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L-iżviluppi ekonomiċi u l-politiki fil-Greċja huma mmonitorjati skont is-Semestru Ewropew għallkoordinazzjoni tal-politika ekonomika u skont il-qafas ta’ sorveljanza msaħħa skont ir-Regolament (UE)
Nru 472/2013 (1). L-attivazzjoni tas-sorveljanza msaħħa għall-Greċja (2) tirrikonoxxi li fuq perjodu medju ta’
żmien, il-Greċja jeħtiġilha tkompli tadotta miżuri biex tindirizza s-sorsi jew is-sorsi potenzjali tad-diffikultajiet
ekonomiċi u finanzjarji, filwaqt li timplimenta riformi strutturali biex tappoġġa tkabbir ekonomiku robust u
sostenibbli.
Is-sorveljanza msaħħa tipprovdi qafas komprensiv għall-monitoraġġ tal-iżviluppi ekonomiċi u t-twettiq
tal-politiki meħtieġa biex jiġi żgurat irkupru ekonomiku sostenibbli. Hija tipprevedi li ssir valutazzjoni fuq
bażi regolari tal-iżviluppi ekonomiċi u finanzjarji riċenti fil-Greċja, kif ukoll li jsir monitoraġġ talkundizzjonijiet tal-finanzjament sovran u aġġornamenti tal-analiżi tas-sostenibilità tad-dejn. Is-sorveljanza
msaħħa tipprovdi wkoll il-bażi għall-valutazzjoni tal-impenn ġenerali li tat il-Greċja lill-Grupp tal-Euro tat-22 ta’
Ġunju 2018 biex tkompli u tlesti r-riformi adottati skont il-programm tal-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà
(MES) u biex tiggarantixxi li l-objettivi tar-riformi importanti adottati skont il-programmi ta’ assistenza
finanzjarja jiġu salvagwardati. Dawn l-impenji l-Greċja tenniethom fid-dikjarazzjoni tal-Grupp tal-Euro tal-5 ta’
April 2019 (3). F’dan il-kuntest, is-sorveljanza msaħħa tipprovdi l-bażi għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta’
impenji speċifiċi biex jitlestew ir-riformi strutturali ewlenin li bdew taħt il-programm f’sitt oqsma ewlenin bi
skadenzi miftiehma sa nofs l-2022, jiġifieri: (i) il-politiki fiskali u fiskali-strutturali, (ii) il-benesseri soċjali, (iii)
l-istabbiltà finanzjarja, (iv) is-swieq tax-xogħol u tal-prodotti, (v) il-privatizzazzjoni u (vi) il-modernizzazzjoni
tal-amministrazzjoni pubblika (4). Ħmistax-il impenn speċifiku għandhom skadenza sa nofs l-2019, li l-progress
dwarhom huwa vvalutat f’dan ir-rapport.
Dan huwa t-tielet rapport dwar is-sorveljanza msaħħa għall-Greċja. Dan jinħareġ flimkien mal-valutazzjoni
tal-Programm ta’ Stabbiltà tal-Greċja u r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni għal rakkomandazzjonijiet
speċifiċi għall-pajjiż lill-Greċja skont is-Semestru Ewropew. Dan ir-rapport huwa bbażat fuq il-konklużjonijiet
ta’ missjoni f’Ateni bejn is-6 u t-8 ta’ Mejju 2019 li għamlet il-Kummissjoni flimkien mal-BĊE (5). L-FMI
pparteċipa fil-kuntest taċ-ċiklu ta’ sorveljanza tiegħu tal-Artikolu IV għall-2019, filwaqt li l-MES ipparteċipa filkuntest tas-Sistema ta’ Twissija Bikrija tiegħu u f’konformità mal-Memorandum ta’ Qbil tas-27 ta’ April 2018
dwar ir-relazzjonijiet ta’ ħidma bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-MES.
Fit-22 ta’ Ġunju 2018, il-Grupp tal-Euro qabel li l-pakkett tal-miżuri ta’ ħelsien mid-dejn għall-Greċja
jenħtieġ li jinkludi inċentivi biex tiġi żgurata implimentazzjoni qawwija u kontinwa tal-miżuri ta’ riforma
miftiehma fil-programm. Għal dan il-għan, l-implimentazzjoni ta’ xi wħud mill-miżuri ta’ dejn miftiehma se
tkun disponibbli għall-Greċja bil-kundizzjoni li tkun tikkonforma mal-impenji tagħha dwar li tkompli u tlesti rriformi, fuq il-bażi ta’ rapporti pożittivi skont is-sorveljanza msaħħa, f’segmenti ta’ sitt xhur, sitt xhur sa nofs l2022. Wara l-Grupp tal-Euro fil-5 ta’ April 2019, ġie rilaxxat l-ewwel segment ta’ miżuri ta’ dejn kontinġenti
għall-politika, filwaqt li tqieset il-valutazzjoni tal-implimentazzjoni tal-impenji tal-Greċja għall-aħħar tal-2018
f’rapport ta’ sorveljanza aġġornat adottat mill-Kummissjoni fit-3 ta’ April 2019 (6).
(1) Ir-Regolament (UE) Nru 472/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2013 dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ekonomika
u baġitarja tal-Istati Membri fiż-żona tal-euro li jesperjenzaw jew ikunu mhedda b'diffikultajiet gravi fir-rigward tal-istabbiltà finanzjarja
tagħhom (ĠU L 140, 27.5.2013, p. 1).
(2) Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1192 tal-11 ta’ Lulju 2018 dwar l-attivazzjoni ta' sorveljanza msaħħa
għall-Greċja, ĠU L 211, 22.8.2018, p. 1, u d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/338 tal-20 ta’ Frar 2019 dwar
l-estensjoni tas-sorveljanza msaħħa għall-Greċja.
(3) https://www.consilium.europa.eu/mt/press/press-releases/2019/04/05/eurogroup-statement-on-greece-of-5-april-2019/
(4) https://www.consilium.europa.eu/media/35749/z-councils-council-configurations-ecofin-eurogroup-2018-180621-specificcommitments-to-ensure-the-continuity-and-completion-of-reforms-adopted-under-the-esm-programme_2.pdf
(5) Il-persunal tal-BĊE pparteċipa fil-missjoni ta’ rieżami skont il-kompetenzi tal-BĊE u b’hekk ipprovda għarfien espert dwar il-politiki
tas-settur finanzjarju u kwistjonijiet makrokritiċi, bħall-miri fiskali ewlenin u s-sostenibbiltà u l-ħtiġijiet tal-finanzjament. Qabel ilmissjoni ta’ rieżami kien hemm missjoni teknika mill-1 sal-4 ta’ April.
(6) Minħabba li nofs l-ammont tal-pagamenti tas-sena l-oħra u l-ammont sħiħ ta’ din is-sena tal-marġni progressiv tal-imgħax kienu
eliġibbli għal eżenzjoni, il-miżuri ta’ dejn kontinġenti għall-politika kienu eċċezzjonalment jammontaw għal madwar EUR 970 miljun.
https://www.esm.europa.eu/press-releases/efsf-approves-reimbursement-and-reduction-step-interest-margin-greece

1

IL-PERSPETTIVA EKONOMIKA

L-irkupru ekonomiku tal-Greċja huwa mistenni li jkompli fl-2019. Wara rata ta’ tkabbir annwali ta’ 1,9 %
fl-2018, it-tkabbir tal-PDG reali huwa mbassar li jilħaq 2,2 % kemm fl-2019 kif ukoll fl-2020, sostnut
primarjament mid-domanda domestika. Il-konsum privat kien kontributur kostanti għall-irkupru u huwa mbassar
li jerġa’ jaħdem tajjeb fl-2019. Il-konsum pubbliku jista’ jappoġġa t-tkabbir din is-sena skont il-pjanijiet
baġitarji, għalkemm ir-rekord tal-Greċja ta’ nfiq anqas milli bbaġitjat jimplika riskju ta’ ċaqliq ’l isfel. L-istess
jgħodd għall-investiment pubbliku, filwaqt li l-irkupru fl-investiment residenzjali jissuġġerixxi li s-suq tad-djar
jinsab fit-triq tan-normalizzazzjoni kontra l-kurrent li ġej minn provvista li għadha qed tonqos tal-kreditu
bankarju f’dan is-segment tas-suq. Il-prestazzjoni tajba tal-esportazzjoni kienet fattur importanti għat-tkabbir fl2018, iżda mistennija timmodera matul l-2019 meta l-ambjent estern inaqqas il-pass. Madankollu, għadu
mbassar li l-esportazzjonijiet tal-oġġetti u s-servizzi jiżdiedu bi kważi 5 % fl-2019 u qrib l-4 % fl-2020 f’termini
reali.
Is-suq tax-xogħol juri aktar titjib, għalkemm it-tnaqqis fil-qgħad waqaf f’Ottubru 2018 meta kien 18,6 %,
u baqa’ madwar dak il-livell sa Frar 2019. Fi Frar is-settur tal-impjiegi kompla juri tkabbir ta’ 2,4 % sena
wara sena, għalkemm dan jirrifletti titjib passat fl-impjiegi pjuttost milli titjib reċenti. Huwa previst li jsir
monitoraġġ dettaljat sabiex jivvaluta l-impatt taż-żieda reċenti fil-paga minima u t-tneħħija tal-paga subminima
fuq il-pass tal-irkupru fis-suq tax-xogħol. L-inflazzjoni mistennija li tibqa’ mrażżna matul l-2019, u li tirkupra
biss wara l-2020 hekk kif id-distakk tal-produzzjoni jonqos.
Ir-riskji negattivi jiddominaw it-tbassir fuq perjodu ta’ żmien qasir u medju. It-tbassir jiddependi ħafna fuq
assunzjonijiet tekniċi rigward l-eżekuzzjoni sħiħa tal-limiti massimi baġitarji għall-investiment u l-infiq
ordinarju. Il-vulnerabbiltajiet fis-settur bankarju u ż-żieda fl-ispejjeż tal-pagi jistgħu joħolqu aktar sfidi għallirkupru ta’ domanda domestika u b’mod partikolari għall-investiment. F’każ ta’ deterjorament fl-ambjent estern
aktar qawwi milli mistenni, jew trasferiment ogħla lejn il-Greċja, jista’ jirriżulta li l-irkupru jkun aktar kajman.

