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Stqarrija għall-Istampa

Il-Lussemburgu, l-24 ta’ Settembru 2020

L-awdituri jirrieżaminaw il-mod kif ir-rispons talUE għall-kriżijiet finanzjarji tal-perjodu 20072008 tejjeb ir-reżiljenza tas-settur finanzjarju
L-impatt tal-pandemija tal-COVID-19 huwa ħafna akbar minn dak tal-kriżi finanzjarja/taddejn sovran tal-perjodu 2008-2012, u l-effett kollaterali ekonomiku għadu għaddej.
"Irkupru intelliġenti" se jirrikjedi li nieħdu t-tagħlimiet mill-aħħar kriżi u nżommu
f'moħħna d-dgħufijiet identifikati. llum, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) ippubblikat
ir-rapport analitiku l-aktar reċenti tagħha, billi qieset l-iżviluppi fl-arkitettura ekonomika
u finanzjarja tal-UE matul l-aħħar deċennju u enfasizzat l-isfidi mhux solvuti, ir-riskji
potenzjali u d-diskrepanzi fil-politika.
Il-kriżi finanzjarja globali tal-perjodu 2008-2012 u l-kriżi ekonomika u dik tad-dejn sovran
taż-żona tal-euro, li jirriżultaw minnha, kellhom effetti fuq terminu twil fuq it-tkabbir u
l-istabbiltà fiskali fl-UE. L-effetti tagħhom ġew aċċentwati minn dgħufijiet fis-sistema
finanzjarja tal-UE u mill-għodod ta’ politika, monitoraġġ u ambjent regolatorju inadegwati,
kif ukoll mill-arkitettura istituzzjonali mhux kompleta taż-żona tal-euro. Attwalment, ilpandemija tal-COVID-19 qed tittestja r-reżiljenza tal-arkitettura ekonomika u finanzjarja talUE, kemm f’termini tad-daqs tal-effett ekonomiku kif ukoll tal-iskala tar-rispons pubbliku.
"Aħna qisna li huwa importanti li jittieħed kont tar-rispons tal-UE, deċennju wara l-kriżi
finanzjarja globali", qalet Ivana Maletić, il-Membru tal-QEA responsabbli għar-rapport
analitiku. "L-iskoss ekonomiku tal-COVID-19 huwa ferm akbar minn dak tal-2008, iżda li
jittieħed kont tat-tagħlimiet meħuda se jgħin biex jingħata rispons għall-isfidi attwali".
F'dan ir-rapport analitiku, li jibbaża fuq awditi u analiżijiet preċedenti minn
organizzazzjonijiet rilevanti oħra tal-UE u dawk internazzjonali, l-awdituri josservaw li, fi snin
reċenti, is-sett ta' għodod tal-UE biex tittratta l-kriżijiet finanzjarji tjieb. L-UE stabbiliet
superviżuri fil-livell tal-UE fis-settur finanzjarju, issikkat ir-regolamentazzjoni u
s-superviżjoni tal-banek, u ħolqot qafas għal riżoluzzjoni ordnata tal-banek. Dawn il-miżuri
għenu biex jiġu indirizzati wħud mid-dgħufijiet li kienu preżenti fis-superviżjoni bankarja u
L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport analitiku maħruġ mill-Qorti Ewropea talAwdituri. Ir-rapport analitiku sħiħ huwa disponibbli fuq eca.europa.eu.
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r-riżoluzzjoni fl-2009. Ingħata bidu wkoll għax-xogħol fuq l-Unjoni Bankarja u l-Unjoni tasSwieq Kapitali. Madankollu, l-awdituri jiġbdu l-attenzjoni wkoll għall-isfidi li ġejjin, li għad
fadal:
•
•
•

•

profittabbiltà baxxa u riżolvibbiltà tal-banek, livell (għalkemm qed jonqos) ta’ self
improduttiv f'ċerti Stati Membri, u frammentazzjoni ta' liġijiet ta' insolvenza
nazzjonali għall-banek,
sistema finanzjarja potenzjalment aktar prekarja minħabba t-telf ta' kreditu, li
tiddependi fuq id-durata u l-firxa tar-reċessjoni kkawżata mill-kriżi tal-COVID-19;
minkejja l-isforzi sinifikanti biex tiġi standardizzata s-superviżjoni fost l-Istati
Membri, l-interessi nazzjonali u tal-UE kunfliġġenti għadhom mhux qed jiġu
mmaniġġjati b'mod effiċjenti u l-arbitraġġ regolatorju huwa problema, kif ġie
osservat f'awditi preċedenti tal-QEA, li huma speċifikament relatati mal-awtoritajiet
superviżorji tal-UE (l-EBA, l-EIOPA u l-ESMA);
L-għodod tal-UE biex jinqabdu riskji finanzjarji sistemiċi, sa issa, japplikaw
prinċipalment għas-settur bankarju, filwaqt li l-qafas makroprudenzjali għas-settur
tal-assigurazzjoni, il-pensjonijiet u l-intermedjarji finanzjarji mhux bankarji huwa
inqas żviluppat u jibqa' taħt diskussjoni fil-livell tal-UE.

