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Proċedura ta’ Żbilanċ Makroekonomiku: Imfassla tajjeb 
iżda ma ġietx implimentata b’mod effettiv, jgħidu l-
Awdituri tal-UE 
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-Kummissjoni Ewropea mhijiex qed 
timplimenta l-Proċedura ta’ Żbilanċ Makroekonomiku (MIP) b’mod li jiżgura l-prevenzjoni u l-korrezzjoni 
effettivi tal-iżbilanċi. L-awdituri jikkonkludu li, b’mod ġenerali, il-MIP hija mfassla tajjeb u hija bbażata 
fuq analiżi ta’ kwalità tajba. Iżda f’xi stadji importanti, il-proċess huwa aktar politiku milli tekniku.  

Rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż li jinħarġu mill-Kummissjoni huma għodda ewlenija li tintuża biex 
jiġu indirizzati l-iżbilanċi makroekonomiċi. Madankollu, skont l-awdituri, huma ftit ferm minn dawn ir-
rakkomandazzjonijiet li ġew implimentati b’mod sostanzjali. Għalkemm l-implimentazzjoni tagħhom hija r-
responsabbiltà tal-Istati Membri, hemm bosta dgħufijiet fil-mod kif il-Kummissjoni tifformulahom, u dan 
ukoll jikkontribwixxi għan-nuqqas ta’ implimentazzjoni.  

L-awdituri jgħidu li r-rakkomandazzjonijiet ma joriġinawx minn żbilanċi li jkunu ġew identifikati jew minn 
analiżi tal-possibbiltajiet ta’ politika li jistgħu jintużaw biex dawn l-iżbilanċi jitnaqqsu f’perjodu ta’ żmien 
raġonevoli. Minflok, diversi riformi li joriġinaw mill-aġenda ta’ Ewropa 2020 ġew identifikati bħala rilevanti 
għat-tnaqqis tal-iżbilanċi. B’riżultat ta’ dan, xi wħud mir-rakkomandazzjonijiet ma għandhom l-ebda 
konnessjoni mal-iżbilanċi makroekonomiċi jew huma relatati b’mod vag biss. Minħabba f’dan, huwa aktar 
diffiċli li fl-Istati Membri jinkiseb appoġġ mill-pubbliku għal azzjoni ta' rimedju. Barra minn hekk, ir-
rakkomandazzjonijiet rilevanti għall-MIP ma jiħdux inkunsiderazzjoni l-politika fiskali minkejja r-rilevanza 
tagħha għall-iżbilanċi esterni u l-kompetittività.  

L-awdituri josservaw li l-Kummissjoni qatt ma rrakkomandat l-attivazzjoni tal-proċedura ta' żbilanċ eċċessiv, 
li hija sistema stretta ta’ monitoraġġ bil-possibbiltà ta’ sanzjonijiet għall-Istati Membri taż-żona tal-euro. 
Dan minkejja li bosta Stati Membri ġew identifikati li kellhom żbilanċi eċċessivi matul perjodu ta’ żmien 
twil. 

“In-nuqqas ta’ attivazzjoni sistematiku tal-proċedura ta’ żbilanċ eċċessiv (EIP) naqqas il-kredibbiltà u l-
effettività tal-MIP,” qal Neven Mates, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-
rapport. “Matul l-awditu tagħna, il-Kummissjoni ftit li xejn ipproduċiet evidenza li tista’ tispjega għalfejn il-
Kulleġġ ma pproponiex l-attivazzjoni ta’ EIP.” 
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Il-MIP kompliet tiddgħajjef minħabba l-mod kif il-Kummissjoni tikklassifika l-iżbilanċi. Filwaqt li l-iżbilanċi 
jiġu identifikati fuq il-bażi ta’ kriterji tekniċi ċari, ma ssir l-ebda valutazzjoni ċara tal-gravità tagħhom. Il-
kriterji li fuqhom huma bbażati d-deċiżjonijiet finali li jittieħdu mill-Kulleġġ tal-Kummissarji mhumiex 
trasparenti. Barra minn hekk, l-evidenza għall-awditjar tindika li ma jeżistix proċess formali għat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet fil-livell politiku.  

