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Ġestjoni ta’ kriżijiet mill-Bank Ċentrali Ewropew: qafas 
sostanzjali iżda għad baqa’ xi difetti, jgħidu l-Awdituri tal-
UE 
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA), il-Bank Ċentrali Ewropew 
(BĊE) stabbilixxa qafas sostanzjali għall-ġestjoni ta’ kriżijiet, iżda għad baqa’ xi difetti li jridu jiġu 
indirizzati. L-awdituri jgħidu li jrid isir titjib fil-gwida li tingħata lill-persunal għal valutazzjonijiet 
ta’ intervent bikri kif ukoll għal valutazzjonijiet biex jiġi ddeterminat jekk bank huwiex “qed 
ifalli jew probabbilment se jfalli”.  

Fl-2014, il-BĊE ħa f’idejh responsabbiltajiet estensivi f’dak li jirrigwarda s-superviżjoni bankarja. Issa, hemm 
madwar 120 bank fiż-żona tal-euro li jaqgħu taħt il-mandat tiegħu. Il-leġiżlazzjoni reċenti tipprevedi li l-BĊE 
jintensifika dejjem aktar l-attenzjoni superviżorja meta jkun hemm sinjali li bank ta’ “importanza sistemika” 
fl-UE jkun jinsab f’diffikultà. F’każ li bank jasal għall-punt fejn ikun qed ifalli jew probabbilment ikun se jfalli, 
huwa mbagħad il-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni li jieħu l-inkarigu tar-riżoluzzjoni tiegħu. L-awdituri sabu li, fil-
fatt, il-BĊE stabbilixxa qafas sostanzjali għall-ġestjoni ta’ kriżijiet fi ħdan il-mandat superviżorju tiegħu.  

Ir-riżorsi għall-valutazzjoni tal-pjanijiet ta’ rkupru u għas-superviżjoni ta’ banek li jkunu jinsabu fi kriżi jidhru 
li huma sodisfaċenti, minkejja xi dgħufijiet fl-ippjanar inizjali u minkejja l-ħtieġa li jsir titjib fl-allokazzjoni ta’ 
persunal għas-sitwazzjonijiet li jkunu l-aktar urġenti. 

Il-BĊE qed jiffinalizza arranġamenti għall-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni esterni ma’ awtoritajiet 
superviżorji oħra u mal-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni. Madankollu, kif jgħidu l-awdituri, il-kwistjonijiet 
pendenti għandhom il-potenzjal li jdewmu u li jirrestrinġu l-kondiviżjoni ta’ informazzjoni, kif ukoll li 
jnaqqsu mill-effiċjenza tal-koordinazzjoni. 

Ġew stabbiliti proċeduri għall-valutazzjoni tal-pjanijiet ta’ rkupru tal-banek, u l-assessuri għandhom aċċess 
għal għodod u gwida utli. Madankollu, ir-riżultati tal-valutazzjonijiet tal-pjanijiet ta’ rkupru ma jintużawx 
b’mod sistematiku għall-identifikazzjoni ta’ kriżijiet u r-rispons għalihom.  

L-awdituri jgħidu li l-qafas operazzjonali tal-BĊE għall-ġestjoni ta’ kriżijiet għandu xi difetti, u li hemm sinjali 
li jindikaw li l-implimentazzjoni mhijiex effiċjenti. Il-gwida għall-valutazzjonijiet ta’ intervent bikri mhijiex 
żviluppata biżżejjed u ma tiddefinix kriterji jew indikaturi oġġettivi biex jiġi ddeterminat jekk bank ikunx 
daħal f’sitwazzjoni ta’ kriżi. Minbarra dan, ma teżistix gwida dwar kif għandu jsir l-aħjar użu mis-setgħat tal-
BĊE f’xenarji speċifiċi, u l-gwida għall-valutazzjonijiet biex jiġi ddeterminat jekk bank huwiex “qed ifalli jew 
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probabbilment se jfalli” għandha wkoll nuqqas ta’ ambitu u mhijiex dettaljata biżżejjed. 

L-awdituri jagħmlu għadd ta’ rakkomandazzjonijiet bil-għan li jsir titjib fl-effiċjenza operazzjonali tal-
ġestjoni ta’ kriżijiet mill-BĊE. Dawn jinkludu li jsir użu aħjar mill-għarfien li jkun inkiseb mill-valutazzjonijiet 
tal-pjanijiet ta’ rkupru, kif ukoll li jinkiseb aċċertament dwar il-kwalità tal-assi tal-istituzzjonijiet li l-
kundizzjoni finanzjarja tagħhom tkun iddeterjorat konsiderevolment. 

L-awdituri josservaw ukoll li, minkejja li kien hemm każijiet fejn il-BĊE kkoopera b’mod pożittiv, madankollu 
huwa rrifjuta li jipprovdi evidenza importanti li kienet intalbet mill-QEA. Dan kellu impatt negattiv fuq ix-
xogħol tal-awditjar, tant li għalkemm il-QEA setgħet tislet konklużjonijiet ġenerali dwar it-tfassil tal-proċessi 
tal-BĊE, hija ma setgħetx tikkonferma l-effiċjenza operazzjonali tiegħu, fil-prattika, f’termini ta’ ġestjoni ta’ 
kriżijiet. 

