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L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali adottat mill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri. 

Ir-rapport sħiħ jinsab fuq www.eca.europa.eu 

Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, it-28 ta' April 2015 

 
Strumenti Finanzjarji fl-iżvilupp rurali: fallimenti fil-passat u sfidi fil-
futur 

Rapport ippubblikat illum mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) jsib li l-istrumenti finanzjarji (fondi ta' 
self u ta' garanzija) sa issa ma kellhomx suċċess fil-qasam tal-iżvilupp rurali. Dan huwa prinċipalment 
dovut għall-fatt li ġew kapitalizzati b'mod eċċessiv u ma ssodisfawx il-potenzjal tagħhom f'termini tal-
effett ta' ingranaġġ u effett rotanti mixtieqa. Il-qafas għall-2014-2020 għandu l-potenzjal li jtejjeb dawn l-
istrumenti, iżda għad fadal ostakli għall-użu aktar estensiv minnhom. 

"Fi żmien ta' restrizzjoni fiskali fuq baġits pubbliċi, il-ksib ta' aktar investimenti b'anqas flus huwa ta' importanza ewlenija. 
L-istrumenti finanzjarji għandhom il-potenzjal li jtejbu l-użu minn riżorsi pubbliċi skarsi billi jipprovdu finanzjament għal 
aktar investimenti bl-istess baġit, iżda r-riżultati tal-awditjar tagħna jissuġġerixu li se tkun sfida konsiderevoli biex jinkiseb 
l-impatt mixtieq," ikkummentat Kersti Kaljulaid, il-Membru tal-QEA responsabbli għar-rapport. 

Fil-qasam tal-iżvilupp rurali, l-Istati Membri stabbilixxew 11-il fond ta' garanzija u 3 fondi ta' self bejn l-2009 u l-2014 u l-UE 
u l-Istati Membri kienu investew madwar EUR 700 miljun fihom sa tmiem l-2013. Għall-perjodu l-ġdid (2014-2020), il-
Kummissjoni Ewropea trid li l-Istati Membri jimpenjaw rwieħhom għal mill-anqas użu rduppjat minnhom f'oqsma ta' 
investiment ewlenin. 

Il-QEA ssib li ma sar ebda każ ċar għall-istabbiliment tal-istrumenti finanzjarji fil-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013. 
Barra minn hekk, ma kien hemm ebda informazzjoni kwantifikabbli u affidabbli biex jiġu ġustifikati t-tipi ta' strument 
finanzjarju stabbiliti, biex tiġi determinata d-domanda għall-istrumenti finanzjarji fil-qasam tal-agrikoltura u biex jintwera li 
l-ammont ta' kapital assenjat għall-fond kien xieraq. Dan irriżulta fil-kapitalizzazzjoni eċċessiva tal-fondi ta' garanzija 
b'EUR 370 miljun fi tmiem l-2013. 

Strumenti finanzjarji huma intenzjonati kemm li jattiraw kapital pubbliku u/jew privat addizzjonali (effett ta' ingrana ġġ) u 
kemm li jippermettu li l-allokazzjonijiet inizjali tal-fondi jiġu riċiklati (fattur rotanti). Il-QEA tikkonkludi li dawn ma ħadmux 
kif mistenni f'dan ir-rigward. Barra minn hekk, la l-Kummissjoni u lanqas l-Istati Membri ma introduċew sistemi ta' 
monitoraġġ xierqa biex jipprovdu data affidabbli biex juru jekk l-istrumenti kinux laħqu l-objettivi tagħhom b'mod effettiv. 

Għall-perjodu 2014-2020, instab li kapitalizzazzjoni eċċessiva persistenti u r-riskju ta' dipendenza kontinwata fuq għotjiet 
kienu fost l-ostakli possibbli li fadal għal użu aktar estensiv minn dawn l-istrumenti. 

Ir-rakkomandazzjonijiet prinċipali tal-QEA lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri huma li: 

• għandhom jingħataw inċentivi aħjar għall-Istati Membri biex jistabbilixxu strumenti finanzjarji għall-iżvilupp rurali 
u jistimulaw id-domanda minn bdiewa jew benefiċjarji oħra (pereżempju billi jżommu apparti ċertu sehem tal-
baġit disponibbli għall-iżvilupp rurali għall-istrumenti finanzjarji u jagħmluhom aktar attraenti minn għotjiet), u 

• l-effettività tal-istrumenti finanzjarji għandha tittejjeb għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020, pereżempju 
permezz tal-issettjar ta' standards u miri xierqa għal effetti ta' ingranaġġ u effetti rotanti.  
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Noti lill-edituri 

Ir-rapporti speċjali tal-QEA huma ppubblikati matul is-sena kollha u jippreżentaw ir-riżultati ta’ awditi 
magħżula ta’ oqsma baġitarji jew suġġetti ta’ ġestjoni speċifiċi. 

Dan ir-Rapport Speċjali (Nru 5/2015), intitolat "L-istrumenti finanzjarji huma għodda ta' suċċess u 
promettenti fil-qasam tal-iżvilupp rurali?" jiffoka fuq jekk l-istrumenti finanzjarji tfasslux u ġewx 
immaniġġjati sew fil-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013 u sa liema punt kien probabbli li l-bidliet 
introdotti għall-2014-2020 ikollhom impatt sinifikanti fuq in-nuqqasijiet ewlenin identifikati. L-awdituri 
tagħna prinċipalment eżaminaw jekk l-istrumenti finanzjarji ġewx stabbiliti u kapitalizzati sew, kellhomx 
prestazzjoni tajba u jekk kienx hemm stabbiliti kundizzjonijiet ta' ħruġ adegwati fil-perjodu 2007-2013. 

Xi definizzjonijiet 

Fondi ta' garanzija: Fondi ta' garanzija jipprovdu garanziji finanzjarji għall-kreditu għal negozji u 
organizzazzjonijiet rurali, u b'hekk jagħmluha aktar faċli għalihom li jiksbu finanzjament minn banek. 
Jingħad li dawn il-fondi "jduru" minħabba li, filwaqt li proġetti individwali jħallsu lura s-selfiet tagħhom, il-
garanziji jiġu rilaxxati u jkunu jistgħu jinħarġu garanziji ġodda. 

Fondi ta' self: Fondi li jipprovdu flus għal selfiet għal proġetti ta' żvilupp ta' negozji żgħar. Jingħad li dawn 
"iduru" minħabba li l-flus isiru disponibbli għal selfiet ġodda filwaqt li proġetti individwali jħallsu lura dawk 
preċedenti. 

Ingranaġġ: Ikkalkulat hawn f'termini ta' kemm-il euro f'finanzjament (pubbliku u/jew privat) ġew garantiti 
jew imħallsa għal attivitajiet rurali għal kull euro ta' finanzjament pubbliku (mill-UE u mill-Istati Membri). 

Kapitalizzazzjoni eċċessiva: Din is-sitwazzjoni sseħħ meta l-ammont imħallas għal ġol-kapital ta' strument 
finanzjarju huwa kbir wisq meta mqabbel mal-ammont ipprovdut lir-riċevituri finali fil-forma ta' selfiet jew 
garanziji maħruġa. 


