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Assistenza finanzjarja pprovduta lil 
pajjiżi li jinsabu f’diffikultajiet
Seba’ snin ilu, l-Ewropa ffaċċjat kriżi finanzjarja li nbidlet fi kriżi tad-dejn 
sovran. Il-kriżi tad-dejn sovran kienet konsegwenza ta’ diversi fatturi, li jinkludu 
superviżjoni bankarja dgħajfa, politiki fiskali foqra, u d-diffikultajiet esperjenzati 
minn istituzzjonijiet finanzjarji kbar (u l-ispejjeż għas-salvataġġ konsegwenti 
mġarrba mill-pubbliku ġenerali). Il-kriżi nfirxet fl-Istati Membri tal-UE f’żewġ 
fażijiet, fejn l-ewwel fażi affettwat il-pajjiżi mhux fiż-żona tal-euro fl-2008-2009 
u aktar tard infirxet għaż-żona tal-euro nfisha.

Iżda dan it-taqlib ġie solvut b’mod tajjeb? Għadd ta’ strumenti legali tfasslu għall-
għoti ta’ assistenza finanzjarja. L-Istati Membri mhux fiż-żona tal-euro setgħu 
jieħdu vantaġġ mill-mekkaniżmu eżistenti tal-Bilanċ tal-Pagamenti (BtP). 
L-Irlanda u l-Portugall ġew megħjuna miill-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stab-
bilizzazzjoni Finanzjarja (EFSM) li kien inħoloq ftit ilu u mill-Faċilità Ewropea 
ta’ Stabbiltà Finanzjarja (EFSF). Kienu biss il-BtP u l-EFSM li ġew stabbiliti bħala 
strumenti tal-UE abbażi tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
billi l-EFSF hija veikolu intergovernattiv barra mill-qafas tal-UE.

Aħna analizzajna l-ġestjoni mill-Kummissjoni tal-assistenza finanzjarja pprovduta 
lil ħames Stati Membri (l-Ungerija, il-Latvja, ir-Rumanija, l-Irlanda u l-
Portugall) u ħriġna rakkomandazzjonijiet għall-Kummissjoni, li huma relatati 
mal-proċess.



02

X’awditjajna
Ambitu tal-awditjar
L-awditu kopra l-ġestjoni mill-Kummissjoni tal-assistenza finanzjarja pprovduta 
taħt il-faċilità tal-bilanċ tal-pagamenti u l-EFSM, li għaliha l-Kummissjoni ssellfet 
fis-swieq kapitali bl-użu tal-baġit tal-UE bħala garanzija. L-awditu kien jinkludi 
l-assistenza finanzjarja mħallsa lill-Ungerija, lil-Latvja, lir-Rumanija (l-ewwel żewġ 
programmi), lill-Irlanda u lill-Portugall, b’enfasi fuq ir-rwol tal-Kummissjoni f’dawn 
il-programmi. Aħna eżaminajna wkoll il-kooperazzjoni tal-Kummissjoni mas-
sħab tagħha (il-BĊE u l-FMI), iżda ma awditjajniex is-sħab.

Aħna ma awditjajniex id-deċiżjonijiet meħuda fuq livell politiku tal-UE u llimita-
jna l-ambitu tal-awditu f’bosta aspetti. Aħna ma qiesna x-xenarju kontrofattwali 
tal-ebda assistenza finanzjarja u lanqas il-fattibbiltà tar-riżoluzzjoni tal-kriżijiet 
b’mezzi oħra (eż. il-mutwalizzazzjoni tad-dejn sovran). Lanqas ma vvalutajna s-
sostenibbiltà tad-dejn jew il-probabbiltà li s-selfiet jitħallsu lura. Barra minn hekk, 
ma evalwajniex jekk il-Kunsill kienx għażel il-miri tad-defiċit l-aktar xierqa jew 
il-kundizzjonijiet strutturali l-aktar xierqa biex jegħleb il-kriżi. Meta aħna konna 
qed nawditjaw il-kooperazzjoni tal-Kummissjoni ma’ sħab oħra, ma vvalutajniex 
jekk l-involviment tagħhom kienx iġġustifikat.
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Mistoqsijiet tal-awditjar
Aħna eżaminajna jekk il-ġestjoni mill-Kummissjoni tal-programmi ta’ assistenza 
finanzjarja kinitx xierqa. Dan ġie indirizzat mit-tliet sottomistoqsijiet li ġejjin:

