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Zarys treści 

W niniejszym opracowaniu omówiono wniosek Komisji, by wprowadzić na 
szeroką skalę warunkowość makroekonomiczną w polityce spójności. Zasadniczo 
sprawi to, że finansowanie spójności stanie się zależne od przestrzegania zasad 
europejskiego zarządzania gospodarką. W opracowaniu tym stwierdzono, że 
taka warunkowość byłaby korzystna dla zarządzania gospodarczego, lecz 
mogłaby mieć negatywny wpływ na politykę spójności. Co więcej, istnieją 
wątpliwości co do tego, czy wniosek Komisji przyczyniłby się do osiągnięcia 
nadrzędnego celu obu polityk: zrównoważonego wzrostu gospodarczego w 
Europie. 
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STRESZCZENIE 
W niniejszym opracowaniu omówiono wniosek Komisji, by znacznie rozszerzyć 
warunkowość makroekonomiczną w okresie programowania na lata 2014-2020. W wyniku 
takiej warunkowości makroekonomicznej finansowanie europejskiej polityki spójności w 
państwie członkowskim stałoby się zależne od przestrzegania przez ten kraj procedur 
zarządzania gospodarczego. 
 
Unia gospodarcza UE powstała, aby wspierać coraz ściślejszą integrację w Europie, w 
szczególności unię walutową. Określono szereg celów, które państwa członkowskie są 
zobowiązane osiągnąć. Cele te przekładają się na wiążące zasady, a także mniej 
rygorystyczne cele polityczne, oraz obejmują politykę fiskalną i gospodarczą państw 
członkowskich. Aby osiągnąć te cele, ustanowiono szereg procedur europejskiego 
zarządzania gospodarczego. 
 
Prewencyjna procedura zarządzania gospodarczego koncentruje się na nadzorze i 
koordynacji polityki fiskalnej i gospodarczej państw członkowskich. W ramach tej procedury 
UE może wydawać niewiążące ostrzeżenia i zalecenia dla państw członkowskich. Jeżeli 
prewencyjna procedura okaże się niewystarczająca dla zagwarantowania zgodności z 
wiążącymi zasadami, można wdrożyć dwie procedury naprawcze. Są to: a) procedura 
nadmiernego deficytu, która dotyczy zakłóceń równowagi budżetowej; oraz b) procedura 
dotycząca nadmiernego zakłócenia równowagi, która odnosi się do zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej. Procedury naprawcze są bardziej rygorystyczne w stosunku do państw 
strefy euro, którym grożą sankcje finansowe w przypadku nieprzestrzegania przepisów. 
Zapewnienie warunkowej pomocy finansowej państwu członkowskiemu w trudnej sytuacji 
finansowej stanowi środek ostatniej szansy w ramach procedury zarządzania 
gospodarczego. W takich przypadkach UE nie tylko określa cele, jakie dane państwo 
członkowskie musi osiągnąć, lecz również negocjuje krajowe strategie polityczne służące 
ich osiągnięciu. 
 
Warunkowość makroekonomiczna 
 
Unia gospodarcza UE nie była dotychczas w stanie zapobiec poważnym kryzysom finansów 
publicznych w niektórych państwach członkowskich. Kluczowym elementem umocnienia unii 
gospodarczej mogłoby być zatem wprowadzenie warunkowości makroekonomicznej na 
szeroką skalę. Komisja przewiduje rozszerzenie istniejącej częściowej warunkowości 
makroekonomicznej na wszystkie fundusze polityki spójności, a także na fundusze w 
dziedzinie rolnictwa i rybołówstwa. Warunkowość makroekonomiczna obejmowałaby 
ponadto wszystkie procedury zarządzania gospodarczego i miałaby zastosowanie zarówno 
do kwestii fiskalnych, jak i makroekonomicznych. 
 
W przypadku nieprzestrzegania przez państwo członkowskie zaleceń dotyczących 
europejskiego zarządzania gospodarczego, Komisja mogłaby żądać zmiany krajowych 
strategicznych dokumentów dotyczących polityki spójności. Jeżeli dane państwo 
członkowskie nie dokonałoby ich odpowiedniej zmiany, Komisja mogłaby następnie 
wstrzymać płatności w ramach polityki spójności. Takie opcjonalne wstrzymanie płatności 
następowałoby na koniec procedury, która mogłaby trwać do pięciu miesięcy. Taka 
długotrwała procedura opcjonalnego wstrzymania płatności byłaby trudna do pogodzenia z 
procedurami zarządzania gospodarczego i odnośnymi sankcjami. 
 