POLITIKI U PROSPETTI FISKALI

Fl-2018 il-Greċja ssuperat il-mira miftiehma għall-bilanċ pożittiv primarju ta’ 3,5 % tal-PDG, l-aktar
minħabba s-sottoeżekuzzjoni kontinwata tal-limiti tal-infiq, b’mod partikolari fuq l-investiment pubbliku.
Il-bilanċ nominali tal-gvern ġenerali rreġistra bilanċ pożittiv (1,1 % tal-PDG) għat-tielet sena konsekuttiva,
filwaqt li l-bilanċ pożittiv primarju mmonitorjat taħt is-sorveljanza msaħħa laħaq l-4,3 % tal-PDG, ferm ogħla
mill-mira. Il-bilanċ pożittiv primarju kien ikun saħansitra ogħla, iżda l-ispazju fiskali emerġenti ppermetta li lawtoritajiet jikklerjaw obbligazzjonijiet mhux previsti wara deċiżjoni tal-Qorti u jħallsu benefiċċju skont ilmezzi lill-unitajiet domestiċi fl-aħħar tal-2018. Għall-biċċa l-kbira, is-sottoeżekuzzjoni tal-infiq tirriżulta
minħabba li jiġu stabbiliti limiti massimi ogħla mill-kapaċità ta’ nfiq attwali u tirfed il-ħtieġa għal
valutazzjonijiet kif suppost tas-sitwazzjoni attwali fi proġetti ta’ nfiq kbar u stimi realistiċi tal-ispejjeż marbutin
mal-politiki ġodda. Dawn il-kwistjonijiet ġraw għal ħafna snin fil-passat. L-istituzzjonijiet Ewropej qed
jappoġġaw lill-awtoritajiet biex jindirizzaw ir-raġunijiet wara n-nuqqas ta’ nfiq sistematiku sabiex itejbu lprattiki baġitarji u jutilizzaw kompletament ir-riżorsi disponibbli għall-investiment pubbliku kemm mill-UE kif
ukoll minn sorsi nazzjonali biex isostnu t-tkabbir.
It-tbassir tar-rebbiegħa tal-2019 tal-Kummissjoni ppubblikat qabel l-adozzjoni ta’ miżuri fiskali ġodda
fil-15 ta’ Mejju 2019, indika li l-bilanċ pożittiv primarju jilħaq it-3,6 % tal-PDG fl-2019, li huwa ħafna
aktar baxx (b’0,5 % tal-PDG) minn dak proġettat mill-awtoritajiet Griegi fil-Programm ta’ Stabbiltà tagħhom.
Id-differenza fit-tbassir tirriżulta l-aktar mix-xenarju makroekonomiku favorevoli li għandhom l-awtoritajiet u
mill-approċċ tagħhom għall-allokazzjoni tal-baġit ta’ investiment pubbliku bejn l-entitajiet barra mill-gvern
ġenerali kif ukoll fih. B’mod aktar speċifiku, dan jinvolvi li parti min-nefqa li qabel kienet prevista għal
investiment għal għotjiet lil impriżi tal-Istat tiġi assenjata mill-ġdid, mingħajr ma l-għotjiet jintużaw għal infiq
addizzjonali mill-benefiċjarji tagħhom. Din l-operazzjoni ta’ kontabilità għandha effett li jtejjeb il-bilanċ filproġettazzjoni tal-awtoritajiet (0,3 % tal-PGD fl-2019 u 0,2 % tal-PGD fl-2020). Fin-nuqqas ta’ informazzjoni
adegwata dwar in-natura jew il-benefiċjarji speċifiċi tal-għotjiet addizzjonali, dan l-assenjament mill-ġdid talinfiq mhuwiex rifless fil-proġettazzjonijiet tal-istituzzjonijiet Ewropej. B’kuntrast ma’ dan, il-proġettazzjonijiet
fiskali mħejjija mill-istituzzjonijiet Ewropej jassumu l-eżekuzzjoni sħiħa tal-limiti f'konformità mal-prattika
standard;
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Fil-Programm ta’ Stabbiltà tagħhom, l-awtoritajiet Griegi ħabbru l-intenzjoni tagħhom li ma
jimplimentawx il-pakkett ta’ kreditu tat-taxxa fuq id-dħul preleġiżlat, li kien mistenni jidħol fis-seħħ
f’Jannar 2020. Dan ifisser li ma jittiħdux miżuri li jwessgħu l-bażi tat-taxxa u joħolqu spazju fiskali ta’ 1 % talPDG għal riformi fis-sistema tat-taxxa li jaġevolaw it-tkabbir
Fil-15 ta’ Mejju 2019 u għalhekk wara li ġie ppreżentat il-Programm ta’ Stabbiltà, l-awtoritajiet adottaw
pakkett ta’ miżuri fiskali permanenti li l-istituzzjonijiet Ewropej jistmaw se jkollu kost fiskali ta’ aktar
minn 1 % tal-PDG fl-2019 u wara. Il-miżuri jinkludu skemi ġodda ta’ pagament akkont għal djun fuq it-taxxi u
għall-fondi tas-sigurtà soċjali u l-muniċipalitajiet, it-tnaqqis f’ċerti rati tal-VAT, l-introduzzjoni tat-tlettax-il
pensjoni, u t-treġġigħ lura ta’ riforma preċedenti tal-pensjonijiet tas-superstiti. Il-proġettazzjonijiet talistituzzjonijiet Ewropej juru li minħabba l-adozzjoni tal-miżuri fiskali fil-15 ta’ Mejju 2019 hemm ir-riskju li fl2019 u wara ma tintlaħaqx il-mira tal-bilanċ pożittiv primarju miftiehma ta’ 3,5 % tal-PDG. Il-kobor se jkun
jiddependi mill-adozzjoni tal-iskemi ġodda ta’ pagament akkont u l-impatt tagħhom fuq dawk eżistenti. Barra
minn hekk, kif spjegat fil-valutazzjoni tal-Programm ta’ Stabbiltà Grieg, il-miżuri jqajjmu tħassib ukoll biex
jintlaħaq l-objettiv baġitarju ta’ terminu medju (OTM) f’termini strutturali fl-2020. Valutazzjoni mill-ġdid talkonformità mar-rekwiżiti tal-parti preventiva tal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir se ssir fil-ħarifa tal-2019, inkluża
reviżjoni tal-valur referenzjarju applikabbli għat-tkabbir tal-infiq nett fl-2020.
Il-kwalità tal-miżuri fiskali adottati fil-15 ta’ Mejju 2019 hija ta’ tħassib minħabba l-objettiv li l-finanzi
pubbliċi jsiru aktar favorevoli għat-tkabbir u li sehem akbar mill-infiq soċjali jkun indirizzat lill-gruppi li
jaffaċċaw l-ogħla rata ta’ faqar. Pereżempju, it-tul ta’ żmien tal-iskemi ġodda ta’ pagament akkont huwa twil
ħafna (pagamenti mensili ta’ 120 xahar), u l-iskemi jinkludu dispożizzjonijiet limitati biss biex jivvalutaw ilkapaċità ta’ ħlas; wieħed ifakkar li riforma importanti li saret fl-2013 kienet tissostitwixxi l-iskemi kollha
preċedenti bi skema ‘bażika’ aċċessibbli skont kriterji stretti ta’ eliġibbiltà. Ir-rati aktar baxxi tal-VAT għallprodotti tal-ikel, ir-ristoranti u s-servizzi tal-ikel, l-elettriku u l-gass jikkontrastaw ma’ miżura importanti adottata
f’Lulju 2015, filwaqt li din ma biddlitx ir-rata standard għolja ħafna ta’ 24 % u kabbret id-diskrepanza tal-VAT,
li diġà hija t-tieni l-ogħla fl-UE. Barra minn hekk, l-introduzzjoni tat-tlettax-il pensjoni fuq bażi permanenti u lillaxkar tal-kriterji ta’ eliġibbiltà għall-pensjoni tas-superstiti tibdel parzjalment il-miżuri adottati fl-2012 u fl2016 rispettivament. Dawn ir-riformi se jżidu n-nefqa pubblika fuq il-pensjonijiet, li hija diġà l-akbar bħala
sehem mill-PDG fl-UE, u tikkontrasta mal-miżuri adottati fil-baġit tal-2019 li tiddedika sehem akbar mill-ifiq
fuq il-benefiċċji soċjali għaż-żgħażagħ u l-popolazzjoni fl-età tax-xogħol li jaffaċċaw riskji ħafna ogħla ta’ faqar.
Kollox ma’ kollox, il-miżuri adottati fuq il-pensjonijiet u l-VAT huma mmirati lejn il-konsum u se jassorbu
ammont konsiderevoli ta’ spazju fiskali li kien previst fil-leġiżlazzjoni adottata fl-2017 għat-tnaqqis fir-rati tattaxxa korporattiva u tax-xogħol li huwa favorevoli għat-tkabbir.
L-awtoritajiet Griegi ħabbru l-intenzjoni tagħhom li jadottaw sett ta’ miżuri fiskali espansjonarji
addizzjonali għall-2020 fil-ħarifa ta’ din is-sena. Dawn jinkludu tnaqqis fir-rati tat-taxxa, kif ukoll lintroduzzjoni ta’ sensiela ta’ eżenzjonijiet u nefqiet jew sussidji fuq it-taxxa. L-awtoritajiet ipprovdew biss stima
parzjali tal-impatt fiskali ta’ dawn il-miżuri, li jammontaw għal EUR 1,2 biljun jew 0,6 % tal-PDG. Għal issa,
dawn it-tħabbiriet għadhom dikjarazzjonijiet dwar intenzjonijiet ta’ politika futura u l-valutazzjoni dwar ilkwalità tal-miżuri u l-impatt tagħhom biex jinkisbu l-miri fiskali miftiehma titwettaq biss jekk jiġu fil-fatt
ippreżentati proposti dettaljati.
L-awtoritajiet Griegi ħabbru wkoll l-intenzjoni tagħhom li jeżaminaw mill-ġdid il-ftehim milħuq malimsieħba Ewropej f’Ġunju 2018 fir-rigward tal-miri annwali tal-bilanċ pożittiv primarju ta’ 3,5 % talPDG sal-2022. B’rabta ma’ dan, l-awtoritajiet qed jikkunsidraw jittrasferixxu parti mir-riżervi tal-flus kontanti li
rriżultaw mill-prestazzjoni aħjar milli previst bejn l-2016 u l-2018 għal kont miżmum minn terzi. Kull proposta li
tibdel il-ftehim milħuq mal-imsieħba Ewropej f’Ġunju 2018 tkun trid tiġi diskussa fil-Grupp tal-Euro fil-kuntest
ta’ analiżi aġġornata tas-sostenibbiltà tad-dejn.
Il-finanzi pubbliċi tal-Greċja għadhom qed jiffaċċaw riskji fiskali importanti fir-rigward ta’ kawżi li
jinsabu għaddejjin fil-qrati u t-twessigħ possibbli ta’ eżenzjonijiet mill-grilja unifikata tal-pagi. L-ebda
informazzjoni ġdida dwar il-kawża pendenti fuq il-pensjonijiet ma saret disponibbli minn meta ġie pubblikat ittieni rapport dwar is-sorveljanza msaħħa, u d-deċiżjoni tal-Kunsill tal-Istat dwar il-kostituzzjonalità tat-tnaqqis
fil-bonusijiet staġonali għad trid tiġi ppubblikata. Barra minn hekk, ir-riskji għall-integrità tal-kont tal-pagi
unifikat diġà bdew jimmaterjalizzaw u għadhom sors ta’ tħassib. Dawn joriġinaw prinċipalment mid-deċiżjoni li
ċerti uffiċjali fil-Ministeru tal-Finanzi jiġu eżentati mill-grilja tal-pagi unifikata tal-pagi f’Ottubru 2018,
deċiżjoni li minn dak iż-żmien ’l hawn ġiet estiża għal entitajiet pubbliċi oħra. Filwaqt li l-kost ta’ din il-miżura
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huwa relattivament limitat, dan iżid il-probabbiltà ta’ rikorsi ġuridiċi minn gruppi oħra ta’ uffiċjali pubbliċi u /
jew aktar estensjonijiet diskrezzjonali. Waħda mir-riformi ewlenin implimentati skont il-programmi ta’
assistenza finanzjarja kienet it-twaqqif tal-grilja unifikata tal-pagi. Fil-każ ta’ deċiżjonijiet tal-qorti li jaqilbu
elementi strutturali ewlenin tar-riformi miftiehma skont il-programm, l-implikazzjonijiet fiskali rikorrenti ta’
deċiżjonijiet bħal dawn jenħtieġ li jiġu indirizzati fil-parti l-kbira tagħhom permezz ta’ azzjonijiet fl-istess qasam
ta’ politika.