1 Ir-riskji fiskali li kienu dejjem qed jikbru ġew identifikati f’waqthom?

2 Il-proċessi tfasslu suffiċjentement tajjeb biex jagħmlu input 
komprensiv għal deċiżjonijiet dwar il-programmi?

3 Il-Kummissjoni ssellfet bl-aħjar rati possibbli u skont l-aħjar prattiki ta’ 
ħruġ tad-dejn?

4 Il-programmi ta’ assistenza finanzjarja laħqu l-objettivi prinċipali 
tagħhom?
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X’sibna
Xi sinjali ta’ twissija ma ġewx innutati
Huwa importanti li wieħed jiftakar li qabel il-kriżi kien hemm diġà qafas immirat 
lejn il-monitoraġġ tal-baġits tal-Istati Membri. Kienet ir-responsabbiltà tal-Kum-
missjoni li twissi lill-Kunsill dwar l-iżbilanċi fiskali li kienu qed jiżdiedu. Il-Kummiss-
joni ma kinitx imħejjija għall-ewwel talbiet għal assistenza finanzjarja.

Aħna sibna li l-Kummissjoni stmat li l-baġits pubbliċi tal-pajjiżi kienu aktar 
b’saħħithom milli fil-fatt irriżultaw li kienu. Dgħufija importanti tal-valutazz-
jonijiet mill-Kummissjoni qabel l-2009 kienet in-nuqqas ta’ rappurtar dwar 
l-akkumulazzjoni ta’ obbligazzjonijiet kontinġenti tas-settur pubbliku, li spiss 
saru obbligazzjonijiet reali matul il-kriżi. Il-Kummissjoni, lanqas, ma tatx attenz-
joni suffiċjenti għar-rabta bejn flussi finanzjarji barranin kbar, l-istatus tas-saħħa 
tal-banek u, fl-aħħar mill-aħħar, il-finanzi tal-gvern.

Riformi għall-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir fl-2011, l-2013 u l-2014 fittxew li jindi-
rizzaw id-dgħufijiet tal-perjodu ta’ qabel il-kriżi billi introduċew sorveljanza 
makroekonomika akbar. Madankollu, lura fl-2008, il-Kummissjoni sabet li ma 
kinitx imħejjija biex timmaniġġja l-assistenza finanzjarja meta l-pajjiżi bdew 
jippreżentaw it-talbiet tagħhom.
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Niffaċċjaw l-isfida
Inpattu għaż-żmien mitluf
Il-Kummissjoni rnexxielha tassumi d-dmirijiet il-ġodda tagħha rigward il-ġestjoni 
tal-programmi, li kienu jinkludu t-twettiq ta’ taħdidiet mal-awtoritajiet nazz-
jonali, it-tħejjija ta’ previżjonijiet tal-programmi u ta’ stimi tan-nuqqas fil-finanz-
jament u l-identifikazzjoni tar-riformi neċessarji. B’kont meħud tar-restrizzjonijiet 
inizjali ta’ żmien u l-esperjenza rilevanti limitata, din kienet kisba.

Fil-biċċa l-kbira, il-Kummissjoni għamlet xogħol bir-reqqa biex tikseb l-in-
formazzjoni li kienet teħtieġ. Hija mexxiet dejjem aktar il-kompetenza interna 
u kienet f’kuntatt ma’ firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati fil-pajjiżi li appellaw 
għall-għajnuna.

