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Il-Lussemburgu, is-16 ta’ Novembru 2017

Programmi ta’ Aġġustament Ekonomiku għall-Greċja:
twettqu riformi minkejja xi dgħufijiet, jgħidu l-awdituri
tal-UE
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-Programmi ta’ Aġġustament
Ekonomiku għall-Greċja li kien sar qbil dwarhom wara li faqqgħet il-kriżi finanzjarja pprovdew
stabbiltà finanzjarja fuq terminu qasir u ppermettew li jseħħ xi progress fir-riformi. Iżda lProgrammi għenu lill-Greċja tirkupra sa ċertu punt limitat biss u, sa nofs l-2017, kien għadhom
ma rnexxilhomx jerġgħu jistabbilixxu l-kapaċità tal-pajjiż li jissellef mis-swieq biex jiffinanzja lħtiġijiet tiegħu.
L-ewwel Programm ta’ Aġġustament Ekonomiku, fl-2010, kien ta’ EUR 110 biljun , filwaqt li żewġ
Programmi oħra kienu ta’ EUR 172.6 biljun fl-2012, u ta’ EUR 86 biljun fl-2015. Il-Programmi
kellhom l-għan li jistabbilixxu sitwazzjoni ekonomika stabbli fil-Greċja billi koprew il-ħtiġijiet ta’
finanzjament tal-ekonomija, bil-patt li jitwettqu riformi strutturali estensivi, biex b’hekk ji ġi evitat
li jkun hemm kontaġju tal-kriżi fil-bqija taż-żona tal-euro.
“Dawn il-programmi ppromwovew ir-rformi u ppermettew li l-Greċja tevita l-inadempjenza. Iżda lkapaċità tal-pajjiż li jiffinanzja lilu nnifsu kompletament fuq is-swieq finanzjarji għadha
problematika”, qal Baudilio Tomé Muguruza, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri
responsabbli għar-rapport.
L-awdituri sabu li l-Kummissjoni ma kellhiex esperjenza preċedenti fl-immaniġġjar ta’ proċess
bħal dan, u li l-kundizzjonijiet tal-Programmi la kienu prijoritizzati biżżejjed f’termini ta’
importanza u lanqas ma kienu inkorporati fi strateġija aktar ġenerali għall-Greċja. Barra minn
hekk, is-suppożizzjonijiet makroekonomiċi tal-programmi ma kinux iġġustifikati sew. Ilkooperazzjoni ma’ istituzzjonijiet oħra kienet effettiva iżda informali. Il-monitoraġġ tal-konformità
mwettaq mill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-Programmi mill-Greċja kien
sodisfaċenti.
L-awdituri sabu wkoll li l-mod kif tfasslu u ġew implimentati r-riformi f’erba’ oqsma kruċjali ta’
politika: it-tassazzjoni, l-amministrazzjoni pubblika, is-suq tax-xogħol u s-settur finanzjarju, ma
L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali adottat mill-Qorti Ewropea talAwdituri.
Ir-rapport sħiħ jinsab fuq www.eca.europa.eu.
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kienx konsistenti. Ir-riformi għat-tassazzjoni u l-amministrazzjoni pubblika rriżultaw f’iffrankar
fiskali, iżda l-implimentazzjoni tal-komponenti strutturali kienet ħafna aktar dgħajfa. Is-settur
finanzjarju ġie ristrutturat sostanzjalment, iżda bi spiża għolja ħafna.
B’mod ġenerali, l-awdituri sabu li l-objettivi speċifiċi tal-Programmi kienu ntlaħqu sa ċertu punt
limitat biss. Huma fil-fatt irriżultaw f’konsolidazzjoni sinifikanti, u l-bilanċ sottostanti tal-baġit
żdied bi 17 % tal-PDG bejn l-2009 u l-2015. Madankollu, it-tnaqqis fl-attività ekonomika matul listess perjodu, flimkien mal-ispejjeż ta’ finanzjament fuq id-dejn akkumulat preċedentement,
kienu jfissru li l-proporzjon tad-dejn għall-PDG tal-Greċja żdied b’mod konsistenti. B’riżultat ta’
dan, il-pajjiż għadu ma jistax jissodisfa l-ħtiġijiet ta’ finanzjament tiegħu kompletament fuq isswieq.
Bħala parti minn dan l-awditu, l-awdituri ppruvaw jivvalutaw ir-rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew
(BĊE) fil-Programmi, f’konformità mal-mandat tagħhom li jawditjaw l-effiċjenza operazzjonali talBĊE. Madankollu, il-BĊE kkontesta l-mandat tal-awdituri u naqas milli jipprovdi evidenza
suffiċjenti. Għalhekk, l-awdituri ma setgħux jirrappurtaw dwar ir-rwol tal-BĊE.
L-awdituri jagħmlu diversi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea bl-għan li jsir titjib fittfassil u l-implimentazzjoni tal-Programmi ta’ Aġġustament Ekonomiku. Dawn irrakkomandazzjonijiet ġew aċċettati kollha kemm huma.
Noti għall-edituri
Il-kriżi finanzjarja globali wasslet għal tnaqqis fir-ritmu ekonomiku u kriżi tad-dejn fl-Ewropa. Ilpajjiżi bi żbilanċi makroekonomiċi u dgħufijiet strutturali ffaċċjaw diffikultajiet kbar. Wara li
ssieħbet fl-euro, il-Greċja bbenefikat minn boom ekonomiku, li kien xprunat minn aċċess faċli
għas-self u minn politika fiskali ġeneruża. Madankollu, il-kriżi kixfet il-vulnerabbiltajiet tal-pajjiż, u
sa April 2010, il-Greċja ma setgħetx tkompli tiffinanzja lilha nfisha b’mod vijabbli fuq is-swieq
finanzjarji. Il-pajjiż talab assistenza finanzjarja mill-Istati Membri fiż-żona tal-euro u mill-FMI.
Mill-2010 ’l quddiem, il-Greċja pparteċipat fi tliet Programmi ta’ Aġġustament Ekonomiku, li
tfasslu f’kollaborazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea, il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Fond Monetarju
Internazzjonali. It-tielet programm kien jinvolvi wkoll il-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà. Lassistenza kienet suġġetta għal kundizzjonijiet ta’ politika, issettjati minn ftehim bejn lawtoritajiet Griegi u l-mutwanti. Dan l-awditu kien parti minn sensiela ta’ awditi li twettqu f’dawn
l-aħħar snin, fuq l-azzjonijiet u r-riformi li sar impenn dwarhom b’rispons għall-kriżi finanzjarja.
Huwa vvaluta kif il-Kummissjoni kienet immaniġġjat l-ewwel żewġ Programmi u kif fasslet it-tielet
wieħed.
Ir-Rapport Speċjali Nru 17/2017: “L-intervent tal-Kummissjoni fil-kriżi finanzjarja Griega" huwa
disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE.
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