L-awdituri jiġbdu l-attenzjoni wkoll għall-fatt li jekk l-UE trid tissodisfa l-objettivi ambizzjużi
tagħha ta' protezzjoni, superviżjoni u tisħiħ tas-settur finanzjarju, hija teħtieġ li tassenja
riżorsi baġitarji u ta' persunal xierqa, u li l-Unjoni tas-Swieq Kapitali u l-Unjoni Bankarja (bittielet pilastru li għadu nieqes) jeħtieġ li jiġu kkompletati.
Qabel il-kriżi tal-2008, il-monitoraġġ u l-kontroll tal-finanzi pubbliċi kienu dgħajfa, il-bafers
fiskali kienu baxxi f’ċerti Stati Membri, u l-politiki ekonomiċi ġew ikkoordinati b'mod mhux
sodisfaċenti fil-livell tal-UE. Hemm analoġiji mas-sitwazzjoni tal-2020, minħabba r-riskju
attwali tad-diverġenza ekonomika li qed tiżdied bejn l-Istati Membri u tal-kriżi tal-COVID-19
li qed tikkawża deterjorament serju fid-defiċits fiskali u d-dejn pubbliku billi qed tagħmel
pressjoni sinifikanti fuq l-infiq u d-dħul tal-gvernijiet. L-awdituri jiddikjaraw li d-dejn għoli ta'
qabel il-pandemija fi Stat Membru iżid il-vulnerabbiltà tiegħu u għandu effett importanti fuq
l-abbiltà tiegħu biex jintużaw il-politiki, tingħata għajnuna lin-negozji jew jiġi pprovdut
appoġġ soċjali ġenerali.
Il-passi li ttieħdu biex jingħelbu l-effetti tal-kriżi tal-COVID-19 fuq l-ekonomiji u l-finanzi talUE qed jirriżultaw f'aktar rispons istituzzjonali u ta' politika. Kif osservat f'awditi preċedenti
dwar il-koordinazzjoni ta' politika fiskali tal-UE, aħna sibna li l-governanza ekonomika fillivell tal-UE qed issir dejjem aktar kumplessa, u huwa diffiċli biex jiġu infurzati r-regoli, li
jirrikjedi aktar diskrezzjoni u ġudizzju espert mill-Kummissjoni u mil-Kunsill, u ferm aktar
sforz mill-Istati Membri biex jimplimentaw ir-riformi rrakkomandati mill-UE.
Nota lill-edituri
Skont it-tbassir tal-Kummissjoni, huwa mistenni li l-PDG tal-UE se jonqos b’7.4 % fl-2020
(7.7 % fiż-żona tal-euro), tnaqqis akbar milli kien hemm fi kwalunkwe sena matul il-kriżi talperjodu 2008-2012. L-UE qed tippermetti eżenzjonijiet temporanji mir-regoli dwar
l-għajnuna mill-Istat u l-attivazzjoni tal-klawżola liberatorja ġenerali tal-Patt ta’ Stabbiltà u
Tkabbir biex l-Istati Membri jkunu jistgħu jimplimentaw politiki kummerċjali u fiskali ta'
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appoġġ, mingħajr dewmien. L-UE ħolqot ukoll strumenti baġitarji ġodda biex jitrawwem
l-irkupru tal-Istati Membri u biex tissalvagwardja s-suq intern tal-UE u l-istabbiltà tal-euro.
Dawn jinkludu il-pakkett NextGenerationEU ta' EUR 750 biljun u l-pedament tiegħu, ilFaċilità ġdida għall-Irkupru u r-Reżiljenza, flimkien ma' tliet xbieki tas-sikurezza b’valur totali
ta’ EUR 540 biljun.
Ir-Rapport Analitiku tal-QEA, "Il-mod kif l-UE ħadet kont tat-tagħlimiet meħuda mill-kriżi
finanzjarja u dik tad-dejn sovran tal-perjodu 2008-2012", huwa disponibbli fuq is-sit web talQEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE. Rapport analitiku jippreżenta l-fatti li jikkonċernaw
kwistjoni speċifika; iżda mhuwiex awditu. Dan r-rapport analitiku, l-aktar reċenti jipprovdi
informazzjoni dwar ir-rispons inizjali għall-kriżi tal-COVID-19 u jikkomplementa xogħol ieħor
tal-QEA relatat mal-COVID-19, inklużi l-opinjonijiet dwar ir-Regolament dwar
Dispożizzjonijiet Komuni (RDK), REACT-EU, il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta u l-Faċilità ġdida
għall-Irkupru u r-Reżiljenza. Żewġ rapporti analitiċi dwar il-kontribut li l-UE tat għar-rispons
ta' politika għall-COVID-19, li jikkonċernaw is-saħħa pubbliku u s-setturi ekonomiċi,
rispettivament, se jiġu ppubblikati f'qasir żmien. Informazzjoni dwar il-miżuri li l-QEA ħadet
b’reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19 tista’ tinstab hawnhekk.
Kuntatt għall-istampa: Claudia Spiti - claudia.spiti@eca.europa.eu - M: (+352) 691553547
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