POLITIKI STRUTTURALI FISKALI

Il-Greċja għamlet progress fir-riforma tal-qafas tal-valutazzjoni tat-taxxa fuq il-proprjetà tal-ENFIA,
għalkemm it-tħejjijiet għal allinjament mill-ġdid tal-valuri tal-proprjetà sa nofs l-2019 għadhom ma
tlestewx. Sar progress mhux ħażin rigward l-aspetti operazzjonali, tal-IT u legali tal-proċess ta’ valwazzjoni, u
kien hemm qbil li eżerċizzju ta’ valwazzjoni ġdid nazzjonali mill-valwaturi mhuwiex meħtieġ f’nofs l-2019 (li
kien impenn speċifiku). Fl-istess ħin, għad irid jitlesta x-xogħol fuq allinjament mill-ġdid parzjali tal-valuri tattaxxa fuq il-proprjetà fl-2019, li l-awtoritajiet kienu qed jaħdmu fuqu bħala pass intermedju lejn l-allinjament
sħiħ tal-valuri żonali tat-taxxa tal-proprjetà mal-prezzijiet tas-suq sal-2020.
Qed isir progress f’riformi oħra ta’ politika fiskali iżgħar. Bl-għajnuna tal-appoġġ tekniku, bħalissa qed isiru
rieżamijiet tas-sistema tat-Taxxa tal-Boll u tar-responsabbiltà individwali potenzjali tal-maniġers korporattivi
għal reati fiskali.
Ir-reklutaġġ tal-persunal fl-Awtorità Indipendenti għad-Dħul Pubbliku (Independent Authority for
Public Revenue - IAPR) għadu miexi bil-mod. Matul l-ewwel tliet xhur tal-2019 wieħed seta’ jinnota żieda
marġinali biss: jekk tkompli t-tendenza kurrenti dwar ir-reklutaġġ, hemm ir-riskju li l-impenn speċifiku għallaħħar tal-2019 ma jintlaħaqx. Barra minn hekk, aktar kmieni din is-sena ġew adottati għadd ta’ miżuri
komplementari biex jiżguraw li l-kapaċità tal-IAPR tkompli tissaħħaħ u għax-xhur li ġejjin mistennija jittieħdu
azzjonijiet ta’ segwitu, b’mod partikolari marbutin mar-riforma tar-Riżorsi Umani, l-implimentazzjoni tal-Pjan
ta’ Azzjoni u l-arranġamenti tal-IT.
Il-progress f’impenji oħra u elementi ta’ riforma huwa mħallat. Rigward id-dwana, kompla l-progress biex
titwettaq l-istrateġija kontra l-kuntrabandu u l-pjan ta’ azzjoni tat-tankijiet tal-karburant. Ix-xogħol fuq ilpromozzjoni tal-pagamenti elettroniċi miexi sew, filwaqt li min-naħa l-oħra r-reġistru ppjanat dwar l-assi għadu
ma tlestiex. Fl-aħħar nett, emenda reċenti fil-liġi tista’ toħloq duplikazzjoni bejn ir-responsabbiltajiet tasSegretarjat Ġenerali għas-Sistemi tal-IT u dawk tal-IAPR, u huwa essenzjali li jiġi miftiehem qafas ta’
kooperazzjoni.
Ir-riżultati għall-ewwel tliet xhur tal-2019 dwar l-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni stabbiliti mill-IAPR
jippreżentaw stampa mħallta. Il-ġbir tat-taxxi kien aktar dgħajjef milli ppjanat, filwaqt li indikaturi ewlenin
tal-prestazzjoni fil-parti l-kbira tal-oqsma l-oħra, inkluż il-ġbir wara l-awditi, qed jintlaħqu. Iċ-Ċentru Konġunt
għall-Ġbir tad-Dejn tas-Sigurtà Soċjali (KEAO) qed ikompli jilħaq il-miri għall-ġbir tad-dejn tas-sigurtà soċjali,
li huma aktar ambizzjużi minn dawk tas-sena preċedenti, minkejja li l-ġbir tad-dejn f’April 2019 naqas sena wara
sena. L-IAPR u l-KEAO qed jaħdmu biex isaħħu l-kooperazzjoni tagħhom f’qafas koerenti. F’dan il-kuntest, ladozzjoni ta’ leġiżlazzjoni rilevanti li tippermetti li l-KEAO japplika l-klassifikazzjoni tal-IAPR tal-persuni /
entitajiet meqjusa li għandhom dejn impossibbli jinġabar għandha tiġi adottata mingħajr aktar dewmien.
Ġew adottati skemi ġodda ta’ pagament akkont għat-taxxa, is-sigurtà soċjali u d-dejn muniċipali
b’pagamenti mensili sa 120 xahar. Dan jibdel riforma importanti adottata fl-2013, li kienet issostitwixxiet
skemi preċedenti ta’ saldu permezz ta’ skema ‘bażika’ unika aċċessibbli skont kriterji stretti ta’ eliġibbiltà,
b’mod li reġgħu ddaħħlu l-problemi ta’ tfassil li kellhom l-iskemi ta’ qabel. Filwaqt li l-ambitu tad-dejn tassigurtà soċjali huwa aktar immirat, billi l-attenzjoni tiegħu hija fuq dawk li jaħdmu għal rashom u jorbot lintitolamenti mal-kontribuzzjonijiet, l-iskema l-ġdida ta’ pagament akkont fuq it-taxxi ma tinkludix xi
prijoritizzazzjoni speċifika għall-eliġibbiltà jew xi valutazzjoni ta’ vijabbiltà preċedenti. Fid-dawl tal-esperjenza
miksuba, it-tħabbir ta’ skema ġdida ta’ pagament akkont setgħet ikkontribwixxiet biex jiddgħajjef il-ġbir taddħul u tista’ toħloq riskji għad-dixxiplina fil-ġbir.
Il-progress fis-saldu tal-arretrati għadu diżappuntanti. L-awtoritajiet Griegi impenjaw ruħhom li jikklerjaw
l-istokk tal-arretrati, jevitaw l-akkumulazzjoni ta’ arretrati ġodda (azzjoni kontinwa) u jlestu l-implimentazzjoni
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tar-riformi identifikati mill-Qorti Ellenika tal-Awdituri sa nofs l-2019. Minkejja li l-istokk nett ta’ arretrati naqas
minn tmiem il-programm ’l hawn, il-pass tat-tnaqqis naqas b’mod sinifikanti u għadhom qed ikomplu jinħolqu
arretrati ġodda f’xi setturi. L-istokk ta’ tmiem Marzu 2019 tal-arretrati netti kien ta’ EUR 1,4 biljun, u filwaqt li
hu EUR 0,3 biljun inqas mill-aħħar tal-programm (Awwissu 2018), dan huwa l-istess livell li kien fi tmiem
Diċembru 2018. Mit-total ta’ EUR 7 biljun żborżati għas-saldu tal-arretrati matul il-programm, EUR 0,1 biljun
baqgħu ma ntużawx sa tmiem April 2019.
L-awtoritajiet bħalissa qed jimplimentaw miżuri strutturali biex jindirizzaw il-konġestjonijiet tal-ġestjoni
tal-arretrati, fuq il-bażi tar-rakkomandazzjonijiet ta’ natura sistemika maħruġa mill-Qorti Ellenika talAwdituri. Għal dan il-għan, l-awtoritajiet għamlu progress fl-implimentazzjoni ta’ żewġ pjanijiet ta’ azzjoni, floqsma tar-responsabbiltà tal-Uffiċċju Ġenerali tal-Kontabbiltà u l-IAPR rispettivament. L-implimentazzjoni
ġenerali tar-riformi fiż-żewġ pjanijiet ta’ azzjoni se tiġi vvalutata mill-Qorti Ellenika tal-Awdituri f’nofs l-2019
fil-kuntest tal-awditu ta’ segwitu tagħhom.
Ġie miftiehem perkors ’il quddiem dwar l-abolizzjoni ta’ verifiki ex ante mwettqa mill-Qorti Ellenika talAwdituri għal entitajiet barra mill-gvern ċentrali. L-awtoritajiet emendaw il-leġiżlazzjoni rilevanti sabiex
jiżguraw li l-isptarijiet u l-aġenzija tal-benefiċċji soċjali ma jibqgħux soġġetti għal awditjar ex ante, filwaqt li
għall-fondi extra-baġitarji u l-muniċipalitajiet li jifdal l-abolizzjoni se ssir fl-aħħar ta’ Lulju 2019 fid-dawl ta’
kunsiderazzjonijiet tal-kapaċità. L-awtoritajiet ħadu l-impenn li jwettqu sett ta’ azzjonijiet supplimentari
speċifiċi, bil-għan li jiżguraw li l-abolizzjoni tal-awditi ex ante, li tqarreb lill-Greċja lejn konformità akbar malprassi internazzjonali, timxi ħarir. L-awtoritajiet se jkollhom bżonn iżommu mal-pjan ta’ saldu komplet talarretrati u jimplimentaw azzjonijiet komplementari li jimmiraw il-ħolqien ta’ sorsi strutturali tal-arretrati.
Fir-rigward ta’ riformi oħra ta’ ġestjoni finanzjarja pubblika, l-awtoritajiet qed jagħmlu progress flimplimentazzjoni ta’ Kont Uniku tat-Teżor fil-Bank tal-Greċja u bit-twaqqif ta’ Tabella Unifikata talKontijiet. Fl-ewwel xhur tal-2019 sar xi progress fil-Kont Uniku tat-Teżor minkejja li għad iridu jittieħdu lmiżuri l-aktar importanti. Pass intermedjarju importanti kien l-introduzzjoni ta’ Tabella Unifikata tal-Kontijiet
għall-baġit tal-Istat tal-2019, u l-awtoritajiet se jkollhom ikomplu jibnu fuq dan bil-għan li jiżguraw limplimentazzjoni sħiħa tat-Tabella Unifikata tal-Kontijiet sal-2023.

