
 
 

 

39. Il-Ministru g ħall-Finanzi, l-Onor. Edward Scicluna, jipproponi: 

Trasferiment ta' qliegħ futur li jinqala' mill-Holdings ta' Bonds tal-Gver n Grieg tal-Bank 
Ċentrali Nazzjonali fil-Portafoll tal-ANFA I taghħom (Ftehim fuq Attiv Finanzjarju Nett). 
 
Sfond 

F1-20/21 ta' Frar 2012, il-Ministri tal-Eurogrupp (Anness 1) qabel dwar għadd ta' miżuri dwar l-
Involvement fis-Settur Uffiċjali (OSI) fit-tieni Programm ta' Aġġustament Grieg biex il-Greċja 
titħaffef mill-pit tad-dejn li għandha. 

Matul il-laqgħa tal-Eurogrupp, ġie deciż li l-qliegħ li jinqala' mill-Holdings ta' bonds tal-Gvern 
Grieg mis-sistema euro ta' Banek Ċentrali Nazzjonali (NCBs) kellhom jitqassmu lil Stati Membri 
fiż-Żona euro konformement mar-regoli ta' distribuzzjoni ta' profitti statutorji kif dawn japplikaw. 
Il-Gvernijiet ta' Stati Membri li 1-Banek Ċentrali tagħhom bħalissa għandhom bonds tal-Gvern 
Grieg fil-portafoll ta' investiment tagħhom (Holdings ANFA), intrabtu li jgħaddu lill-Greċja 
ammont ugwali għal qliegħ futur li jakkumula għall-bank ċentrali nazzjonali tagħhom hekk kif dan 
jirri żulta minn dan il-portafoll sal-2020. L-ammonti globali ta' 1.8bn euro għall-perjodu 2012-
2014 u ta' 2.3bn euro għall-perjodu 2015-2020 ser jingħaddew lill-Greċja bħala parti mill-ħtiġiet 
ta' finanzjament tat-tieni Programm ta' Aġġustament Grieg. Kien deċiż li dawn 1-ammonti 
għandhom jinqasmu bejn Stati Membri fiż-Żona euro. 

Dan id-dħul kollu ta' qliegħ fuq il-Holdings ANFA huwa mistenni li se jgħin fit-tnaqqis tal-
proporzjon tad-dejn Grieg b'1.8 punti perċentwali sal-2020 u jitqiesu li se jbaxxu 1-ħtiġiet ta' 
finanzjament tul il-perjodu tal-programm b'madwar EUR 1.8 biljun. 
 

Metodoloġija kif ji ġu stabbiliti 1-kontribuzzjonijiet ta' Stati Membri 

Matul grupp ta' ħidma fuq l-euro (EWG) li sar fid-9 ta' Marzu 2012, sar qbil dwar il-metodoloġija 
biex jiġi stabbilit l-qliegħ mistenni fil-futur minn bonds tal-Gvern Grieg fil-portafolli ANFA ta' l-
NCBs. Il-metodoloġija hija bbażata fuq pagamenti ta' kupuni waħedhom. Il-grupp EWG qabel 
ukoll li għall-Portugall, billi dan huwa pajjiż li jaqa' taħt il-programm, jista' jkun hemm tqassim ta' 
pagamenti differenti. Il-Ministri endorsjaw il-metodoloġija globali u tqassim ta' pagamenti kif 
imħejjija mill-EWG bla ħsara għal aġġustament żgħir ta' pagamenti mill-Portugall għall-perjodu 
2012- 2020 (posponiment ta' żborsi annwali b'sena, jiġifieri li jibdew fl-2013 u jtemmu fl-2020 
minflok l-2019). 

Biex tkun tista' taġġusta ruħha mad-disparitajiet li jirriżultaw mill-prattiċi ta' kontijiet differenti 
tal-‘Banek Ċentrali Nazzjonali' (NCBs), (hold-to-maturity jew mark-to-market), il-metodoloġija 
tqis biss il-qliegħ akkumulat fil-forma ta' pagamenti b'kupun kif mistennija tul il-perjodi li qed jiġu 
kkunsidrati. Kull qliegħ kapitali li jista' jkun hemm, li jista' jvarja konsiderevolment hekk kif 
jiddependi fuq il-metodu ta' kontijiet segwit, jiġi injorat. 

Il-pagamenti b'kupun oriġinali u l-ammonti li għandhom jitqassmu u li ġew kompilati skont il-
metodoloġija deskritta hawn qabel qegħdin jintwerew fit-tabell li ġejja. 

 
' Ftehim fuq Attiv Finanzjarju Nett. Dawn jirreferu għal bonds tal-portafoll tal-istess Bank Ċentral hekk 
kif inhuma distinti minn dawk mixtrija taħt il-Programm tas-Suq tat-Titoli (SMP). SMP tirreferi għal 
dawk il-bonds li jinxtraw għal finijiet monetarji u li jmorru fl-operazzjonijiet monetarji tas-sistema Euro. 
Il-Holdings ANFA tirreferi għall-portafoll ta' investiment tagħna stess.



 

Ammonti li għandhom jiġu trasferiti lill-Gre ċja 

 

Ammont li jit ħallas minn Malta 
 

Minħabba l-fatt li l-Bank Ċentrali ta' Malta għandu bonds Griegi li jimmaturaw sal-2014, 1-
ammont totali li jitħallas minn Malta għall-2012 - 2014 jammonta għal EUR 1.7 miljun kif ġej: 
 
- EUR 0.8 miljun għall-2012  
- EUR 0.6 miljun għall-2013  
- EUR 0.3 miljun għall-2014 

 
Għandu jiġi enfasizzat li mhu se jsir ebda pagament ieħor wara 1-2014 għax il-Bonds Griegi li 
għandu l-Bank Ċentrali ta' Malta se jimmaturaw sal-2014. 

 
Trasferiment ta' ammonti 

 
Il-Gvernijiet taż-żona euro jenħtiegu li jieħdu  l-passi neċessarji biex jiżguraw li sehemhom mill-
konċessjoni jiġi trasferit lill-Greċja f’Ġunju ta' kull sena (Anness 3). 

 



 

Rakkomandazzjoni 
 
Il-Parlament Malti għaldaqstant qed jiġi mitlub biex japprova din it-transazzjoni u għalhekk biex 
il-Gvern jipproċedi bit-trasferiment tal-Holdings ANFA hawn qabel imsemmija skont din il-
proċedura li ġejja: 
 

1) Konformement mal-Att dwar l-Amministrazzjoni Finanzjarja u l-Verifika, inħolqot 
linja għal partita speċifika filwaqt li l-ammont ta' EUR 0.6, li hu dovut fl-2013, 
ittieħed kont tiegħu fl-estimi tal-2013. 

 

2) L-istess partita qegħda tidher fl-estimi finanzjarji tal-2014 u 1-2015. 

Is-silta mehmuza mid-Deċizjoni tal-Kunsill tal-20/21 ta' Frar 2012 qiegħda titqiegħed fuq il-Mejda 
tal-Kamra. 
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