Għodod kumplessi
Il-produzzjoni ta’ previżjonijiet makroekonomiċi u tad-defiċit ma kinitx at-
tività ġdida. Il-Kummissjoni użat għodda eżistenti ta’ previżjoni, ibbażata fuq 
l-ispreadsheets, li kienet pjuttost ingombranti. Il-kontroll tal-kwalità kien limitat 
prinċipalment għar-rikonċiljar tad-diversi partijiet tal-previżjonijiet, mingħajr 
l-ebda inkjesta mill-maniġment dwar ir-raġunament għas-suppożizzjonijiet 
li ħarġu mill-previżjonijiet. Kien diffiċli ħafna li tiġi vvalutata l-plawżibbiltà ta’ 
suppożizzjonijiet ewlenin bħal multiplikaturi fiskali, mhux biss fi kwalunkwe 
eżami sussegwenti iżda wkoll, mill-maniġment, matul il-produzzjoni reali ta’ 
previżjonijiet.
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Problemi tal-bidu
Il-programmi ta’ assistenza fil-biċċa l-kbira kellhom bażi tajba, b’kont meħud 
tal-politiki prevalenti fil-livell tal-UE u l-għarfien ekonomiku f’dak iż-żmien. Iżda 
dgħufija komuni tal-proċess tal-Kummissjoni kienet in-nuqqas ta’ dokumen-
tazzjoni. Il-proċess ma kienx immirat lejn mawra lura fiż-żmien biex jiġu evalwati 
d-deċiżjonijiet meħuda. Aħna ma stajniex nivvalidaw xi partijiet mill-informazz-
joni essenzjali li ngħaddiet lill-Kunsill, bħall-istimi inizjali tan-nuqqas fil-finanzja-
ment għal xi programmi.

Dan jista’ jiġi parzjalment spjegat mill-kuntest tal-kriżi, il-pressjoni inizjali ta’ ħin 
u l-fatt li l-ġestjoni tal-programmi kienet novità għall-Kummissjoni. Id-disponib-
biltà tar-rekords tjiebet maż-żmien iżda, anke għall-programmi l-aktar reċenti, xi 
dokumenti ewlenin kienu neqsin.

Il-kundizzjonijiet fl-MtQ kienu fil-biċċa l-kbira ġġustifikati permezz ta’ referenza 
speċifika għad-deċiżjoni tal-Kunsill. Madankollu, il-kundizzjonijiet mhux de-
jjem kienu ffukati suffiċjentement fuq il-kundizzjonijiet ta’ politika ekonomika 
ġenerali ssettjati mill-Kunsill.
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Approċċi differenti
Aħna sibna bosta eżempji ta’ pajjiżi li ma kinux qed jiġu ttrattati bl-istess mod 
f’sitwazzjoni kumparabbli. Il-kundizzjonijiet għall-assistenza ġew immaniġġjati 
b’mod differenti f’kull programm. F’xi programmi kienu kumplessivament inqas 
stretti, u dan għamel il-konformità aktar faċli. Meta tqabblu pajjiżi b’dgħufijiet 
strutturali simili, instab li r-riformi meħtieġa ma kinux dejjem proporzjonali 
għall-problemi ffaċċjati jew li segwew b’mod mifrux mogħdijiet differenti. Xi miri 
tad-defiċit, iżda mhux kollha, tal-pajjiżi kienu aktar laxki minn kif is-sitwazzjoni 
ekonomika tkun tidher li tiġġustifika.

Kontroll tal-kwalità limitat
Waħda mir-raġunijiet għal dawn id-dgħufijiet kienet li t-tfassil u l-monitoraġġ 
tal-programmi kienu fil-biċċa l-kbira f’idejn it-timijiet tal-programmi tal-Kummis-
sjoni. Qabel ma waslu għand il-Kunsill jew għand il-Kummissjoni, id-dokumenti 
ewlenin li kienu jirriżultaw mill-ħidma ta’ tim kienu suġġetti għal eżaminar, 
iżda dan kien insuffiċjenti f’bosta aspetti. Il-kalkoli ta’ bażi ma ġew eżaminati 
minn ħadd barra mit-tim, il-ħidma tal-esperti ma ġietx skrutinizzata bir-reqqa 
u l-proċess ta’ eżaminar ma ġiex dokumentat tajjeb.
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Lok għal titjib
Mil-lat pożittiv, id-dokumenti relatati mal-programmi, li jipprovdu l-bażi għad-
deċiżjonijiet li jieħdu l-Kunsill jew il-Kummissjoni, tjiebu b’mod sinifikanti mill-
ewwel talba għal assistenza finanzjarja ‘l hawn. Dan kien minħabba l-allokazzjoni 
ta’ persunal addizzjonali għall-ġestjoni tal-programmi, aktar esperjenza miksuba 
u tħejjija aħjar. Madankollu, anke d-dokumenti l-aktar reċenti relatati mal-pro-
grammi kienu nieqsa minn xi informazzjoni essenzjali.