IS-SERVIZZI SOĊJALI

Dan l-aħħar l-awtoritajiet għaddew leġiżlazzjoni li tħassar elementi importanti tar-riformi fil-pensjonijiet
li kienu adottati fl-2012 u fl-2016 u li twassal għal żieda fl-infiq fuq il-pressjonijiet bħala sehem mill-PDG.
F’Mejju 2019, l-awtoritajiet ħassru r-riforma tal-2016 tal-pensjonijiet tas-superstiti li modernizzata u allinjat lintitolamenti tal-pensjoni għal prattiki standard ta’ Stati Membri oħra, biex b’hekk illaxkaw il-kriterji ta’
eliġibbiltà u żiedu l-intitolamenti. Barra minn hekk, l-awtoritajiet reġgħu daħħlu t-tlettax-il pensjoni permanenti
li kienet tneħħiet fl-2012. Iż-żewġ miżuri se jnaqqsu s-sehem relattiv tal-benefiċċji soċjali li jibbenefikaw
minnhom iż-żgħażagħ u l-popolazzjoni fl-età tax-xogħol fejn ir-riskju tal-faqar huwa ferm ogħla milli għallpensjonanti.
Riċentement sar titjib fir-ritmu tal-ġbir tal-irkupri tal-kura tas-saħħa, u l-ġbir tal-irkupru għall-2018
bħalissa jinsab għaddej (impenn speċifiku ta’ nofs l-2019). Tlesta madwar terz mill-irkupru għallfarmaċewtiċi u d-drogi tal-outpatients iċċirkolati permezz ta’ spiżeriji affiljati mal-fond nazzjonali talassikurazzjoni tas-saħħa, filwaqt li għas-servizzi pprovduti mill-privat, l-ammont għall-2018 għadu ma ġiex
ikkwantifikat. Għad hemm xi xogħol b’lura meta mqabbel mal-irkupru tas-snin ta’ qabel. Minkejja li l-ġbir tjieb,
qed jitfaċċaw irkupri ġodda b’rata għolja li maż-żmien żdiedu għal livelli li f’qasir żmien jistgħu jsiru
insostenibbli. Dan jenfasizza l-ħtieġa għal sforzi aktar kostanti biex jiġu implimentati miżuri strutturali mfassla
biex irażżnu d-domanda li tikkawża l-provvista. F’dan ir-rigward, xi miżuri riċenti, inklużi bidliet filmekkaniżmu ta’ pprezzar mill-ġdid għall-farmaċewtiċi, imorru fid-direzzjoni l-ħażina u jistgħu jaggravaw issitwazzjoni f’dak li jirrigwarda t-tqassim tal-piż bejn is-settur pubbliku u l-kumpaniji privati.
L-introduzzjoni tal-kura tas-saħħa primarja qed tipproċedi iżda b’pass kajman u b’differenzi sinifikanti
madwar il-pajjiż. L-awtoritajiet issodisfaw l-impenn ta’ tmiem l-2018 li jiftħu ta’ mill-inqas 120 unità ta’ kura
tas-saħħa primarja, u sadanittant qabżu l-mira billi nfetħu 124 unità. Madankollu, l-introduzzjoni usa’ tal-kura
tas-saħħa primarja qed isseħħ b’pass kajman u b’distribuzzjoni żbilanċjata madwar il-pajjiż, parzjalment
minħabba d-diffikultajiet bir-reklutaġġ ta’ tobba tal-kura primarja.
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Il-progress fl-akkwist ċentralizzat fil-kura tas-saħħa qed ikompli b’pass kajman, billi r-restrizzjonijiet filpersunal qed jirriżultaw f’kapaċità limitata biex jitniedu offerti ġodda. Li jintlaħaq il-livell minimu meħtieġ
ta’ persunal se jkun fattur ewlieni li jiddetermina l-kapaċità tal-korp ta’ akkwist ċentralizzat għall-kura tas-saħħa
li jopera b’mod effettiv u sistematiku biex iwettaq l-iffrankar potenzjali li jkun ġej mill-akkwist ċentrali.
Fil-qasam tas-sigurtà soċjali, ġie introdott benefiċċju ġdid fil-qasam tad-djar għall-inkwilini, li kompla
jsaħħaħ l-effettività tas-sistema tal-assistenza soċjali Griega. L-iskema tindirizza l-piż żejjed tal-ispiża talakkomodazzjoni billi tipprovdi sussidju fuq il-bażi tal-mezzi lill-familji bi dħul baxx biex iħallsu l-kera fuq irresidenza primarja tagħhom. Sa l-aħħar ta’ April 2019 kienu ġew aċċettati 240 000 applikazzjoni, li
jikkorrispondu għal madwar 630 000 persuna (qrib is-6 % tal-popolazzjoni Griega), li huwa riżultat konformi
mal-aspettattivi inizjali.
Ir-riforma tas-sistema tal-benefiċċji tad-diżabilità miexja ’l quddiem iżda b’ħafna dewmien. Proċeduri
aġġornati u simplifikati qed jiġu introdotti ftit ftit fil-pajjiż kollu. L-approċċ il-ġdid biex jiġi ddeterminat l-istatus
tad-diżabilità fuq il-bażi ta’ valutazzjoni kemm medika kif ukoll funzjonali (li l-applikazzjoni tagħha hija impenn
speċifiku ta’ nofs l-2019) għandu jiġi żviluppat fuq il-bażi ta’ proġett pilota li rċieva sostenn tekniku mill-Bank
Dinji. Fid-dawl tad-dewmien amministrattiv, l-evalwazzjoni tal-proġett pilota għandha sal-aħħar tas-sena biex
titlesta, u dan jimplika li l-proġett jista’ jiġi konkluż biss fl-2020. Jenħtieġ li tiġi definita skeda ta’ żmien riveduta
li tagħti d-dettalji tal-passi intermedji u l-iskadenza finali għall-adozzjoni.
L-iskema tad-Dħul ta’ Solidarjetà Soċjali waslet biex timmatura. Fl-ewwel erba’ xhur tal-2019, l-iskema
laħqet madwar 270 000 familja (madwar 500 000 persuna), għal nefqa annwali ta’ madwar EUR 680 miljun.
Dan huwa ftit anqas mis-sena l-oħra, li x’aktarx jirrifletti taħlita ta’ verifiki ta’ kontroll u eliġibbiltà aktar effikaċi
u t-titjib ġenerali tal-qagħda ekonomika u soċjali. Sadanittant, qed isir progress fl-implimentazzjoni tat-tieni u ttielet pilastru tad-Dħul ta’ Solidarjetà Soċjali (impenn speċifiku tal-aħħar tal-2019). Rigward it-tieni pilastru (linklużjoni soċjali), ġie stabbilit netwerk ta’ Ċentri Komunitarji madwar il-pajjiż kollu bl-appoġġ tal-Fond Soċjali
Ewropew, li espanda l-forniment tas-servizzi soċjali fil-livell lokali b’mod koordinat. Għat-tielet pilastru (lintegrazzjoni fis-suq tax-xogħol), l-awtoritajiet qed jersqu lejn approċċ aktar sistematiku għat-tfassil u l-ġestjoni
ta’ politiki attivi tas-suq tax-xogħol, li bħalissa qed jiġu ttestjati fi proġett pilota.

IL-POLITIKI TAS-SETTUR FINANZJARJU

Il-qagħda tas-settur finanzjarju qed tkompli tkun diffiċli b’titjib kajman ħafna u għad fadal
vulnerabbiltajiet sinifikanti. Fuq nota pożittiva, il-qagħda tal-likwidità tal-banek Griegi kompliet titjieb. Ilbanek Griegi għadhom jiddependu primarjament fuq il-kapaċità interna tagħhom biex jiġġeneraw il-kapital, li
kompliet tiddgħajjef minn profittabilità baxxa minħabba l-kwalità fqira tal-assi tagħhom. Għalkemm
ġeneralment adegwata, il-pożizzjoni kapitali tas-sistema bankarja ddeterjorat ftit matul l-2018 f’kuntest ta’
profittabilità baxxa u kwalità dgħajfa tal-assi, filwaqt li krediti ta’ taxxa differita qed ikomplu jammontaw għal
parti mdaqqsa tal-kapital tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni. Is-self improduttiv (non-performing loans, NPLs) qed
jonqos gradwalment, iżda baqa’ għoli, hekk li fl-aħħar tal-2018 kien jammonta għal EUR 81,8 biljun meta
mqabbel ma’ massimu ta’ EUR 107,2 biljun f’Marzu 2016. Dan jittraduċi fi proporzjon tas-self improduttiv ta’
45,4 % li huwa 1,8 punti perċentwali anqas mis-sena ta’ qabel. Minkejja l-progress li sar sa issa, hemm bżonn li
jsiru aktar sforzi kbar biex is-self improduttiv jonqos b’pass aktar mgħaġġel.
Qed isir xogħol fuq firxa ta’ inizjattivi biex jissaħħaħ il-qafas ta’ riżoluzzjoni tal-NPLs, iżda l-pass talimplimentazzjoni għadu irregolari, u hemm bżonn ta’ aktar sforzi. B’mod aktar speċifiku:
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Qed isiru rkanti elettroniċi madwar it-territorju kollu, għalkemm b’ritmu li qed jitlef il-pass.
Madankollu, sehem kbir tal-irkanti (madwar żewġ terzi fl-ewwel kwart tal-2019 skont id-data li
pprovdew l-awtoritajiet Griegi) jiġi kkanċellat, sospiż jew ma jirnexxix. Sa issa ma ttieħdet l-ebda
azzjoni biex jiġu indirizzati dawn il-kwistjonijiet. Il-kwistjoni tal-possibbiltà ta’ abbużi proċedurali qed
tiġi vvalutata mill-awtoritajiet flimkien mal-Assoċjazzjoni tal-Banek Elleniċi (b’rapport mistenni
f’Settembru 2019), u jenħtieġ li jiġu adottati azzjonijiet ta’ mitigazzjoni fil-kuntest tar-rieżami li
għaddej bħalissa tal-implimentazzjoni tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili Grieg.



Il-proċess tal-eliminazzjoni ftit ftit tal-kawżi pendenti fil-kuntest tal-qafas tal-insolvenza domestika
waqa lura sew. Il-ġbir u l-ipproċessar tad-data dwar l-ikklerjar ta’ kawżi pendenti fil-qorti fil-qafas tal-

insolvenza domestika għadhom għaddejjin; meta jitlestew jistgħu jkunu ta’ għajnuna fit-tħejjija ta’ pjan
ta’ azzjoni rivedut mill-awtoritajiet sal-aħħar ta’ Ġunju 2019, filwaqt li l-impatt tal-mekkaniżmu l-ġdid
għall-protezzjoni ta’ residenzi primarji mistenni jkun inkluż aktar tard fis-sena. Id-data preliminari
tindika żieda fil-kawżi fl-ewwel tliet xhur tal-2019, filwaqt li l-awtoritajiet ipprevedew tnaqqis filproġettazzjoni indikattiva tagħhom. Għalhekk huwa importanti li tiżdied il-kapaċità tal-ipproċessar
sabiex sal-2021 il-kawżi pendenti jiġu deċiżi kollha.


Wara l-adozzjoni ta’ leġiżlazzjoni primarja u sekondarja li tistabbilixxi sistema ġdida għall-protezzjoni
ta’ residenzi primarji eliġibbli b’appoġġ għar-ristrutturar ta’ self improduttiv, ix-xogħol tekniku fuq ilpjattaforma elettronika jinsab għaddej.



