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ANNESS A

KAPITOLU 2: UNITAJIET U RAGRUPPAMENTI TA’ 
UNITAJIET

2.01 L-ekonomija ta’ pajjiż hija sistema li biha istituzzjonijiet u persuni jinteraġixxu 
permezz ta’ skambji u trasferimenti ta’ oġġetti, servizzi u mezzi ta’ pagamenti 
(pereżempju flus kontanti), għall-produzzjoni u l-konsum ta’ oġġetti u servizzi.

Fl-ekonomija, unitajiet involuti f’interattività huma entitajiet ekonomiċi 
b’kapaċitajiet għal pussess ta’ assi, irfigħ ta’ responsabbiltajiet finanzjarji u 
involviment f’attivitajiet ekonomiċi u tranżazzjonijiet ma’ entitajiet oħrajn. Dawn 
jissejħu unitajiet istituzzjonali.

Id-definizzjonijiet tal-unitajiet użati fil-kontijiet nazzjonali jservu għal diversi 
għanijiet. L-ewwel nett, l-unitajiet huma l-elementi fundamentali li jintużaw biex 
jiddefinixxu l-ekonomiji f’termini ġeografiċi, pereżempju nazzjonijiet, reġjuni u 
gruppi ta’ nazzjonijiet bħalma huma unjonijiet monetarji jew politiċi. It-tieni, huma 
s-sisien essenzjali għar-raggruppament ta’ unitajiet f’setturi istituzzjonali. It-tielet, 
huma essenzjali għad-definizzjoni ta’ liema flussi u stokks ta’ fondi għandhom jiġu 
rreġistrati. Fil-prinċipju, tranżazzjonijiet bejn diversi partijiet tal-istess unità 
istituzzjonali ma jiġux irreġistrati fil-kontijiet nazzjonali.

2.02 L-unitajiet u r-ragruppamenti ta’ unitajiet użati fil-kontijiet nazzjonali għandhom jiġu 
definiti b’referenza għat-tip ta’ analiżi ekonomika li għaliha huma maħsubin, u mhux 
f’termini tat-tipi ta’ unitajiet li s-soltu jintużaw għall-istħarriġ ta’ statistika. Dawn it-
tipi ta’ unitajiet (pereżempju impriżi, kumpaniji holding, unitajiet iddefiniti minn tipi 
ta’ attività, unitajiet lokali, dipartimenti governattivi, istituzzjonijiet li l-għan 
tagħhom mhuwiex dal li jagħmlu profitt, djar domestiċi (households), eċċ.) ma 
jistgħux ikunu sodisfaċenti għall-għanijiet tal-kontijiet nazzjonali, għaliex dawn 
ikunu bbażati fuq kriterji ta’ natura legali, amministrattiva jew ta’ kontabilità.

L-uffiċjali inkarigati mill-istatistika għandhom iqisu d-definizzjonijiet tal-unitajiet ta’ 
analiżi kif stabbilit fis-Sistema Ewropea tal-Kontijiet (l-ESA), sabiex jiżguraw li fl-
istħarriġ li fih tkun inġabret id-dejta, jiddaħħlu gradwalment l-elementi kollha tal-
informazzjoni meħtieġa biex tiġi kkompilata d-dejta msejsa fuq l-unitajiet ta’ analiżi 
użati fl-ESA.

2.03 Aspett tas-sistema huwa l-użu ta’ tipi ta’ unitajiet li jikkorrispondu għal tliet metodi 
ta’ kif tista’ tiġi suddiviża l-ekonomija:

(1) Sabiex jiġu analizzati l-flussi u l-pożizzjonijiet, huwa essenzjali li jintgħażlu 
unitajiet li jiggarantixxu l-possibbiltà li jkunu jistgħu jiġu studjati r-
relazzjonijiet tal-imġiba bejn l-aġenti ekonomiċi;

(2) Sabiex jiġi analizzat il-proċess tal-produzzjoni, huwa essenzjali li jingħażlu 
unitajiet li joħorġu fid-dieher ir-relazzjonijiet ta’ natura teknikoekonomika, jew 
li jirriflettu attivitajiet lokali;
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(3) Sabiex ikun possibbli li ssir analiżi reġjonali, huma meħtieġa unitajiet li 
jirriflettu tipi lokali ta’ attività.