Għall-monitoraġġ, il-Kummissjoni użat miri tad-defiċit ibbażat fuq id-dovuti. 
Dan jiżgura konsistenza mal-proċedura ta’ defiċit eċċessiv, iżda jfisser ukoll li, 
meta deċiżjoni dwar il-kontinwazzjoni tal-programm tkun trid tittieħed, il-Kum-
missjoni ma tistax tirrapporta b’ċertezza dwar jekk l-Istat Membru benefiċjarju 
jkunx ikkonforma mal-mira tad-defiċit, billi d-defiċit ibbażat fuq id-dovuti jista’ 
jiġi osservat biss wara li jkun għadda ċertu żmien. Il-mod ta’ rappurtar dwar il-
konformità mal-kundizzjonijiet ma kienx sistematiku.

Ħafna termini differenti ntużaw biex jindikaw nuqqas ta’ konformità, u dan was-
sal għal konfużjoni. Xi kundizzjonijiet ma ġewx irrappurtati. Ftit kundizzjonijiet 
ġew irrappurtati bħala ssodisfati, meta dan fil-fatt ma kienx il-każ.
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It-teħid b’self issodisfa l-ħtiġijiet ta’ 
finanzjament għalkemm ic-ċirkustanzi 
inizjalment għamluha diffiċli biex l-aħjar 
prattiki jiġu dejjem rispettati
Il-ħruġ tad-dejn mill-Kummissjoni kien kisba, billi l-ħarġiet kollha ta’ bonds 
attiraw domanda suffiċjenti mis-swieq kapitali biex jinbiegħu. Il-Kummissjoni 
għamlet il-ħarġiet ta’ bonds fil-ħin. L-ispiża finali tad-dejn kienet f’konformità 
mal-livelli tas-suq u ta’ bejn il-pari. Fir-rigward ta’ proċedura reali, il-livelli ta’ 
pprezzar xi drabi kienu ogħla mil-livell ta’ pprezzar inizjalment indikat mill-banek 
prinċipali.

Kien hemm għadd ta’ lakuni fil-proċess ta’ ġestjoni tad-dejn fis-snin inizjali. 
Dawn l-ommissjonijiet jistgħu jkunu parzjalment spjegati mill-għadd limitat 
ta’ persunal tal-Kummissjoni assenjat għal din l-attività. Il-lakuni ma kellhomx 
impatt dimostrabbli fuq l-eżitu tat-teħid b’self. Fil-biċċa l-kbira, il-lakuni ġew indi-
rizzati fil-ħarġiet aktar tard ta’ bonds, għalhekk ir-rakkomandazzjoni tikkonċerna 
dgħufijiet identifikati bħala pendenti matul l-awditu.
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Il-programmi laħqu l-objettivi tagħhom
Fil-biċċa l-kbira, il-miri tad-defiċit riveduti ntlaħqu, b’xi eċċezzjonijiet. Waqt li 
l-attività ekonomika kienet qed tonqos fl-2009, il-pajjiżi rreġistraw it-telf fid-dħul 
li saħansitra ma setax jiġi kkumpensat minn miżuri ġodda tad-dħul. Riformi 
newtrali mil-lat tat-taxxa jew riformi bbażati fuq tpaċija tat-taxxa kkawżaw 
spejjeż fiskali fuq terminu qasir u xi pajjiżi ħadu miżuri addizzjonali tat-taxxa biex 
mal-proporzjonijiet tal-PDG ipaċu ipaċu t-taxxa li kienet qed tonqos. Id-defiċit 
strutturali tjieb iżda b’ritmu li kien ivarja. Parti mill-aġġustament fiskali saret 
b’mod mhux dejjemi. Il-pajjiżi użaw miżuri ta’ darba biex jilħqu l-miri.