Il-kumplessità tal-proċess wasslet għal reviżjoni tal-perjodu inizjali, u issa l-pjattaforma hija skedata li
tkun operattiva sal-aħħar ta’ Lulju 2019. Dan ma għandux jaffettwa l-iskadenza ppjanata tagħha flaħħar tal-2019, madankollu jista’ jaffettwa b’mod ħażin il-proċedura ta’ infurzar fit-tieni u t-tielet kwart
tal-2019. Fir-rigward tal-approvazzjoni tal-għajnuna mill-Istat tal-qafas protettiv mill-Kummissjoni, lawtoritajiet Griegi dalwaqt beħsiebhom jippreżentaw talba uffiċjali. Kwistjoni pendenti importanti
rigward l-effettività tal-qafas il-ġdid fil-kuntest tar-riżoluzzjoni tas-self improduttiv (NPL) hija ladozzjoni meħtieġa ta’ estensjoni tat-trattament tat-taxxa ta’ tħassir li skada fl-aħħar tal-2018, li jenħtieġ
li ssir f’waqtha.



L-awtoritajiet Griegi impenjaw ruħhom fil-kuntest tat-tieni rapport ta’ sorveljanza msaħħa biex fix-xhur
li ġejjin jarmonizzaw u jtejbu b’mod olistiku r-reġimi ta’ falliment u ta’ insolvenza. L-awtoritajiet
Griegi pproponew li jindirizzaw il-kwistjoni permezz ta’ kumitat ta’ tfassil tal-liġi jew permezz ta’
grupp ta’ ħidma. Filwaqt li sa issa għadha ma waslet l-ebda proposta, impenjaw ruħhom li jippreżentaw
proposta aktar konkreta dalwaqt.



Il-ħidma fuq l-evalwazzjoni tar-rekord ta’ implimentazzjoni tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili riformat
għadha għaddejja, u qed tavvanza lejn it-tlestija tal-fażi ta’ ġbir ta’ data.



L-awtoritajiet irrapportaw aktar progress fil-forniment ta’ taħriġ finanzjarju lill-imħallfin, b’mod
partikolari fil-qasam tal-insolvenza tal-unitajiet domestiċi. L-awtoritajiet komplew ukoll bil-ħatra ta’
kandidati li għaddew minn kompetizzjonijiet ta’ għażla tal-persunal li ġew ikkompletati dan l-aħħar
għall-iskrivani tal-qorti.



Filwaqt li l-użu tal-mekkaniżmu ta’ ristrutturazzjoni extra-ġudizzjarja rreġistra żidiet modesti sal-ewwel
kwart tal-2019, emendi leġiżlattivi għall-qafas li ġew adottati dan l-aħħar jibqgħu ta’ tħassib. Dawn lemendi komplew jestendu d-data tal-għeluq tagħha fir-rigward tal-limitu ta’ żmien stabbilit għallinklużjoni tad-dejn fir-ristrutturar, għat-tieni darba minn mindu ġiet adottata l-liġi. L-istipulazzjoni ta’
data tal-għeluq għad-ditta hija karatteristika importanti ta’ dan il-mekkaniżmu billi tiskoraġġixxi lippjanar strateġiku awtomatiku u b’hekk tgħin biex jiġi evitat il-periklu morali.



L-istokk kbir ta’ garanziji ta’ self imsejħa mill-Istat huwa soġġett għal rata ta’ pproċessar baxxa u rata
għolja ta’ rifjut. Il-pjan ta’ azzjoni adottat mill-awtoritajiet f’Marzu 2019 sa issa jinsab fit-triq it-tajba,
iżda ma jippermettix saldu sħiħ tal-garanziji mitluba fi skeda ta’ żmien raġonevoli. Xi miżuri
addizzjonali huma kkunsidrati li jindirizzaw il-kwistjoni tal-proċess ta’ saldu, b’mod partikolari rreklutaġġ temporanju ta’ persunal.



Inizjattivi sistemiċi mfassla tajjeb jistgħu jkunu elementi utli fis-sett ta’ għodod tar-riżoluzzjoni tas-self
improduttiv. Huma meħtieġa aktar sforzi fl-iskrutinju tal-għażliet politiċi kollha disponibbli li jistgħu
jappoġġaw il-banek kollha fi tnaqqis rapidu tas-self improduttiv. L-awtoritajiet qed ikomplu l-ħidma
tagħhom fuq Skema ta’ Protezzjoni tal-Assi, iżda sal-lum ma sar l-ebda progress biex jiġi esplorat jekk
l-iskema tistax tiġi kkumplimentata wkoll permezz ta’ Kumpanija tal-Ġestjoni tal-Assi.

F’konformità mal-impenji tal-Greċja fil-Grupp tal-Euro, l-istatus tal-Fond Elleniku għall-Istabbiltà
Finanzjarja se jibqa’ l-istess u se jkompli bl-isforzi tiegħu biex jilħaq l-għan aħħari tiegħu ta’
privatizzazzjoni mill-ġdid tal-ishma tiegħu fil-banek sistemiċi fis-snin li ġejjin. Għadu qed jiġi diskuss linvolviment potenzjali tal-awtoritajiet fl-istadju finali tal-implimentazzjoni tal-istrateġija ta’ ċessjoni tal-Fondi.
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Fil-bidu ta’ Mejju 2019, il-ħatriet għall-pożizzjonijiet battala kemm fil-Bord Eżekuttiv (inkluż id-Deputat
Uffiċjal Kap Eżekuttiv) u l-Kunsill Ġenerali tal-Fond fl-aħħar ġew promulgati.

IS-SUQ TAX-XOGĦOL

L-awtoritajiet Griegi qed ikomplu jissorveljaw is-suq tax-xogħol u l-iżviluppi fil-pagi u beħsiebhom
iwettqu valutazzjoni ex post taż-żieda riċenti fil-paga minima. Għal dan il-għan, il-Ministeru tax-Xogħol qed
jiżviluppa għodda ta’ monitoraġġ ibbażata fuq data amministrattiva. Skont data preliminari, it-tkabbir flimpjiegi fis-settur privat kien qawwi fl-ewwel xhur wara ż-żieda fil-paga minima (Frar-April 2019), b’żieda
kbira fin-numru ta’ kuntratti rreġistrati. L-użu u l-integrazzjoni ta’ sorsi ta’ data addizzjonali għandhom
jippermettu li ssir stima aktar robusta tal-effetti tal-bidliet riċenti fil-politika, u l-appoġġ tekniku għal dan l-effett
mill-Bank Dinji huwa mistenni li jibda f’Ġunju 2019.
Il-pjan ta’ azzjoni għall-ġlieda kontra x-xogħol mhux iddikjarat miexi ħarir. Fl-2018 sar għadd ikbar ta’
spezzjonijiet meta mqabbel mas-sena ta’ qabel, u d-data mir-riżultati ta’ spezzjoni turi stampa pożittiva, bi
tnaqqis kostanti fl-inċidenza ta’ xogħol mhux iddikjarat f’setturi b’riskju għoli.
Dispożizzjoni ġdida dwar ir-regoli għat-tkeċċija (fejn sensja mhijiex valida jekk ma tkunx ibbażata fuq
“raġuni valida”), ġiet adottata f’Mejju 2019. Skont l-awtoritajiet Griegi, din id-dispożizzjoni ma tidhirx li
tbiddel materjalment ir-regoli attwali, peress li d-dritt tal-impjegati li ma jiġux imkeċċija mingħajr “raġuni
valida” kien diġà ġie introdott fis-sistema legali Griega bir-ratifika tal-Karta Soċjali Ewropea riveduta fl-2016.
Wieħed għad irid jara sa liema punt id-dispożizzjoni l-ġdida, li l-awtoritajiet jsostnu li għandhom l-għan li jsaħħu
ċ-ċarezza legali, se taffettwa l-għadd globali ta’ sensji, twassal għal żieda fil-litigazzjoni, b’għadd akbar ta’
deċiżjonijiet ta’ tkeċċija li qed jiġu kontestati fil-qorti, u / jew twassal għal ipproċessar aħjar ta’ każijiet bħal
dawn mill-qrati.
Is-sistema edukattiva Griega qed tiffaċċja sfidi li ilhom jeżistu. Dawn jinkludu allokazzjoni inadegwata ta’
riżorsi, awtonomija baxxa, riżultati edukattivi dgħajfa, nuqqas ta’ tlaqqigħ tal-ħiliet, u dgħufijiet fil-governanza
ta’ istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja. Fin-nuqqas ta’ evalwazzjoni komprensiva minn qabel, mhuwiex ċar kif
il-politika attwali ta’ titjib fl-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni teknika fl-universitajiet se ttejjeb ix-xenarju
frammentat ta’ edukazzjoni ogħla jew il-ħtieġa li l-edukazzjoni terzjarja ssir aktar rilevanti għas-suq tax-xogħol.
F’dan il-kuntest, huwa mfakkar li r-reviżjoni tal-2018 tal-pajjiż tal-OECD dwar il-Greċja(7) għamlet
rakkomandazzjonijiet ta’ politika speċifiċi biex ittejjeb il-kwalità u l-effiċjenza tas-sistema.

