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Kivonat 
 
E feljegyzés a makrogazdasági feltételrendszernek a kohéziós politikában 
történő széles körű bevezetéséről szóló európai bizottsági javaslatot tárgyalja. 
Ez a kohéziós politikai finanszírozást tulajdonképpen a gazdasági kormányzásra 
vonatkozó európai szabályok tiszteletben tartásától tenné függővé. A feljegyzés 
megállapítja, hogy e feltételrendszer bevezetése kedvező hatással lenne a 
gazdasági kormányzás tekintetében, azonban feltehetően negatív hatást 
gyakorolna a kohéziós politikára. Ami pedig még fontosabb: kétséges, hogy az 
Európai Bizottság javaslata hozzájárulna a két politika átfogó célkitűzésének, a 
kiegyensúlyozott európai gazdasági fejlődésnek az eléréséhez. 
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Makrogazdasági feltételrendszer a kohéziós politikában 
____________________________________________________________________________________________ 

ÖSSZEFOGLALÁS 
Ez a feljegyzés az Európai Bizottság azon javaslatát tárgyalja, amely a 2014–2020-as 
programozási időszak során a makrogazdasági feltételrendszer jelentős kiszélesítésével 
foglalkozik. E makrogazdasági feltételrendszer egy adott tagállamban az európai kohéziós 
politikai finanszírozást attól tenné függővé, hogy az adott ország megfelel-e a gazdasági 
kormányzási eljárásoknak. 
 
Az európai gazdasági kormányzás 
 
Az EU gazdasági uniója azért jött létre, hogy segítse az egyre szorosabbá váló európai 
integrációt, azaz a monetáris uniót. Egy sor olyan célkitűzést határoz meg, amelyet a 
tagállamoknak teljesíteniük kell. A célokat kötelező normákként és rugalmasabb politikai 
célokként fogalmazzák meg, és a tagállamok fiskális és gazdaságpolitikájára vonatkoznak. 
E célok eléréséhez az európai gazdasági kormányzási eljárások egy sorát vezették be. 
 
A gazdasági kormányzás a tagállamok fiskális és gazdaságpolitikáinak a felügyeletére és 
koordinációjára összpontosít. Ezen eljárás keretében az EU nem kötelező érvényű 
figyelmeztetéseket és ajánlásokat bocsáthat ki a tagállamok számára. Amennyiben a 
megelőző eljárás nem bizonyul elégségesnek a kötelező normáknak való megfelelés 
biztosításához, két korrekciós eljárás alkalmazható. E két eljárás: a) a túlzotthiány-eljárás, 
amely a fiskális egyensúlytalanságokkal foglalkozik, és b) túlzottegyensúlyhiány-eljárás, 
amely a makrogazdasági egyensúlytalanságokat érinti. A korrekciós eljárások az eurózóna 
tagjaival szemben szigorúbbak, ők nem megfelelés esetén pénzügyi szankciókkal néznek 
szembe. A súlyos pénzügyi nehézségekkel küzdő tagállamok pénzügyi támogatásának 
feltételrendszerhez kötése a gazdasági kormányzási folyamat végső lehetőségét jelenti. 
Ezen esetekben az EU nem csak hogy meghatározza az adott tagállam által elérendő 
célokat, de tárgyalásokat folytat a célok elérését szolgáló nemzeti politikákról is. 
 
A makrogazdasági feltételrendszer 
 
Az EU gazdasági uniójának ez idáig nem sikerült megakadályoznia a tagállamok jelentős 
államháztartási válságait. Ezért a gazdasági unió erősítésének kulcsfontosságú eleme a 
makrogazdasági feltételrendszer széles körű bevezetése lehet. Az Európai Bizottság a 
jelenlegi részleges makrogazdasági feltételrendszer valamennyi kohéziós politikai alapra, 
valamint a mezőgazdasági és halászati alapokra való kiterjesztését tervezi. A 
makrogazdasági feltételrendszer ezenkívül valamennyi gazdasági kormányzási folyamatot 
is lefedné, és mind fiskális, mind pedig makrogazdasági ügyekre vonatkozna. 
 
Amennyiben valamely tagállam nem felel meg az gazdasági kormányzásra vonatkozó 
európai ajánlásoknak, a Európai Bizottság kérheti a kohéziós politikát tárgyaló nemzeti 
stratégiai dokumentumok megváltoztatását. Az Európai Bizottság ezt követően 
felfüggesztheti a kohéziós politikai kifizetéseket, ha a tagállam nem módosítja megfelelően 
a kohéziós politikáról szóló nemzeti stratégiai dokumentumokat. A felfüggesztésre egy 
legfeljebb öt hónapig tartó eljárás végén kerülne sor. Ha ez az opcionális felfüggesztési 
eljárás túl sokáig tartana, az nehezen lenne összeegyeztethető a gazdasági kormányzási 
eljárásokkal és annak szankcióival.  
 