L-unitajiet istituzzjonali huma ddefiniti biex jiġi ssodisfat l-ewwel wieħed minn 
dawn l-għanijiet. Ir-relazzjonijiet ta’ mġiba kif deskritti f’(1) jeżiġu unitajiet li 
jirriflettu l-attività ekonomika istituzzjonali sħiħa tagħhom.

Il-proċessi ta’ produzzjoni, ir-relazzjonijiet teknikoekonomiċi u l-analiżi reġjonali ta’ 
(2) u (3) jeżiġu unitajiet bħalma huma unitajiet iddefiniti minn tipi ta’ attivitajiet 
lokali. Deskrizzjoni ta’ dawn l-unitajiet tidher aktar ’il quddiem f’dan il-kapitolu.

Qabel ma jingħataw definizzjonijiet tal-unitajiet użati fl-ESA, huwa meħtieġ li jiġu 
ddefiniti l-limiti tal-ekonomija nazzjonali.
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IL-LIMITI TAL-EKONOMIJA NAZZJONALI

2.04 L-unitajiet li jikkostitwixxu l-ekonomija ta’ pajjiż u li l-flussi u stokks ta’ fondi 
tagħhom huma rreġistrati fl-ESA huma dawk li huma residenti. Ir-residenza ta’ kull 
unità istituzzjonali hija t-territorju ekonomiku fejn l-unità jkollha ċ-ċentru tal-interess 
ekonomiku predominanti tagħha. Dawn l-unitajiet huma magħrufin bħala unitajiet 
residenti irrispettivament min-nazzjonalità, irrispettivament mill-għamla ġuridika, u 
irrispettivament mill-preżenza fit-territorju ekonomiku tal-pajjiż waqt li jwettqu xi 
tranżazzjoni.

2.05 Territorju ekonomiku jikkonsisti f’dan li ġej:

a) Iż-żona (it-territorju ġeografiku) li taqa’ taħt l-amministrazzjoni effettiva u l-
kontroll ekonomiku ta’ gvern uniku;

b) Iż-żoni ħielsa kollha, inklużi l-imħażen doganali u l-fabbriki taħt il-kontroll 
tad-dwana;

c) L-ispazju tal-ajru nazzjonali, l-ibħra territorjali u l-pjattaforma kontinentali li 
tinsab fl-ibħra internazzjonali, li għaliha l-pajjiż igawdi minn drittijiet 
esklużivi;

d) Żoni territorjali [pereżempju territorji ġeografiċi li jinsabu fil-bqija tal-dinja u 
użati, skont trattati jew ftehim internazzjonali bejn l-Istati, minn aġenziji 
ġenerali tal-gvern tal-pajjiż (ambaxxati, konsulati, bażijiet militari, bażijiet 
xjentifiċi, eċċ.)];

e) Depożiti ta’ żejt, gass naturali, eċċ. f’ibħra internazzjonali lil hinn mill-
pjattaforma kontinentali tal-pajjiż, imħaddma minn unitajiet residenti fit-
territorju kif iddefinit fis-subparagrafi preċedenti.

Bastimenti tas-sajd, bastimenti oħra, pjattaformi f’wiċċ il-baħar u inġenji tal-ajru 
huma ttrattati fl-ESA bħalma huwa ttrattat tagħmir ieħor mobbli, kemm jekk ikun 
proprjetà ta’ u/jew operat minn unitajiet residenti fil-pajjiż, kif ukoll jekk ikun 
proprjetà ta’ dawk li mhux residenti u operat minn unitajiet residenti.
Tranżazzjonijiet li jinvolvu s-sjieda (formazzjoni ta’ kapital fiss gross) u użu (kera, 
assigurazzjoni, eċċ.) ta’ tagħmir mobbli huma attribwiti lill-ekonomija tal-pajjiż li fih 
is-sid u/jew l-operatur huma residenti rispettivament. F’każijiet ta’ kiri finanzjarju, 
huwa preżunt tibdil fis-sjieda.