IS-SWIEQ TAL-PRODOTTI U L-KOMPETITTIVITÀ

Minkejja l-progress li sar f’dawn l-aħħar snin, il-Greċja għadha qed tiffaċċja sfidi kbar fir-rigward talkompetittività. Dan huwa muri fil-prestazzjoni staġnata jew saħansitra kemxejn deterjorata f’firxa ta’ metriċi ta’
kompetittività użati b’mod wiesa’ (bħall-klassifikazzjoni tan-Negozju tal-Bank Dinji)(8). Ambjent tan-negozju
mtejjeb jikkontribwixxi wkoll biex jiġi indirizzat il-komponent strutturali ta’ tkabbir fil-produttività batut billi
tiġi indirizzata d-diskrepanza fl-investiment ikkawżata mill-kriżi, l-emigrazzjoni ta’ ħaddiema b’ħiliet
speċjalizzati u l-qgħad fit-tul li għadu għoli.
Jeħtieġ li jsir aktar dwar il-promozzjoni tal-esportazzjoni biex tintlaħaq il-mira tal-awtoritajiet talesportazzjoni / PDG ta’ 50 % sal-2025. Ir-ritmu tal-implimentazzjoni ta’ żewġ pjanijiet ta’ azzjoni relatati kien
imħallat. L-isforzi jenħtieġ li jiffukaw fuq iż-żieda tal-bażi tal-esportaturi, kif ukoll il-propensità talesportazzjoni tal-ekonomija Griega kollha kemm hi. Hija meħtieġa wkoll ħidma ulterjuri dwar it-tneħħija ta’
impedimenti proċedurali mhux meħtieġa għall-kummerċ u ż-żieda tal-ftuħ tal-ekonomija, inkluż permezz ta’
aktar simplifikazzjoni tal-proċeduri doganali bl-għajnuna ta’ appoġġ tekniku pprovdut permezz tas-servizzi talKummissjoni.
(7) Education for a Bright Future in Greece, OECD, April 2018
(8) L-isfidi li qed jaffaċċja l-ambjent tan-negozju fil-Greċja ġew diskussi fil-kuntest tal-Konferenza dwar is-Semestru Ewropew organizzata
mill-Kummissjoni Ewropea b’kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni tar-Riċerka Ekonomika u Industrijali (IOBE) f’Ateni, f’Marzu 2019.
https://ec.europa.eu/info/events/integrating-greece-european-semester-policy-framework-2019-mar-20_en
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Fuq ir-riforma tal-liċenzjar tal-investiment, għaddejja ħidma sinifikanti. Minkejja dewmien f’ċerti oqsma,
ir-riforma tidher li ġeneralment tinsab fit-triq it-tajba bi skadenzi fuq impenji speċifiċi għal-liċenzjar ta’
investiment għas-snin ta’ barra (sistema tal-ICT, spezzjonijiet tal-qafas tal-liġi, estensjoni ta’ simplifikazzjoni,
riforma ta’ klassifikazzjoni ta’ fastidju). Filwaqt li sforzi kontinwi biex jitlestew l-impenji ta’ riforma huma
milqugħa, għad hemm inċertezza dwar l-adegwatezza tal-mekkaniżmi ta’ kontroll eżistenti biex irażżnu r-riskju
ta’ treġġigħ lura potenzjali tal-politika. Huwa meħtieġ involviment akbar tal-partijiet interessati kollha biex tiġi
salvagwardjata l-integrità tar-riformi implimentati s’issa u biex tiġi żgurata t-tlestija tar-riforma fil-futur.
Huwa importanti li jiġi vvalutat l-impatt reali tar-riformi tas-suq tal-prodotti adottati fis-snin riċenti biex
ikunu jistgħu jiġu rfinati u msaħħa fejn meħtieġ. Valutazzjoni tal-impatt imwettqa miċ-Ċentru tal-Ippjanar u
r-Riċerka Ekonomika dwar riformi fl-oqsma tal-ispiżeriji, drogi barra l-borża u negozju bl-imnut ta’ nhar ta’
Ħadd tissuġġerixxi li dawn ir-riformi diġà kellhom effett pożittiv fuq il-kompetizzjoni u l-ħolqien tal-impjiegi.
Iċ-Ċentru tal-Ippjanar u r-Riċerka Ekonomika se jipprovdi valutazzjoni tal-impatt aġġornata ta’ dawn ir-riformi
f’Settembru 2019 u barra minn hekk, wettaq valutazzjoni tal-impatt tar-riformi preċedenti li jaffettwaw linġiniera (inklużi l-inġiniera pubbliċi), l-avukati u l-kliniċi privati.
Il-proġett tal-katast kompla javvanza f’dawn l-aħħar xhur. Il-Kummissjoni ħadet id-deċiżjoni li
tikkofinanzja l-aħħar sett ta’ kuntratti b’fondi strutturali (madwar EUR 84 miljun), u hemm disponibbli appoġġ
tekniku (9). Ir-rawnd kurrenti ta’ dikjarazzjoni ta’ proprjetajiet madwar il-pajjiż qed jagħmel progress
sodisfaċenti, bi pjattaforma elettronika fis-seħħ u b’numru mdaqqas ta’ uffiċċji katastali li joperaw madwar ilGreċja. Minkejja dan, il-progress fit-twaqqif tal-qafas istituzzjonali futur għall-katast ġie mħallat, u l-gvern
impenja ruħu li jsaħħaħ it-tim li jimplimenta l-migrazzjoni lejn l-Aġenzija l-ġdida u li jħejji pjan dettaljat għallintegrazzjoni tal-uffiċċji tal-ipoteka biex jintlaħqu l-iskadenzi stabbiliti bil-parir tal-Bank Dinji.
It-tħejjija tal-mapep forestali (impenn ta’ nofs l-2019) hija mistennija li tkun fil-ħin. Minn Mejju 2019,
mapep tal-foresti għal 55 % tat-territorju ttellgħu għall-konsultazzjoni, li minnhom diġà ġew ratifikati mapep
għal 41 % tat-territorju; il-mapep għal 98 % tat-territorju huma mistennija li jiġu prodotti sa Lulju 2019. It-2 % li
jifdal tal-mapep tal-foresti tal-pajjiż ġew ikkuntrattati f’Mejju 2019 u se jitlestew sa Frar 2020. Deċiżjoni reċenti
mill-Kunsill tal-Istat qajmet mistoqsijiet dwar l-esklużjoni temporanja tal-“konċentrazzjonijiet ta’ bini” millmapep tal-foresti. L-awtoritajiet għandhom l-intenzjoni li jadottaw leġiżlazzjoni malajr biex jindirizzaw ittħassib tal-Kunsill tal-Istat u jevitaw implikazzjonijiet għat-tlestija fil-ħin tal-mapep forestali.
Il-progress fl-implimentazzjoni tar-riformi tas-suq tal-enerġija naqas notevolment matul l-aħħar ftit xhur.
Id-diżinvestiment tal-impjanti tal-linjite tal-PPC (dewmien fl-aħħar tal-2018 impenn speċifiku) tnieda mill-ġdid
wara l-ewwel skadenza li rriżultat f’li ma ġew aċċettati l-ebda offerti. Intlaħaq qbil dwar skeda ta’ żmien ġdida li
għandha tingħalaq sal-aħħar ta’ Ġunju 2019, li għandha tinkludi opinjoni ta’ ġustizzja dwar kwalunkwe offerta.
Deċiżjoni unilaterali li testendi l-iskadenza tal-proċess sal-15 ta’ Lulju saret minn PPC wara konsultazzjoni malMinisteru tal-Enerġija u l-Ambjent u b’hekk l-għeluq mhux se jsir sal-iskadenza miftiehma. Filwaqt li l-Greċja
għamlet xi passi inizjali lejn l-introduzzjoni tal-mudell fil-mira għas-suq tal-elettriku (impenn speċifiku ta’ nofs
l-2019), f’dan l-istadju jidher ċar li l-ftuħ tas-swieq ta’ ġurnata bil-quddiem, ġurnata bil-quddiem u tal-bilanċ,
diġà mdewwem mill-pjan inizjali ta’ April 2019, mhux se jseħħ sal-2020. Dan id-dewmien se jkollu effetti
sekondarji għall-akkoppjament tal-Greċja mas-swieq ġirien tal-Italja u l-Bulgarija. Sadanittant, l-irkantijiet talelettriku NOME komplew bil-kwantitajiet allokati tiegħu, u d-dewmien fid-divestitura tal-linjite fisser li ma
kienx hemm mekkaniżmu ta’ korrezzjoni ppjanat. Fuq nota pożittiva, is-sehem ta’ PPC fis-suq naqas bil-mod
għal inqas minn 77 % f’Marzu 2019, tnaqqis minn 80 % fiż-żmien tal-aħħar rapport ta’ sorveljanza msaħħa iżda
xorta b’xi mod lil hinn mill-objettiv tal-programm oriġinali tal-PPC is-sehem tas-suq ta’ PPC se jinżel taħt il 50
% sal-2020. Ir-riżultati finanzjarji tal-2018 li ġew rilaxxati reċentement għal PPC juru tnaqqis qawwi filprofittabilità u aggravar tal-kwistjonijiet tal-flussi tal-flus, li jitolbu sforzi determinati biex jiġu indirizzati
kwistjonijiet strutturali, inkluża l-politika tal-ipprezzar u l-ġbir tal-arretrati. Sadanittant, ir-riformi fis-suq tal-gass
għamlu progress ġenerali, bit-tlestija tal-bejgħ ta’ DESFA mill-operatur tan-netwerk ta’ trażmissjoni u l-qsim talkumpanija tal-provvista tal-gass DEPA f’partijiet kummerċjali u ta’ infrastruttura, bil-ħsieb li jitħejjew ittranżazzjonijiet ta’ privatizzazzjoni miftiehma f’konformità mar-rekwiżiti ta’ separazzjoni. Il-kont tas-Sors tal(9) Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni C(2019)299 tat-23.1.2019 li tapprova l-kontribut finanzjarju għall-proġett ewlieni
“Kumpilazzjoni tal-mapep bażi katastali preliminari u l-iżvilupp tal-bażi ta’ data katastali għall-preżentazzjoni pubblika fl-oqsma tarraba’ ġenerazzjoni ta’ stħarriġ katastali” magħżul bħala parti mill-programm operazzjonali “Kompetittività, Intraprenditorija u
Innovazzjoni”, fil-Greċja.
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Enerġija Rinnovabbli (RES) żamm is-surplus tiegħu, iżda għad fadal kwistjonijiet ta’ fluss tal-flus li jaffettwaw
lill-produtturi RES.