Wniosek Komisji przewiduje również obowiązkowe wstrzymanie finansowania polityki 
spójności w przypadku gdy procedury naprawcze czy procedury pomocy finansowej w 
ramach europejskiego zarządzania gospodarczego wykraczają poza ich wczesny etap. 
Obowiązkowe wstrzymanie finansowania mogłoby przybrać formę zawieszenia zobowiązań 
albo zawieszenia płatności z tytułu polityki spójności. Zawieszenie płatności wywarłoby 
prawdopodobnie większe skutki na poszczególne projekty, ponieważ zawieszenie 
zobowiązań umożliwiałoby dalsze płatności w oparciu o wcześniejsze zobowiązania. 
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Poza stosowaniem warunkowości makroekonomicznej jako środka karnego, mogłaby ona 
również prowadzić do ułatwienia krajowego dostępu do finansowania polityki spójności. 
Byłoby to jednak możliwe wyłącznie w przypadku gdy państwo członkowskie jest 
przedmiotem procedury pomocy finansowej. Ograniczając wykorzystanie warunkowości 
makroekonomicznej jako czynnika motywującego, Komisja nie wykorzystała szansy na 
zaproponowanie bardziej zrównoważonej metody „kija i marchewki”. 
 
Skutki warunkowości makroekonomicznej 
 
Pod względem zarządzania gospodarczego warunkowość makroekonomiczna przyniosłaby 
głównie pozytywne skutki. Zwiększyłaby istniejący zestaw sankcji i umocniła oddolne 
dążenie do prowadzenia zdrowej polityki fiskalnej i gospodarczej, sprawiając, że lokalne 
władze miałyby znacznie więcej do stracenia w procesie zarządzania gospodarczego. 
Warunkowość makroekonomiczna stanowiłaby bardziej automatyczną i w pewien sposób 
innowacyjną formę sankcji, mającą zastosowanie do szerokiego spektrum procedur 
zarządzania gospodarczego. Zmieniłoby to niewiążący charakter prewencyjnej procedury 
zarządzania. Co więcej warunkowość makroekonomiczna miałaby zastosowanie wobec 
wszystkich państw członkowskich, wprowadzając tym samym możliwość nakładania sankcji 
na kraje spoza strefy euro. 
 
W odniesieniu do polityki spójności warunkowość makroekonomiczna mogłaby przynieść 
pewne korzyści. W szczególności mogłaby ona zmniejszyć bezproduktywne wydatkowanie 
środków z puli polityki spójności. Oprócz tego pozytywnego elementu, proponowana 
warunkowość makroekonomiczna miałaby raczej negatywny wpływ na politykę spójności. 
Wśród negatywnych skutków dla polityki spójności można by odnotować następujące 
kwestie:  
 mniej sprawiedliwa polityka spójności: regiony byłyby dotknięte sankcjami 

warunkowości makroekonomicznej mimo że w większości nie odpowiadają za 
przestrzeganie zasad zarządzania gospodarczego; ponadto wstrzymanie finansowania 
polityki spójności mogłoby wywrzeć nieproporcjonalnie negatywny wpływ na 
biedniejsze regiony i państwa członkowskie, które są bardziej uzależnione od takiego 
finansowania; 

 mniej wiarygodne finansowanie polityki spójności: nawet jeśli sankcje nie byłyby 
nigdy stosowane, warunkowość makroekonomiczna doprowadziłaby do niepewności w 
odniesieniu do środków finansowych dostępnych dla przyszłych projektów; stosowanie 
sankcji w ramach warunkowości makroekonomicznej mogłoby ponadto doprowadzić 
do niewykonania rozpoczętych projektów. 

 
Poza wpływem na zarządzanie gospodarcze i politykę spójności, rozpatrywanym osobno dla 
każdej z tych dziedzin, należy zbadać ogólne skutki warunkowości makroekonomicznej. 
Nakładanie sankcji makroekonomicznych mogłoby przynieść skutki przeciwne do 
zamierzonych pod względem osiągnięcia trwałego i zrównoważonego wzrostu, który stanowi 
wspólny cel zarówno zarządzania gospodarczego, jak i polityki spójności. Bez możliwości 
nakładania sankcji warunkowość makroekonomiczna byłaby jednak bezsilna, a zatem i 
nieskuteczna. 
 
Istnieje szereg dostępnych możliwości, które ograniczyłyby negatywne skutki warunkowości 
makroekonomicznej, pozwalając jednocześnie na zachowanie jej pozytywnego potencjału. 
Jedną z takich opcji jest stosowanie warunkowości jako „kija i marchewki”. Po drugie 
sankcje warunkowości makroekonomicznej mogłyby być lepiej dostosowane do procesu 
zarządzania gospodarczego. Ponadto nakładanie sankcji mogłoby w pierwszej kolejności 
prowadzić do wstrzymania zobowiązań, a wstrzymanie płatności byłoby stosowane w 
ostateczności. Jednak nawet uwzględniając te potencjalne usprawnienia, przekształcenie 
warunkowości makroekonomicznej z atrakcyjnej koncepcji w użyteczny instrument mogłoby 
okazać się problematyczne. 
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