Territorju ekonomiku jista’ jkun żona ikbar jew iżgħar minn dik iddefinita hawn fuq, 
bħal fil-każi ta’ unjoni monetarja. Eżempju ta’ żona ikbar hu l-Unjoni Monetarja 
Ewropea, u eżempju ta’ żona izgħar huwa parti minn pajjiż bħalma huwa reġjun.

2.06 Territorju ekonomiku jeskludi żoni li jkunu jinsabu lil hinn mit-territorju u ’l barra 
minnu.

Il-partijiet tat-territorju ġeografiku proprju tal-pajjiż użati minn dawn l-
organizzazzjonijiet li ġejjin huma esklużi wkoll:

1. Aġenziji ġenerali governattivi ta’ pajjiżi oħra;
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2. Istituzzjonijiet u entitajiet tal-UE; u

3. Istituzzjonijiet internazzjonali li jaqgħu taħt trattati internazzjonali bejn l-Istati.

It-territorji użati mill-istituzzjonijiet u entitajiet tal-UE u organizzazzjonijiet 
internazzjonali huma territorji ekonomiċi separati. Aspett ta’ territorji ta’ dan it-tip 
huwa li l-uniċi residenti huma l-istituzzjonijiet.

2.07 "Ċentru ta’ interess ekonomiku predominanti" jindika l-eżistenza ta’ lokalità fit-
territorju ekonomiku fejn unità tkun involuta f’attivitajiet u tranżazzjonijiet 
ekonomiċi fuq skala sinifikanti, jew għal perjodu indefinit jew għal matul żmien 
limitat iżda għal perjodu ta’ żmien twil (għal żmien sena jew aktar). Is-sjieda tal-art u 
l-bini fit-territorju ekonomiku titqies biżżejjed fiha nnifisha biex is-sid ikollu ċentru 
ta’ interess ekonomiku hemmhekk.

L-impriżi kważi dejjem ikunu marbuta ma’ ekonomija unika biss. Teżisti t-tendenza 
li jirriżultaw rekwiżiti ta’ tassazzjoni u legali oħrajn meta tintuża entità legali 
separata għal operazzjonijiet f’kull ġurisdizzjoni legali. Barra minn dan, hija 
identifikata unità istituzzjonali separata għal raġunijiet statistiċi meta entità legali 
unika jkollha operazzjonijiet sostanzjali f’żewġ territorji jew aktar (pereżempju, 
għall-fergħat, sjieda ta’ art, u impriżi multiterritorjali). Bħala riżultat tal-qsim ta’ 
entitajiet legali bħal dawn, ir-residenza ta’ kull waħda mill-impriżi sussegwentement 
identifikata toħroġ ċara. "Ċentru ta’ interess ekonomiku predominanti" ma tfissirx li 
entitajiet b’operazzjonijiet sostanzjali f’żewġ territorji jew aktar ma għandhomx 
jinqasmu.

Fin-nuqqas ta’ kwalunkwe dimensjoni fiżika ta’ intrapriża, ir-residenza tagħha tiġi 
ddeterminata skont it-territorju ekonomiku li bil-liġijiet tiegħu l-intrapriża tkun 
inkorporata jew irreġistrata.

2.08 L-unitajiet li jitqiesu bħala residenti ta’ pajjiż jistgħu jerġgħu jinqasmu kif ġej:

a) Unitajiet li huma involuti fil-produzzjoni, il-finanzi, l-assigurazzjoni u r-
ridistribuzzjoni, f’rabta mat-tranżazzjonijiet kollha tagħhom ħlief dawk 
marbuta mas-sjieda tal-art u l-bini;

b) Unitajiet li huma prinċipalment involuti fil-konsum, f’rabta mat-
tranżazzjonijiet kollha tagħhom ħlief dawk marbuta mas-sjieda tal-art u l-bini;

c) L-unitajiet kollha fil-kapaċità tagħhom ta’ sidien ta’ art u bini ħlief għas-sidien 
ta’ żoni lil hinn u ’l barra mit-territorju li huma parti mit-territorju ekonomiku 
ta’ pajjiżi oħra jew li huma stati indipendenti.