Kuntest aktar wiesa’ 

Il-QEA għandha mandat biex tawditja l-“effiċjenza operazzjonali” tal-ġestjoni tal-BĊE. Dan huwa t-tieni 
awditu li l-QEA wettqet dwar l-involviment tal-BĊE fis-superviżjoni bankarja u jikkomplementa l-awditu 
tagħha tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRB), li għadu kemm ġie ppubblikat ix-xahar li għadda. Bħalma jista’ 
jkun mistenni, hemm temi komuni fiż-żewġ rapporti u, kemm f’dan ir-rapport tal-awditjar kif ukoll f’dak 
dwar l-SRB, aħna sibna li hemm ħtieġa li jsir titjib fl-interazzjonijiet bejn iż-żewġ korpi. Għall-ġestjoni 
effiċjenti ta’ bank li jkun jinsab fi kriżi, huwa essenzjali li jkun hemm involviment bikri, fluss tajjeb ta’ 
informazzjoni, u li jiġi żgurat li ma jkunx hemm lakuni regolatorji jew superviżorji importanti bejniethom. 
Jeżisti memorandum ta' qbil bejn il-BĊE u l-SRB biex tingħata gwida dwar dawn il-punti, iżda jeħtieġ li dan 
jittejjeb, u li l-leġiżlaturi jqisu l-possibbiltà li jwettqu għadd ta’ azzjonijiet biex jallinjaw il-mandati tal-SRB u 
tal-BĊE u biex itejbu l-fluss ta’ informazzjoni bejniethom. 

L-awdituri josservaw li kemm il-BĊE kif ukoll l-SRB aċċettaw il-biċċa l-kbira mir-rakkomandazzjonijiet fl-
awditi rispettivi li twettqu. L-awdituri se jagħtu segwitu għal dawn ir-rakkomandazzjonijiet fil-ġejjieni biex 
jaraw jekk ikunux ġew implimentati.  

Noti lill-Edituri 

Il-kriżi finanzjarja tal-2008 rriżultat f’bidliet kbar fir-regolamentazzjoni finanzjarja fl-UE. Il-qafas legali għas-
superviżjoni bankarja ssaħħaħ u l-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU) ġie stabbilit fl-2014. Is-
superviżjoni tal-banek importanti fiż-żona tal-euro saret ir-responsabbiltà tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE). 
L-MSU jinkludi l-BĊE u l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali tal-pajjiżi parteċipanti. Wieħed mill-għanijiet 
prinċipali tiegħu huwa li jsaħħaħ l-istabbiltà tas-sistema bankarja taż-żona tal-euro. Il-BĊE għandu aktar 
minn 1 000 membru superviżorju tal-persunal. 

Għall-iskopijiet ta’ dan l-awditu, l-awdituri eżaminaw il-ġestjoni ta’ kriżijiet mill-BĊE fi ħdan ir-rwol 
superviżorju tiegħu. Il-ġestjoni ta’ kriżijiet tinvolvi li s-superviżur jidentifika deterjorament fis-sitwazzjoni 
finanzjarja ta’ bank u, fejn meħtieġ, juża s-setgħat ta’ intervent bikri. Hija tinkludi wkoll li l-banek iħejju 
pjanijiet ta’ rkupru minn qabel sabiex ikunu ppreparati għal sitwazzjoni ta’ kriżi.  

Fid-dawl tal-importanza tas-suġġett, il-QEA wettqet għadd ta’ awditi dwar l-infrastruttura regolatorja u 
superviżorja tal-banek u ta’ ditti finanzjarji oħra, u hemm aktar awditi previsti. Dan huwa t-tieni rapport 
dwar is-sistemi tal-UE għat-trattament ta’ banek li jkunu jinsabu f’diffikultà li l-QEA ħarġet fi żmien xahar. L-
ewwel wieħed ġie ppubblikat f’Diċembru 2017 u huwa intitolat “Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni: Bdiet il-ħidma 
fuq kompitu diffikultuż relatat mal-Unjoni Bankarja, iżda għad hemm ħafna xi jsir”.  

Ikun tajjeb li dan ir-rapport jinqara flimkien mal-awditu li l-QEA wettqet fl-2016 dwar “Il-Mekkaniżmu 
Superviżorju Uniku - Bidu tajjeb iżda jenħtieġ aktar titjib”. Dan l-ewwel rapport dwar il-funzjonijiet 
superviżorji tal-BĊE kien jittratta l-effiċjenza operazzjonali tal-ġestjoni tas-sistema superviżorja ġenerali li 
kienet ġiet stabbilita mill-BĊE.  
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Ir-Rapport Speċjali Nru 2/2018: “L-effiċjenza operazzjonali tal-ġestjoni ta’ kriżijiet bankarji mill-BĊE” huwa 
disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE. 
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