komisji, skierować do danego
państwa członkowskiego konieczne zalecenia zgodnie z procedurą określoną w art. 121
ust. 2 TFUE. Te zalecenia zapobiegawcze przewidziane w procedurze dotyczącej
zakłóceń równowagi makroekonomicznej stanowią część zaleceń, które Rada kieruje
w lipcu każdego roku do poszczególnych państw członkowskich w ramach europejskiego
semestru;

3. zalecenia naprawcze w ramach procedury dotyczącej nadmiernego zakłócenia równowagi
(Excessive Imbalance Procedure). Jeżeli na podstawie szczegółowej oceny sytuacji
Komisja stwierdzi, że dane państwo członkowskie jest dotknięte nadmiernymi
zakłóceniami równowagi, musi poinformować o tym fakcie Parlament, Radę, Eurogrupę,
właściwe europejskie organy nadzorcze i Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego.
Rada może, na zalecenie Komisji, zgodnie z art. 121 ust. 4 TFUE, przyjąć zalecenie,
w którym stwierdza istnienie nadmiernych zakłóceń równowagi i zaleca danemu
państwu członkowskiemu podjęcie działań naprawczych. W zaleceniu Rada musi
wskazać charakter zakłóceń równowagi i ich implikacje oraz sformułować zbiór zaleceń
politycznych, do których należy się zastosować, i termin, w którym dane państwo
członkowskie musi przedłożyć plan działań naprawczych;

4. plany działań naprawczych. Państwo członkowskie, wobec którego wszczęto procedurę
dotyczącą nadmiernego zakłócenia równowagi, musi przedłożyć plan działań naprawczych
w terminie wskazanym w zaleceniu Rady. Rada, na podstawie sprawozdania Komisji, musi
ocenić plan działań naprawczych w terminie dwóch miesięcy od jego przedłożenia;

5. ocena działań naprawczych. Na podstawie sprawozdania Komisji Rada musi ocenić,
czy dane państwo członkowskie podjęło zalecane działania naprawcze. Gdy Rada uzna,
że państwo członkowskie nie podjęło takich działań, musi – na zalecenie Komisji –
przyjąć (w głosowaniu odwróconą większością kwalifikowaną) decyzję stwierdzającą
niezastosowanie się do wskazówek wraz z zaleceniem wyznaczającym nowy termin
podjęcia działań naprawczych. W tym przypadku Rada musi o tym poinformować Radę
Europejską;

6. potencjalne sankcje finansowe. Państwa członkowskie strefy euro, które nie stosują się do
zaleceń wydanych w ramach procedury dotyczącej nadmiernego zakłócenia równowagi,
mogą podlegać progresywnym sankcjom – od oprocentowanego- depozytu aż po roczne
grzywny. Oprocentowany depozyt lub grzywna powinny wynosić 0,1 % PKB danego
państwa.

OSIĄGNIĘCIA

Od czasu wprowadzenia w 2012 r. procedury dotyczącej zakłóceń równowagi
makroekonomicznej:
— liczba państw członkowskich podlegających szczegółowej ocenie sytuacji wzrosła z 12 do

19 pomiędzy 2012 a 2016 r., lecz spadła do 13 w 2017 r.;

— liczba państw członkowskich uznanych za doświadczające zakłóceń równowagi wzrosła
z 12 do 16 pomiędzy 2012 a 2015 r., lecz spadła do 12 w 2017 r.;

— liczba państw członkowskich uznanych za doświadczające nadmiernych zakłóceń
równowagi wzrosła z 0 do 6 pomiędzy 2012 a 2017 r.

Komisja nie zaproponowała jeszcze uruchomienia procedury dotyczącej nadmiernego
zakłócenia równowagi, pomimo wezwań Rady i Europejskiego Banku Centralnego do pełnego
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wykorzystania potencjału tej procedury, przy zastosowaniu w odpowiednich przypadkach
części naprawczej.
Wszystkie kraje doświadczające zakłóceń równowagi podlegają szczególnemu monitorowaniu,
które jest bardziej rygorystyczne w przypadku krajów z nadmiernymi zakłóceniami równowagi
i które obejmuje dialog z organami krajowymi, misje ekspertów oraz regularne sprawozdania
z postępów. Powinno to również pomóc w monitorowaniu wdrażania w odnośnych państwach
członkowskich zaleceń dla poszczególnych krajów.
W 2017 r., na podstawie szczegółowych ocen sytuacji, Komisja stwierdziła, że:
— 6 państw członkowskich wykazuje „nadmierne zakłócenia równowagi

makroekonomicznej”: Bułgaria, Francja, Chorwacja, Włochy, Portugalia i Cypr;

— 6 państw członkowskich wykazuje „zakłócenia równowagi makroekonomicznej”: Niemcy,
Irlandia, Hiszpania, Holandia, Słowenia i Szwecja;

— 15 państw członkowskich zagrożonych jest „zakłóceniami równowagi
makroekonomicznej”: Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry,
Malta, Austria, Polska, Rumunia, Słowacja , Finlandia i Zjednoczone Królestwo;

— 1 państwo członkowskie, Grecja, objęte jest nadzorem w ramach programu w zakresie
dostosowań makroekonomicznych.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony Parlament stał się współprawodawcą w obszarze
określania zasad wielostronnego nadzoru (art. 121 ust. 6 TFUE).
Akty ustawodawcze dotyczące nadzoru makroekonomicznego ustanawiają dialog gospodarczy.
W celu zacieśnienia dialogu między instytucjami Unii, w szczególności Parlamentem, Radą
i Komisją, oraz w celu zapewnienia większej przejrzystości i rozliczalności właściwa komisja
Parlamentu może zwrócić się do przewodniczącego Rady, Komisji, przewodniczącego Rady
Europejskiej i/lub przewodniczącego Eurogrupy o wzięcie udziału w dyskusji na temat ich
decyzji lub do przedstawienia ich działań związanych z europejskim semestrem. W ramach
tego dialogu Parlament może też zapewnić możliwość udziału w wymianie poglądów
z państwem członkowskim, do którego Rada skierowała zalecenie w ramach procedury
dotyczącej nadmiernego zakłócenia równowagi.
Późną jesienią Parlament przedstawia opinię na temat trwającego cyklu europejskiego semestru
(w tym przyjętych przez Radę zaleceń dla poszczególnych krajów), uwzględniając również
wynik wspólnego posiedzenia z udziałem przedstawicieli właściwych komisji parlamentów
krajowych.
W ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej Komisja
współpracuje z Parlamentem i Radą przy określaniu zestawu wskaźników
makroekonomicznych, które należy uwzględnić w tabeli wyników wykorzystywanej
do monitorowania ewentualnych zakłóceń równowagi makroekonomicznej w państwach
członkowskich.
Parlament propaguje zaangażowanie parlamentów krajowych poprzez coroczne spotkania
z członkami właściwych komisji tych parlamentów. Ponadto zgodnie z systemem prawnym
i politycznym każdego państwa członkowskiego parlamenty krajowe powinny być należycie
zaangażowane w semestr europejski i w opracowywanie programów stabilności, programów
konwergencji oraz krajowych programów reform, aby zwiększyć przejrzystość procesu

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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podejmowania decyzji, utożsamianie się państw z tymi decyzjami oraz odpowiedzialność za
ich podejmowanie.
Alice Zoppè
07/2017
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