2.09 Fejn għandhom x’jaqsmu unitajiet li mhumiex unitajiet domestiċi, għandha ssir 
distinzjoni bejn iż-żewġ każi li ġejjin fir-rigward tat-tranżazzjonijiet kollha tagħhom 
għajr għal dawk marbuta ma’ sjieda ta’ art u bini:

a) Attività li hija mwettqa esklussivament fit-territorju ekonomiku tal-pajjiż:
unitajiet li jwettqu attività bħal din huma unitajiet residenti tal-pajjiż;
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b) Attività mwettqa għal tul ta’ sena jew aktar fit-territorji ekonomiċi ta’ diversi 
pajjiżi: dik il-parti tal-unità biss li għandha ċentru ta’ interess ekonomiku fit-
territorju ekonomiku tal-pajjiż titqies bħala unità residenti ta’ dak il-pajjiż.

Unità residenti istituzzjonali tista’ tkun unità residenti nozzjonali, fir-rigward tal-
attività mwettqa għal tul ta’ sena jew aktar li hija residenti f’pajjiż ieħor. Meta 
attività ta’ dan it-tip titwettaq għal inqas minn sena, l-attività tibqa' parti mill-
attivitajiet tal-unità istituzzjonali produttriċi, u l-ebda unità istituzzjonali separata ma 
tkun rikonoxxuta. Meta l-attività tkun waħda insinifikanti, anki jekk iddum aktar 
minn sena, u fil-każ ta’ installazzjoni ta’ tagħmir barra l-pajjiż, l-ebda unità separata 
ma tiġi rikonoxxuta u l-attivitajiet jiġu rreġistrati bħal dawk tal-unità istituzzjonali 
produttriċi.

2.10 Unitajiet domestiċi li għandhom ċentru ta’ interess ekonomiku predominanti fil-
pajjiż huma unitajiet residenti, ħlief fil-kapaċità tagħhom ta’ sidien ta’ art u bini. 
Jibqgħu jitqiesu residenti irrispettivament minn perjodi f’pajjiż barrani ta’ anqas 
minn sena. B’mod partikolari, dawn għandhom jinkludu:

a) Ħaddiema transkonfinali, li huma ddefiniti bħala dawk il-persuni li kuljum 
jaqsmu l-fruntiera biex imorru għax-xogħol f’pajjiż ġar;

b) Ħaddiema staġunali, li huma definiti bħala persuni li jitilqu mill-pajjiż għal 
diversi xhur skont l-istaġun, iżda mhux għal aktar minn sena;

c) Turisti, pazjenti, studenti, uffiċjali fuq żjarat, negozjanti, bejjiegħa, artisti u 
membri ta’ ekwipaġġi li jsiefru barra mill-pajjiż;

d) Persunal irreklutat lokalment li jaħdem fiż-żoni lil hinn u ’l barra mit-territorju 
li jaqgħu taħt gvern barrani;

e) Persunal tal-istituzzjonijiet tal-UE u tal-organizzazzjonijiet internazzjonali 
ċivili jew militari li l-kwartieri tagħhom jinsabu f’żoni lil hinn u ’l barra mit-
territorju;

f) Rappreżentanti uffiċjali, ċivili jew militari tal-gvern tal-pajjiż (inklużi l-
unitajiet domestiċi tagħhom) stabbiliti f’żoni territorjali.

L-istudenti huma dejjem ittrattati bħala residenti, irrispettivament minn kemm ikun 
twil iż-żmien li jqattgħu jistudjaw barra mill-pajjiż.