IL-KORPORAZZJONI ELLENIKA TAL-ASSI U L-PARTIĊIPAZZJONIJIET (HCAP) U L-PRIVATIZZAZZJONIJIET

Il-Greċja ħadet impenji mas-sħab Ewropej f’Ġunju 2018 biex tkompli u tlesti x-xogħol importanti talHCAP, li jiġbor taħt struttura istituzzjonali waħda portafoll sinifikanti ta’ assi u ishma f’intrapriżi
pubbliċi. Id-dikjarazzjoni tal-Grupp tal-Euro ta’ Ġunju 2018 tipprevedi li l-pjan strateġiku tal-HCAP se jkun
implimentat fuq bażi kontinwa. Barra minn hekk, l-awtoritajiet impenjaw ruħhom li jlestu r-rieżami, u ssostituzzjoni, jekk meħtieġ, tal-membri tal-Bord tal-Intrapriżi tal-Istat (SOEs) kollha sa nofs l-2019. Limplimentazzjoni tal-pjan strateġiku mexa kif ippjanat u r-reviżjoni tal-Bord miexja sew. Sa issa, HCAP ħatret
39 membru tal-Bord (eżekuttivi u mhux eżekuttivi) fis-sussidjarji diretti u sussidjarji oħra tagħha. Minkejja dan,
biex jiġi żgurat li l-proċess ikun jista’ jiġi sostnut maż-żmien b’mod effettiv, huwa meħtieġ li tiġi żgurata
remunerazzjoni kompetittiva tal-membri professjonali tal-Bord.
Sar ukoll progress fit-titjib tal-governanza korporattiva fl-SOEs li jiffurmaw parti minn HCAP. Limplimentazzjoni tal-mekkaniżmu ta’ koordinazzjoni li jirregola l-interazzjoni bejn l-awtoritajiet u l-HCAP
rigward il-mandati u l-objettivi tal-SOEs taħt HCAP tnediet u hija fi stadju avvanzat għall-ewwel erba’ SOEs.
Madankollu, jidher li l-leġiżlazzjoni u l-azzjonijiet riċenti f’ċerti setturi (pereż. ajruporti reġjonali) huma
potenzjalment sovrapposti mal-funzjoni tal-mekkaniżmu ta’ koordinazzjoni, jew li jaffettwaw id-drittijiet talHCAP fir-rigward ta’ ċerti assi ttrasferiti lilha, li għandhom jiġu rettifikati u evitati għall-ġejjieni.
L-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Żvilupp tal-Assi hija essenzjali biex jiġi stimulat l-investiment privat,
tiżdied l-effiċjenza, u jiġi pprovdut finanzjament lill-Istat. F’Ġunju 2018, l-awtoritajiet għamlu impenn
speċifiku lill-imsieħba tal-Grupp tal-Euro biex jimplimentaw il-Pjan ta’ Żvilupp tal-Assi, li se jiġi aġġornat kull
sitt xhur, u f’dan il-kuntest jikkompletaw it-tranżazzjonijiet dwar Hellenic Petroleum (HELPE) u l-marina ta’
Alimos sa nofs l-2019. Impenji ulterjuri ttieħdu għal tmiem l-2019 u lil hinn. Barra minn hekk, it-tranżazzjoni
fuq Hellinikon (l-iżvilupp tas-sit tal-ajruport Internazzjonali preċedenti ta’ Ateni, b'impenn speċifiku għal tmiem
l-2018) baqgħet pendenti minkejja li sar progress tajjeb, filwaqt li ġiet ikkunsidrata l-kumplessità tal-proġett.
F’Hellinikon, l-awtoritajiet komplew l-isforzi biex jikkompletaw il-kundizzjonijiet preċedenti li jippermettu ttrasferiment ta’ ishma lill-investitur preferut. Jekk l-awtoritajiet ikomplu bl-isforzi b’saħħithom, l-għeluq
finanzjarju jista’ jkun fattibbli fix-xhur li ġejjin.
Il-progress dwar it-tranżazzjonijiet fil-Pjan ta’ Żvilupp tal-Assi li għandu jitlesta fl-2019 (impenji speċifiċi
ta’ nofs u tmiem l-2019) għadu lura, bi progress fi tranżazzjonijiet iżgħar li jiġu kkumpensati minn
dewmien x’imkien ieħor. Is-sitwazzjoni attwali tista’ titqassar kif ġej:
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Marina ta’ Alimos: L-offerent preferut intgħażel fi proċedura ta’ e-irkant ta’ April 2019; il-progress
huwa sodisfaċenti għalkemm l-għeluq finanzjarju mhux mistenni qabel ir-raba’ kwart tal-2019.



It-tranżazzjoni tal-Hellenic Petrolemum (HELPE) hija soġġetta għal dewmien billi ma ġew ippreżentati
l-ebda offerti vinkolanti għall-bejgħ konġunt. Sar ftehim mal-awtoritajiet Griegi biex il-Fond għallIżvilupp tal-Assi tar-Repubblika Ellenika (TAIPED) jingħata l-mandat tekniku biex jesplora l-għażliet
kollha disponibbli biex jipproċedi bit-tranżazzjoni.



Il-bejgħ ta’ 30 % tal-Ajruport Internazzjonali ta’ Ateni (AIA): il-proċess għadu wieqaf minħabba
nuqqas ta’ qbil bejn l-awtoritajiet Griegi u AviAlliance, l-azzjonist ta’ 40 % sehem fl-AIA, fir-rigward
tad-drittijiet ta’ governanza korporattiva li jakkumpanjaw is-sehem ta’ wara l-bejgħ ta’ 30 %. Lawtoritajiet Griegi impenjaw ruħhom li jfittxu soluzzjoni immedjata għall-kwistjoni, bil-għan li jitnieda
l-proċess ta’ sejħa għall-offerti għall-bejgħ ta’ 30 % tal-AIA sal-aħħar ta’ Ġunju 2019.



DEPA — Il-Korporazzjoni tal-Gass Pubblika: L-istedina għall-espressjoni ta’ interess għall-bejgħ ta’ 50
% u sehem wieħed mill-IEPA Commercial hija mistennija li tiġi ppubblikata fil-ġimgħat li ġejjin u
għandha tkun skont it-termini miftiehma bejn l-awtoritajiet u l-istituzzjonijiet Ewropej.



It-tranżazzjoni Egnatia tinvolvi l-għoti ta’ konċessjoni fit-tul għat-tħaddim u l-manutenzjoni talawtostrada u t-tliet assi vertikali tagħha. F’Jannar 2019, l-awtoritajiet qablu dwar għadd ta’ azzjonijiet

biex jittrattaw l-ostakli rikorrenti għall-konċessjoni. Il-biċċa l-kbira tal-azzjonijiet miftiehma li kienu
dovuti sa issa ġew implimentati f’konformità mal-fattibbiltà teknika. Huwa imperattiv li l-awtoritajiet
jimlew l-azzjonijiet pendenti kollha meħtieġa biex jippermettu li ssir is-sottomissjoni ta’ offerti
vinkolanti.


Portijiet Reġjonali: Hemm interess sinifikanti għall-investituri li joperaw attivitajiet / servizzi tal-port
speċifiċi u / jew kkombinati permezz ta’ ftehimiet ta’ subkonċessjoni fil-portijiet ta’ Alexandroupolis,
Kavala, (b'impenji speċifiċi għal tmiem l-2019), Igoumenitsa u Kerkyra (bl-impenji speċifiċi għal nofs
l-2021). L-espressjoni ta’ Interess għaż-żewġ portijiet, madankollu, teħtieġ il-ħruġ minn qabel ta’
Deċiżjoni Ministerjali Konġunta li se tinkludi l-attivitajiet speċifiċi soġġetti għas-subkonċessjoni kif
ukoll it-tariffi li għandhom jitħallsu mis-subkonċessjonarji lill-awtoritajiet tal-port rilevanti.

L-AMMINISTRAZZJONI PUBBLIKA U L-ĠUSTIZZJA

B’mod ġenerali, sar progress fir-rigward tal-impenji speċifiċi ta’ nofs l-2019 fil-qasam tar-riforma tassettur pubbliku. Fir-rigward tat-tħejjija ta’ valutazzjoni indipendenti tal-proċess ta’ għażla ttardjat ta’ Segretarji
Amministrattivi, l-awtoritajiet talbu appoġġ tekniku mill-Kummissjoni u l-valutazzjoni finali mistennija titlesta
sa Ġunju 2019, b’azzjonijiet ta’ segwitu dovuti sa Settembru 2019; fl-istess ħin, ir-ritmu tal-ħatriet tas-Segretarji
Amministrattivi jibqa’ bil-mod ħafna. Il-proċess tal-għażla għad-90 Direttur-Ġenerali kollha tlesta, filwaqt li terz
tad-Diretturi ġie maħtur (il-bqija mistennija sal-aħħar ta’ Lulju), u r-reklutaġġ ta’ Kapijiet ta’ Taqsima huwa
mistenni li jitnieda sal-aħħar ta’ Ġunju u jitlesta sa Ottubru. It-tielet ċiklu ta’ mobilità li tnieda f’Awwissu 2018
miexi 'l quddiem; filwaqt li l-proċess huwa soġġett għal dewmien u impedimenti għandhom jiġu indirizzati, iżżieda gradwali fin-numru ta’ entitajiet u applikazzjonijiet għal kull ċiklu hija sinjal ta’ merħba li s-settur
pubbliku laqa’ din ir-riforma tal-amministrazzjoni pubblika. Iċ-ċiklu tal-valutazzjoni tal-prestazzjoni għall-2018
huwa mistenni li jitlesta fil-ħin.
Sar progress kontinwu lejn l-istabbiliment ta’ Sistema Integrata ta’ Ġestjoni tar-Riżorsi Umani, li
għandha tkun fit-triq it-tajba sa tmiem l-2019. B’mod aktar speċifiku, 745 entità tal-gvern ġenerali (madwar
nofs it-total) ikkompletaw l-organigramma diġitali tagħhom, bi kważi 135 000 deskrizzjoni ta’ impjieg lesti
(jiġifieri għal madwar 70 % tal-pożizzjonijiet kollha). Ladarba dan l-eżerċizzju jkun tlesta b’suċċess, se jipprovdi
l-elementi ewlenin għas-Sistema Integrata ta’ Ġestjoni tar-Riżorsi Umani.
Il-progress fis-simplifikazzjoni tas-sistema eżistenti ta’ klassifikazzjoni tal-impjiegi, bil-għan li jiġi allinjat
mal-funzjonijiet imsemmija fid-deskrizzjonijiet ġeneriċi tal-impjiegi, kien limitat. Filwaqt li l-ewwel laqgħa
tal-grupp ta’ ħidma interministerjali f’Mejju kienet l-ewwel pass milqugħa, l-awtoritajiet għandhom iħaffu limplimentazzjoni tal-pjan direzzjonali, filwaqt li jieħdu wkoll vantaġġ mill-appoġġ tekniku pprovdut.
Sar progress f’termini ta’ kodifikazzjoni legali bl-adozzjoni ta’ liġi li ssaħħaħ il-mandat tal-Kumitat
Ċentrali għall-Kodifikazzjoni, iżda x-xogħol fuq il-koordinazzjoni interministerjali waqaf. Huwa
importanti li jiġu definiti b’mod ċar il-modalitajiet operazzjonali tal-proċess ta’ kodifikazzjoni legali u lallokazzjoni tar-rwoli, inkluż bejn il-Kumitat għall-Kodifikazzjoni Ċentrali u l-Ministeri. Beda x-xogħol tekniku
għat-tħejjija ta’ Kodiċi tal-Liġi unifikata dwar ix-Xogħol u l-Kodiċi ta’ Dispożizzjonijiet Regolatorji tax-Xogħol
(bl-impenn speċifiku għal nofs l-2020) iżda huwa mistenni progress konkret. Dwar il-koordinazzjoni
interministerjali, ma ġie rrappurtat l-ebda progress konkret mill-adozzjoni ta’ manwal interministerjali f’Ġunju
2018, u aġġornament dwar l-azzjonijiet mibdija u l-ippjanar għal azzjonijiet li għandhom jitniedu huwa mistenni
li jiġi ppreparat mis-Segretarjat Ġenerali għall-Koordinazzjoni fil-ħin għar-rapport tas-sorveljanza msaħħa li
jmiss.
L-istituzzjonijiet Ewropej qed ikomplu jissorveljaw bir-reqqa l-iskala tar-reklutaġġ fis-settur pubbliku. Ilpjan ta’ reklutaġġ għall-2019 kif ukoll għall-2020-2022, kif inkluż fl-Istrateġija Fiskali fuq Terminu Medju tal2018, jidher li qed jirrispetta r-regola ta’ ingaġġar ta’ persuna waħda għar-reklutaġġ ta’ persunal permanenti ġdid
fis-settur pubbliku, għalkemm il-limitu massimu għall-persunal temporanju ma ġiex irrispettat fl-2018. Huwa
stmat li l-għadd ta’ persunal temporanju se jeħtieġ li jitnaqqas b’madwar 1 550 persuna fl-2019, biex jinżamm
id-daqs globali tas-settur pubbliku. Rigward il-monitoraġġ effettiv, l-azzjonijiet miftiehma biex jittejjeb irrappurtar taċ-ċensiment għadhom iridu jiġu implimentati, filwaqt li ċ-ċifri aġġornati tal-persunal għall-2019 għad
iridu jittellgħu fis-sit taċ-ċensiment.
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Id-dispożizzjonijiet dwar is-salarji adottati reċentement huma ta’ riskju għall-grilja tal-pagi unifikata, u
għadd ta’ deċiżjonijiet biex titlesta din ir-riforma għadhom pendenti Għalkemm l-ispiża fiskali attwali ta’
deċiżjonijiet riċenti biex jespandu l-kopertura ta’ “differenzi personali” għal xi Ministeri hija żgħira, din tqajjem
problemi strutturali u riskju fiskali hekk kif Ministeri oħra jistgħu jfittxu dispożizzjonijiet simili dwar is-salarji.
Jekk l-awtoritajiet indipendenti qed jikkunsidraw li jkun hemm dispożizzjonijiet speċifiċi ta’ salarju u
aġġustamenti għall-proċess ta’ reklutaġġ ta’ persunal permanenti, ikun aħjar jekk dawn id-dispożizzjonijiet ikunu
parti minn approċċ sistematiku aktar milli eċċezzjonijiet għall-qafas legali attwali.
L-awtoritajiet Griegi qed jipproċedu bl-istadju ta’ tħejjija tat-tieni fażi tas-Sistema Integrata ta’ Ġestjoni
ta’ Każijiet Ġudizzjarji, attivata aktar kmieni din is-sena u skedata għall-finalizzazzjoni sa nofs l-2020.
F’dan il-kuntest, it-tlestija tal-proċedura tal-offerti għall-preżentazzjoni elettronika tad-dokumenti legali lill-qrati
hija impenn speċifiku ta’ nofs l-2019, u l-proċedimenti għall-konsultazzjoni pubblika tal-abbozz tat-testi tassejħiet għall-offerti rigward il-proġetti tat-tieni fażi għandhom jiġu ffinalizzati fi żmien qasir. Barra minn hekk, limplimentazzjoni tal-preżentazzjoni elettronika tad-dokumenti tal-qorti (proklami legali), li diġà huma
disponibbli f’għadd ta’ qrati, qed tipproċedi, appoġġata minn xogħol legali u tekniku biex tiġi ffaċilitata lintroduzzjoni sħiħa tagħha.
Fil-qasam ta’ kontra l-korruzzjoni, l-awtoritajiet komplew l-isforzi tagħhom, immexxija mis-Segretarjat
Ġenerali għal Kontra l-Korruzzjoni. Għadd ta’ inizjattivi legali promossi mis-Segretarjat għandhom jiġu
introdotti fil-Parlament, relatati mal-whistleblowing, l-awditjar intern u l-mandat tas-Segretarjat. B’mod
partikolari, il-liġi dwar l-awditjar intern hija mistennija li tiġi adottata dalwaqt u qabel ma jiġu eletti lamministrazzjonijiet lokali li għadhom kif ġew eletti. L-awtoritajiet impenjaw ruħhom ukoll li jaċċelleraw ilħidma dwar l-istabbiliment ta’ mekkaniżmu ta’ koordinazzjoni għal każijiet ta’ korruzzjoni, għalkemm ma sar lebda progress konkret matul dan il-perjodu ta’ rappurtar.
Il-Kummissjoni kompliet timmonitorja l-iżviluppi fir-rigward tal-proċedimenti legali kontra l-membri talKumitat ta’ Esperti TAIPED u l-eks President u l-persunal superjuri tal-Awtorità Ellenika tal-Istatistika
(ELSTAT). Fil-każ kontra l-eks President tal-ELSTAT, A. Georgiou relatat ma’ imposti ppreżentati b’rabta
mal-istatistika fiskali, il-Qorti tal-Appell ta’ Ateni ħarġet deċiżjoni favur tiegħu li ġiet ippubblikata fit-8 ta’
Marzu 2019. Billi l-Prosekutur tal-Qorti Suprema ma ppreżentax appell, is-sentenza tinsab fis-seħħ u l-każ ta’
defiċit eċċessiv kien ġie miċħud irrevokabbilment. Dan huwa żvilupp pożittiv ħafna. Fir-rigward ta’ kawżi
pendenti oħra, appell introdott minn Georgiou f’kawża ta’ malafama huwa skedat li jinstema’ f’Mejju 2019.
Rigward il-Kumitat ta’ Esperti, kien hemm żvilupp pożittiv mill-aħħar rapport imtejjeb ta’ sorveljanza, fil-forma
tal-ħruġ ta’ deċiżjoni li tiskaġuna mill-formazzjoni tal-awla tal-Qorti tal-Appell ta’ Ateni (li għadha ma ġietx
ippubblikata). Il-Kummissjoni se tkompli tissorvelja mill-qrib l-iżviluppi fiż-żewġ proċeduri biex tirrapporta lura
fil-kuntest ta’ sorveljanza msaħħa.