L-Istati Membri kkonformaw mal-biċċa l-kbira mill-kundizzjonijiet issettjati fil-
programmi tagħhom, għalkemm b’xi tidwim. Fil-biċċa l-kbira, it-tidwim iġġarrab 
minħabba raġunijiet li kienu lil hinn mill-kontroll tal-Kummissjoni. Kultant, 
madankollu, il-Kummissjoni ssettjat dati ta’ skadenza qosra wisq għal riformi li 
kellhom firxa wiesgħa. Livell għoli ta’ konformità ma jfissirx li kien hemm kon-
formità mal-kundizzjonijiet importanti kollha. Barra minn hekk, aħna osservajna 
li l-Istati Membri kellhom it-tendenza li jħallu l-konformità tal-kundizzjonijiet 
importanti għall-fażi tat-tmiem tal-perjodu tal-programmi.

Il-programmi rnexxielhom iqanqlu riformi. Fil-biċċa l-kbira, il-pajjiżi komplew 
bir-riformi li ġew ikkawżati mill-kundizzjonijiet tal-programmi. Fi żmien l-awditu 
tagħna, ir-riversjar tar-riformi kien rari. Huwa tpaċa permezz ta’ riformi alternat-
tivi, li ħafna drabi ma kinux ekwivalenti fir-rigward tal-impatt potenzjali.

F’erbgħa mill-ħames pajjiżi, il-kont kurrenti aġġusta aktar malajr milli mistenni. 
Fil-biċċa l-kbira, dan jiġi spjegat mit-titjib mhux mistenni fil-bilanċ tal-introjtu u, 
sa ċertu punt inqas, mit-titjib mhux mistenni fil-bilanċ kummerċjali.
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X’irrakkomandajna?
a. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi qafas fl-istituzzjonijiet kollha li 

jippermetti li l-persunal u l-kompetenza tal-Kummissjoni jiġu mobilizzati 
jekk joħroġ programm ta’ assistenza finanzjarja. Il-Kummissjoni għandha 
tiżviluppa wkoll proċeduri fil-kuntest tar-regolamenti dwar it-”two-pack”.

b. Il-proċess ta’ previżjoni għandu jkun suġġett għal kontroll tal-kwalità 
aktar sistematiku.

c. Biex tiżgura li l-fatturi li fuqhom huma bbażati d-deċiżjonijiet dwar 
il-programmi jkunu internament trasparenti, il-Kummissjoni għandha 
ssaħħaħ iż-żamma ta’ rekords u toqgħod attenta għaliha fl-analiżi tal-
kwalità.

d. Il-Kummissjoni għandha tiżgura proċeduri xierqa għall-analiżi tal-kwalità 
tal-ġestjoni tal-programmi u l-kontenut tad-dokumenti relatati mal-
programmi.

e. Għal skopijiet ta’ monitoraġġ tal-baġit, il-Kummissjoni għandha tinkludi, 
fil-memoranda ta’ qbil, fatturi varjabbli li hija tista’ tiġbor b’intervalli 
latenti qosra.

f. Il-Kummissjoni għandha tiddistingwi l-kundizzjonijiet skont 
l-importanza u timmira lejn ir-riformi verament importanti.

g. Għal kwalunkwe programm futur, il-Kummissjoni għandha tipprova 
tifformalizza l-kooperazzjoni interistituzzjonali ma’ sħab oħra tal-
programmi.

h. Il-proċess ta’ ġestjoni tad-dejn għandu jkun aktar trasparenti.

i. Il-Kummissjoni għandha tanalizza aktar l-aspetti ewlenin tal-
aġġustament tal-pajjiżi.
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Dwar il-BTP/EFSM
L-iskop ta’ dawn l-assistenzi finanzjarji kien li jgħinu lill-pajjiżi jħallsu lura jew 
jiffinanzjaw id-dejn tagħhom li kien wasal biex jimmatura u d-defiċit tagħhom. 
Hija pprovdiet kuxxin biex jiffaċilita l-implimentazzjoni tal-programmi ta’ 
aġġustament li kienu neċessarji f’kull pajjiż biex jikkoreġu problemi ta’ bażi. 
F’termini wiesgħa, il-mekkaniżmi indirizzaw il-ħtieġa li tiġi salvagwardjata 
l-istabbiltà taż-żona tal-euro jew l-UE fl-intier tagħha, li jiġi limitat ir-riskju ta’ 
kontaġju, u li tiġi pprevenuta ħasda għalgħarrieda għall-ekonomiji tal-Istati 
Membri benefiċjarji.

