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Förfarandet vid makroekonomiska obalanser (MIP): har 
utformats väl men genomförs inte på ett ändamålsenligt 
sätt, säger EU:s revisorer 
Europeiska kommissionen genomför inte förfarandet vid makroekonomiska obalanser (MIP) så att 
obalanser förebyggs och korrigeras på ett ändamålsenligt sätt, enligt en ny rapport från Europeiska 
revisionsrätten. Revisorerna drar slutsatsen att MIP i regel är väl utformat och bygger på analyser av god 
kvalitet. Men i vissa viktiga steg är processen politisk i stället för teknisk.  

Landsspecifika rekommendationer som utfärdas av kommissionen är ett nyckelverktyg för att hantera 
makroekonomiska obalanser. Väldigt få av dem har dock genomförts i någon större utsträckning, säger 
revisorerna. Genomförandet av dem är visserligen medlemsstaternas ansvar, men flera brister i 
kommissionens formulering av dem bidrar också till denna situation.  

Rekommendationerna bygger inte på identifierade obalanser och analys av möjliga politiska alternativ för 
att minska dem inom rimlig tid, säger revisorerna. I stället identifieras olika reformer som härrör från 
Europa 2020-strategin som relevanta för att minska obalanser. Det har fått till följd att vissa 
rekommendationer endast har en mycket liten, om ens någon, koppling till makroekonomiska obalanser. 
Detta gör att det blir svårare att få allmänhetens stöd i medlemsstaterna för korrigerande åtgärder. 
Rekommendationerna inom MIP tar dessutom inte hänsyn till finanspolitiken, trots dess betydelse för 
externa obalanser och konkurrenskraften.  

Revisorerna konstaterar att kommissionen aldrig har rekommenderat att förfarandet vid alltför stora 
obalanser ska inledas, vilket är ett strängare övervakningssystem med möjlighet till sanktioner för 
medlemsstater i euroområdet. Detta trots att man har konstaterat att flera medlemsstater haft alltför 
stora obalanser under en längre period. 

”Att förfarandet vid alltför stora obalanser systematiskt aldrig inleds har minskat MIP:s trovärdighet och 
ändamålsenlighet”, sade Neven Mates, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för 
rapporten. ”Under vår revision lade kommission fram få bevis som kunde förklara varför kollegiet inte hade 
föreslagit att förfarandet vid alltför stora obalanser skulle inledas.” 

MIP har försvagats ytterligare genom kommissionens sätt att klassificera obalanser. De identifieras utifrån 
tydliga tekniska kriterier, men det görs ingen tydlig bedömning av hur allvarliga de är. De kriterier som 
ligger till grund för de slutgiltiga beslut som kommissionskollegiet fattar är inte transparenta. 
Revisionsbevisen tyder dessutom på att en formell beslutsprocess saknas på politisk nivå.  
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Kommissionens fördjupade granskningar höll god kvalitet, säger revisorerna. Men det faktum att 
fullvärdiga fördjupade granskningar har ersatts av en sammanfattning i landsrapporterna har gjort MIP-
processen mindre synlig, och analysen av politiska alternativ för att hantera identifierade obalanser är nu 
inte framträdande eller saknas helt.  

Vidare behandlas vissa faktorer, såsom spridningseffekter på andra medlemsstater och 
euroområdesperspektivet, inte särskilt ingående, även om en del förbättringar har skett nyligen. 

Revisorerna rekommenderar att kommissionen 

• tydligt kopplar rekommendationer inom MIP till specifika makroekonomiska obalanser,  

• i de fördjupade granskningarna gör en tydlig karakterisering av hur allvarliga en medlemsstats 
obalanser är, 

• rekommenderar, såvida inte särskilda omständigheter föreligger, att förfarandet vid alltför stora 
obalanser inleds om det finns bevis för att en medlemsstat har alltför stora obalanser, 

• använder MIP för att lämna finanspolitiska rekommendationer till medlemsstater när 
finanspolitiken direkt påverkar de externa obalanserna och konkurrenskraften, 

• i MIP-processen explicit överväger åtgärder med gränsöverskridande effekter som kan förstärka 
en symmetrisk ombalansering inom euroområdet, 

• ser till, när den har bedömt att obalanserna är alltför stora, att berörda kommissionsledamöter är 
tillgängliga för medlemsstaternas parlament för att förklara de MIP-relaterade politiska 
rekommendationerna, 

• ger MIP en mer framträdande plats genom att förbättra alla kommunikationsaspekter. 

Meddelande till redaktörer 

Förfarandet vid makroekonomiska obalanser (MIP) infördes 2011 för att man skulle komma till rätta med 
makroekonomiska obalanser i EU och var ett svar på avsaknaden av politiska verktyg för att förhindra 
uppkomsten av sådana obalanser före krisen 2008. 

MIP fungerar enligt en årlig cykel. Det börjar med att Europeiska kommissionen offentliggör en ekonomisk 
och finansiell bedömning, kallad rapporten om förvarningsmekanismen, som identifierar medlemsstater 
som riskerar att drabbas av obalanser som kräver ytterligare analys i form av en fördjupad granskning. 
Syftet med granskningen är att avgöra huruvida obalanser förekommer i de utvalda medlemsstaterna och 
huruvida de ska anses vara alltför stora. Utifrån analysen ska Europeiska kommissionen föreslå 
landsspecifika rekommendationer som ska antas av rådet och utfärdas till medlemsstaterna för att de ska 
åtgärda sina obalanser. 

Om kommissionen bedömer att obalanserna är alltför stora ska den föreslå att rådet inleder ett förfarande 
vid alltför stora obalanser. Det är en förstärkt övervakningsmekanism som också inbegriper en möjlighet 
att tillämpa sanktioner. 

Särskild rapport nr 3/2018 Revision av förfarandet vid makroekonomiska obalanser (MIP) finns på 
revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk. 

 