L-awdituri jgħidu li l-analiżijiet fil-fond (IDRs) li twettqu mill-Kummissjoni kienu ta’ kwalità tajba. 
Madankollu, is-sostituzzjoni ta’ IDRs sħaħ b’sommarju fir-rapporti għall-pajjiżi naqqset il-viżibbiltà 
kumplessiva tal-proċess tal-MIP, u l-analiżi tal-possibbiltajiet ta’ politika li jistgħu jintużaw biex jindirizzaw l-
iżbilanċi identifikati f’dawn id-dokumenti issa jew mhijiex prominenti jew hija nieqsa għalkollox.  

Barra minn hekk, xi elementi bħar-riperkussjonijiet fuq Stati Membri oħra u d-dimensjoni taż-żona tal-euro 
mhumiex qed jitqiesu fil-fond wisq, għalkemm reċentement sar xi titjib f’dan ir-rigward. 

L-awdituri jirrakkomandaw li l-Kummissjoni: 

• torbot b’mod ċar ir-rakkomandazzjonijiet rilevanti għall-MIP ma’ żbilanċi makroekonomiċi 
speċifiċi;  

• fl-IDRs tagħha, tipprovdi karatterizzazzjoni ċara tal-gravità tal-iżbilanċi li l-Istati Membri jkunu qed 
jiffaċċjaw; 

• dment li ma jkunx hemm ċirkustanzi speċifiċi, tirrakkomanda l-attivazzjoni ta’ proċedura ta’ żbilanċ 
eċċessiv meta jkun hemm evidenza li Stat Membru jkun qed jiffaċċja żbilanċi eċċessivi; 

• tuża l-MIP biex tagħmel rakkomandazzjonijiet fiskali lill-Istati Membri meta l-politika fiskali tkun 
taffettwa l-iżbilanċi esterni u l-kompetittività direttament; 

• fil-proċess tal-MIP tieħu espliċitament inkunsiderazzjoni politiki b’impatt transnazzjonali li jistgħu 
jirriżultaw f’titjib tar-riekwilibriju simetriku fiż-żona tal-euro; 

• meta tivvaluta li l-iżbilanċi jkunu eċċessivi, tiżgura li l-Kummissarji rilevanti jkunu disponibbli biex 
jiġġustifikaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-politika relatati mal-MIP lill-parlamenti tal-Istati Membri; 

• tagħti prominenza akbar lill-MIP billi ttejjeb l-aspetti kollha ta’ komunikazzjoni. 

Noti lill-Edituri 

Il-Proċedura ta' Żbilanċ Makroekonomiku (MIP) ġiet introdotta fl-2011 biex tindirizza l-iżbilanċi 
makroekonomiċi fl-UE, bħala rispons għan-nuqqas ta’ għodod ta’ politika għall-prevenzjoni tal-
akkumulazzjoni ta’ dawn l-iżbilanċi qabel ma seħħet il-kriżi tal-2008. 

Il-MIP topera fuq il-bażi ta’ ċiklu annwali. Hija tibda bil-pubblikazzjoni, mill-Kummissjoni Ewropea, ta’ 
valutazzjoni ekonomika u finanzjarja, magħrufa bħala r-Rapport dwar il-Mekkaniżmu ta' Twissija, li 
jidentifika l-Istati Membri li jkunu jinsabu f’riskju ta’ żbilanċ u li għalihom tkun meħtieġa li ssir analiżi 
ulterjuri fil-forma ta’ analiżi fil-fond. L-iskop tal-analiżi huwa li jiġi determinat jekk ikunux jeżistu żbilanċi fl-
Istati Membri magħżula u jekk dawn għandhomx jitqiesu bħala eċċessivi. Fuq il-bażi ta’ din l-analiżi, il-
Kummissjoni Ewropea tkun meħtieġa tipproponi rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż li mbagħad jiġu 
adottati mill-Kunsill u jinħarġu għall-Istati Membri biex dawn jindirizzaw l-iżbilanċi tagħhom. 
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Jekk hija tqis li l-iżbilanċi jkunu eċċessivi, il-Kummissjoni tipproponi li l-Kunsill jattiva proċedura ta’ żbilanċ 
eċċessiv. Dan huwa mekkaniżmu ta’ sorveljanza mtejba li jinkludi l-possibbiltà ta’ sanzjonijiet. 

Ir-Rapport Speċjali Nru 3/2018: “Awditu tal-Proċedura ta' Żbilanċ Makroekonomiku (MIP)" huwa disponibbli fuq 
is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE. 

 