L-objettivi ta’ kull programm kienu jvarjaw fid-dettall, iżda l-għanijiet kumples-
sivi tal-assistenza finanzjarja kienu li l-Istati Membri jerġgħu jkunu b’saħħithom 
f’livell makroekonomiku jew finanzjarju u li jerġgħu jkunu jistgħu jissodisfaw l-
obbligi tagħhom tas-settur pubbliku (żona tal-euro) jew tal-bilanċ tal-pagamenti 
(żona mhux tal-euro).

L-iskeda ta’ żmien tal-assistenza finanzjarja pprovduta lill-ħames Stati Membri 
koperti fl-awditu tagħna kienet din li ġejja:

Żona mhux 
tal-euro

Żona tal-euro

2014201320122011201020092008

LV (Jannar ’09 – Jannar ’12)

HU (Novembru ’08 – Novembru ’10)

RO (Ġunju ’09 – Ġunju ’11)

IE (Diċembru ’10 – Diċembru ’13)

PT (Mejju ’11 – Mejju ’14)

RO 2 (Ġunju ’11–Marzu ’13)
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Karatteristiki prinċipali tal-faċilitajiet ta’ 
għoti ta’ self għall-ħames pajjiżi

BtP EFSM EFSF

Forma istituzzjonali Mekkaniżmu 
tal-UE

Mekkaniżmu 
tal-UE

Kumpanija privata 
li hija proprjetà ta’ 
pajjiżi fiż-żona 
tal-euro

Struttura kapitali Garantit mill-baġit 
tal-UE

Garantit mill-
baġit tal-UE

Garanziji mogħtija 
minn pajjiżi fiż-żona 
tal-euro

Kapaċità ta’ għoti ta’ 
self f’euro EUR 50 biljun EUR 60 biljun EUR 440 biljun

Strumenti Selfiet, linji ta’ 
kreditu

Selfiet, linji ta’ 
kreditu

Selfiet, xiri ta’ bonds 
fis-swieq primarji 
u sekondarji

Durata Mekkaniżmu 
permanenti

Mekkaniżmu 
temporanju

Mekkaniżmu 
temporanju

Korpi prinċipali ta’ 
teħid ta’ deċiżjonijiet

Il-Kunsill, li jaġixxi b’votazzjoni 
b’maġġoranza kwalifikata fuq 
proposta mill-Kummissjoni Ewropea

Bord tad-Diretturi tal-
EFSF (jiġifieri membri 
tal-Grupp tal-Euro)

Finanzjament b’bażi 
legali

L-Artikolu 143 
tat-TFUE

L-Artikolu 122 
tat-TFUE

Deċiżjoni 
intergovernattiva





Pubblikazzjonijiet bla ħlas:

•  kopja waħda: 
permezz tal-EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•  iżjed minn kopja waħda jew posters/mapep:  
mir-rappreżentanzi tal-Unjoni Ewropea (http://ec.europa.eu/represent_mt.htm), 
mid-delegazzjonijiet f'pajjiżi li mhumiex �-UE (http://eeas.europa.eu/delegations/index_mt.htm),  
billi tikkuntatja s-servizz Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_mt.htm) 
jew ċempel 00 800 6 7 8 9 10 11 (numru tat-telefown bla ħlas minn kullimkien �-UE) (*).
(*)  L-informazzjoni mogħtija hija b’xejn, kif ukoll it-telefonati ġeneralment huma b’xejn (għalkemm xi operaturi, kabini  

tat-telefown jew lukandi jistgħu jitolbu ħlas). 

Pubblikazzjonijiet bi ħlas:

• permezz tal-EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

KIF GĦANDEK TAGĦMEL BIEX TIKSEB
IL-PUBBLIKAZZJONIJIET TAL-UE



Għal aktar informazzjoni:

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUXEMBOURG
eca-info@eca.europa.eu

eca.europa.eu

Q
J-04-15-867-M

T-N

mailto:info@eca.europa.eu