Ezenkívül az Európai Bizottság javaslata a kohéziós politikai finanszírozás kötelező 
felfüggesztését irányozza elő abban az esetben, ha az európai gazdasági kormányzás 
korrekciós vagy pénzügyi segítségnyújtási eljárásai túllépik a kezdeti szakaszt. A kötelező 
felfüggesztés történhet egyrészt a kohéziós politikai kötelezettségvállalások felfüggesztése 
vagy a kohéziós politikai kifizetések felfüggesztése révén. Az utóbbi nagyobb hatást 
gyakorolhat az egyedi projektekre, mivel a kötelezettségvállalások felfüggesztése a korábbi 
kötelezettségvállalásokon alapuló kifizetéseket továbbra is lehetővé tenné. 
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A makrogazdasági feltételrendszer büntető intézkedésként való alkalmazása mellett a 
feltétel eredményezheti az ország kohéziós politikai finanszírozásokhoz való könnyebb 
hozzáférését is. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha az ország vonatkozásában pénzügyi 
támogatási eljárás folyik. A makrogazdasági feltételrendszer ösztönzési célú 
alkalmazásának korlátozása révén az Európai Bizottság elszalasztja annak lehetőségét, 
hogy kiegyensúlyozottabb, jutalmazó és büntető megközelítésre tegyen javaslatot. 
 
A makrogazdasági feltételrendszer következményei 
 
A gazdasági kormányzás tekintetében a makrogazdasági feltételrendszer főként pozitív 
hatást gyakorolna. Kibővítené a jelenlegi szankciós „eszköztárat” és kibővítené a hatékony 
fiskális és gazdaságpolitika alulról felfelé ható ösztönzőinek körét, mivel a helyi 
önkormányzatok sokkal többet veszíthetnek a gazdasági kormányzási folyamat során. A 
makrogazdasági feltételrendszer automatikusabb és meglehetősen innovatív jellegű 
szankciót tenne lehetővé, amely a gazdasági kormányzási eljárások teljes körére 
alkalmazható. Mindez megváltoztatná a megelőző jellegű kormányzási eljárás nem kötelező 
jellegét. A makrogazdasági feltételrendszer ezenkívül valamennyi tagállamra vonatkozna, 
és így bevezetik az eurózónán kívüli országok szankcionálásának lehetőségét is. 
 
A kohéziós politika vonatkozásában a makrogazdasági feltételrendszer alkalmazásának 
néhány kedvező hatása is lehet. Elsősorban az, hogy csökkenti a nem hatékony a kohéziós 
politikai kiadásokat. E pozitív elem ellenére a makrogazdasági feltételrendszer javasolt 
alkalmazása főként negatív hatást gyakorolna a kohéziós politikára. E negatív hatások közé 
tartozhatnak az alábbiak:  
 
 A kohéziós politika kevésbé lesz igazságos: A régiókat annak ellenére sújtanák a 

makrogazdasági feltételrendszerhez kapcsolódó szankciókkal, hogy azok a legtöbb 
esetben nem felelősek a gazdasági kormányzási szabályok érvényre juttatásáért. 
Emellett a kohéziós politikai finanszírozások felfüggesztése aránytalan mértékű 
negatív következményekkel járhat a szegényebb régiókra és tagállamokra nézve, 
mivel azok fokozottan függnek e finanszírozásoktól. 

 
 Csökken kohéziós politika megbízhatósága: még ha soha nem is alkalmazzák a 

szankciókat, a makrogazdasági feltételrendszer alkalmazása bizonytalanságot 
eredményezhet a jövőbeli projektekre vonatkozó finanszírozás rendelkezésre állása 
tekintetében. A makrogazdasági feltételrendszerhez kapcsolódó szankciók 
alkalmazása ezen túlmenően a folyamatban lévő projektek végrehajtásának 
elmaradásához vezethet. 

 
A gazdasági kormányzásra és a kohéziós politikára gyakorolt hatások mellett figyelembe 
kell venni a makrogazdasági feltételrendszer átfogó következményeit is. A makrogazdasági 
szankciók kontraproduktív következményekkel is járhatnak a fenntartható és 
kiegyensúlyozott növekedés tekintetében, amely mind a gazdasági kormányzás, mind pedig 
a kohéziós politika terén célkitűzést jelent. azonban szankciók lehetősége nélkül a 
makrogazdasági feltételrendszer alkalmazása erőtlen marad és ezáltal hatékony sem lehet. 
 
Léteznek olyan lehetőségek, amelyek csökkentenék a makrogazdasági feltételrendszer 
negatív hatásait, megőrizve az abban rejlő pozitív lehetőségeket. Az egyik lehetőség a 
makrogazdasági feltételrendszer jutalmazó és büntető eszközként való alkalmazása. 
Másrészt a makrogazdasági feltételrendszerhez kapcsolódó szankciókat még jobban a 
gazdasági kormányzási folyamathoz lehetne igazítani. Végezetül pedig a szankciók 
alkalmazása első fokon a kötelezettségvállalások felfüggesztése lehet, a kifizetések 
felfüggesztését pedig végső eszközként lehetne alkalmazni. Azonban még e lehetséges 
javítások figyelembe vétele ellenére is problematikus lehet, hogy a makrogazdasági 
feltételrendszer egy jónak tűnő ötletből hasznos gyakorlattá váljon. 
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