VALUTAZZJONI ĠENERALI TAL-PROGRESS B’IMPENJI TA’ RIFORMA

Il-Greċja tinsab f’mument importanti fir-rigward tal-għażliet ta’ politika meħtieġa biex twassal għal
irkupru ekonomiku sostnut u dejjiemi. Il-Greċja tat bidu raġonevoli għall-ambjent ta’ wara l-programm sa
minn meta jiskadi l-programm tal-MES f’Awwissu 2018. It-tkabbir reali u l-ħolqien tal-impjiegi nżammu, u lGreċja reġgħet qabżet il-mira ewlenija tagħha fl-2018. Minkejja xi dewmien, it-tlestija tal-impenji ta’ riforma
speċifiċi mistennija għall-aħħar tal-2018 ippermettiet l-implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ dejn addizzjonali b’valur
ta’ EUR 970 miljun f’April 2019. Il-Greċja bdiet ukoll terġa’ tikseb aċċess għas-suq u bbenefikat minn
aġġornamenti mill-aġenziji tal-klassifikazzjoni. Madankollu, l-effetti sinifikanti tal-kriżi jibqgħu kif riflessi
f’livelli għoljin ta’ dejn pubbliku, self improduttiv u qgħad. It-tnaqqis ta’ dawn l-iżbilanċi se jirrikjedi ħafna snin
ta’ implimentazzjoni sostnuta tar-riformi istituzzjonali u strutturali li nbdew f’dawn l-aħħar snin biex
jimmodernizzaw l-ekonomija u l-istat, kif ukoll għal ħafna snin ta’ tkabbir ekonomiku.
Ir-ritmu tal-implimentazzjoni tar-riforma naqas f’dawn l-aħħar xhur u l-konsistenza ta’ xi miżuri
b’impenji mogħtija lis-sħab Ewropej mhijiex assigurata. Filwaqt li hemm ftit oqsma ta’ politika fejn limplimentazzjoni tar-riforma tkompli (pereż. xi kwistjonijiet relatati mal-katast, Hellinikon), hemm riskju li lbiċċa l-kbira tal-15-il impenn speċifiku għal f’nofs l-2019 mhux se jitlestew fil-ħin. F’xi każijiet, bħar-riformi
fil-qasam tal-assistenza soċjali (valutazzjonijiet tad-diżabilità), l-amministrazzjoni pubblika (il-ħatra tasSegretarji Amministrattivi) u l-enerġija (implimentazzjoni tal-mudell fil-mira), dan id-dewmien jirriskja li
jgħaddi għal diversi xhur. il-Kummissjoni tenfasizza wkoll l-importanza li l-awtoritajiet Griegi jieħdu passi li
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jippermettu offerti ta’ privatizzazzjoni kontinwi (pereż. HELPE, Egnatia, Ajruport Internazzjonali ta’ Ateni) biex
jipproċedu bla intoppi fit-tieni nofs tal-2019.
Il-proġettazzjonijiet mill-istituzzjonijiet Ewropej jindikaw li, wara l-adozzjoni tal-miżuri fiskali f’Mejju
2019, hemm riskji għall-kisba tal-mira primarja żejda miftiehma ta’ 3,5 % tal-PDG fl-2019 u lil hinn, kif
ukoll għall-konformità mal-objettiv baġitarju ta’ terminu medju ta' żmien fl-2020. Il-kwalità tal-miżuri
fiskali riċenti hija ta’ tħassib minħabba l-objettiv li l-finanzi pubbliċi jkunu aktar favorevoli għat-tkabbir u biex
jiġi dirett sehem akbar ta’ nfiq soċjali lejn gruppi li jiffaċċjaw l-ogħla inċidenza ta’ faqar.

FINANZJAMENT SOVRAN

Wara l-ħruġ b’suċċess ta’ bonds f’Jannar, il-Greċja ħarġet is-swieq għat-tieni darba f’Marzu 2019.
Filwaqt li tieħu vantaġġ mit-titjib fl-ambjent tas-suq u t-titjib tal-klassifikazzjoni, l-Aġenzija għall-Ġestjoni tadDejn Pubbliku kompliet permezz tal-ħruġ ta’ bond tal-gvern ta’ 10 snin għall-ewwel darba mill-2010, u għolliet
EUR 2,5 biljun f’rendiment offrut mill-ġdid ta’ 3,9 % fost domanda qawwija. Il-firxiet ta’ rendimenti tal-Greċja
tjiebu minn dak iż-żmien 'il hawn f’April: il-firxa fil-konfront tal-Bund Ġermaniż laħqet medja ta’ 340 punti
perċentwali fuq il-pussess ta’ 10 snin. Madankollu, fil-perjodu l-aktar reċenti, il-bonds Griegi esperjenzaw
pressjoni b’mod partikolari wara t-tħabbir ta’ miżuri fiskali ġodda fit-7 ta’ Mejju. Fl-aħħar ta' Marzu, ir-riżervi
ta’ flus kontanti tal-Istat kienu ta’ EUR 24,3 biljun; ir-riżervi laħqu EUR 33,7 biljun li jinkludu r-riżervi ta’ flus
kontanti tal-entitajiet tal-gvern ġenerali fil-Kont Uniku tat-Teżor.
L-aġġornament tekniku tal-analiżi tas-sostenibilità tad-dejn juri li l-valutazzjoni tas-sostenibbiltà tad-dejn
tal-Greċja ġeneralment ma tinbidilx. Ix-xenarju bażi juri li d-dejn jibqa’ nieżel 'l isfel, għalkemm jibqa’ fuq il100 % tal-PDG sal-2048. Il-ħtiġijiet finanzjarji grossi tal-Greċja se jkunu madwar 10 % tal-PDG sal-2032 u se
jibqgħu madwar 17 % tal-PDG fi tmiem il-perjodu ta’ tbassir. Għadu mhux possibbli li l-miżuri fiskali riċenti
jiġu inkorporati bis-sħiħ fid-DSA billi hija meħtieġa analiżi ulterjuri dwar l-impatt tagħhom fuq it-tkabbir u
hemm bżonn ta’ aktar ċarezza dwar l-orjentazzjoni tal-politiki fuq medda medja ta’ żmien. Iżda l-politiki li
jaffettwaw b’mod negattiv l-eċċess fil-bilanċ primarju u l-potenzjal ta’ tkabbir, jista’ jkollhom impatt negattiv
fuq it-trajettorja tad-dejn.
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