2.11 L-unitajiet kollha fil-kapaċità tagħhom ta’ sidien ta’ art u/jew bini li jiffurmaw parti 
mit-territorju ekonomiku huma unitajiet residenti jew unitajiet residenti nozzjonali 
tal-pajjiż li fih ikunu jinsabu l-art jew il-bini inkwistjoni.
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L-UNITAJIET ISTITUZZJONALI

2.12 Definizzjoni: Unità istituzzjonali hija entità ekonomika kkaratterizzata minn 
awtonomija fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet fl-eżekuzzjoni tal-funzjoni 
prinċipali tagħha. Unità residenti titqies bħala unità istituzzjonali fit-territorju 
ekonomiku fejn għandha ċ-ċentru ta’ interess ekonomiku predominanti tagħha jekk 
ikollha awtonomija fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet u, jew iżżomm ġabra sħiħa 
ta’ kontijiet jew tkun tista’tikkompila ġabra sħiħa ta’ kontijiet.

Biex ikollha awtonomija fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet fir-rigward tat-twettiq tal-
funzjoni prinċipali tagħha, unità tkun:

a) Intitolata għal assi u oġġetti proprji tagħha bis-saħħa ta’ drittijietha; u tkun 
tista’ tiskambja sjieda ta’ oġġetti u assi permezz ta’ tranżazzjonijiet ma’ 
unitajiet istituzzjonali oħra;

b) Permessa tagħmel deċiżjonijiet ekonomiċi u tinvolvi ruħha f’attivitajiet 
ekonomiċi li għalihom hija nnifisha titqies responsabbli direttament f’għajn il-
liġi;

c) Permessa ġġarrab passività f’isimha, u tidħol għal obbligi oħrajn jew impenji
ulterjuri u kif ukoll tidħol f’kuntratti;

d) Permessa tiġbor ġabra sħiħa ta’ kontijiet li tkun tikkonsisti f’dokumentazzjoni 
ta’ kontabilità li tkopri t-tranżazzjonijiet kollha li jkunu twettqu matul il-
perjodu ta’ kontabilità, u kif ukoll karta tal-bilanċ tal-assi u l-passività.

2.13 Il-prinċipji li ġejjin japplikaw kull meta entità ma jiddistingwixxuhiex il-karatteristiċi 
ta’ unità istituzzjonali:

a) L-unitajiet domestiċi dejjem jitqiesu li jgawdu awtonomija fil-proċess tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet marbuta mat-twettiq tal-funzjoni prinċipali tagħhom u 
għalhekk huma unitajiet istituzzjonali, anki jekk ma jkollhomx fil-pussess 
tagħhom ġabra sħiħa ta’ kontijiet;

b) Entitajiet li ma jżommux ġabra sħiħa ta’ kontijiet, u li ma jkunux kapaċi 
jikkompilaw ġabra sħiħa ta' kontijiet jekk ikun meħtieġ, mhumiex unitajiet 
istituzzjonali;

c) Entitajiet li, filwaqt li għandhom fil-pussess tagħhom ġabra sħiħa ta’ kontijiet, 
ma jkollhomx awtonomija fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet, huma parti 
mill-unitajiet li jikkontrollawhom;

d) Entitajiet ma jeħtieġilhomx jippubblikaw il-kontijiet biex ikunu unità 
istituzzjonali;

e) Entitajiet li jiffurmaw parti minn grupp ta’ unitajiet involuti fil-produzzjoni u li 
għandhom fil-pussess tagħhom ġabra sħiħa ta’ kontijiet jitqiesu bħala unitajiet 
istituzzjonali, anki jekk ikunu ċedew parti mill-awtonomija tagħhom fil-
proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet lill-korp ċentrali (l-uffiċċju ċentrali) 
responsabbli għad-direzzjoni ġenerali tal-grupp; l-uffiċċju ċentrali nnifsu 
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jitqies li huwa unità istituzzjonali li jintgħażel mill-unitajiet li huma 
kkontrollati minnu;

f) Organizzazzjonijiet li l-istatus tagħhom ikun kważi ta’ korporazzjoni huma 
entitajiet li jżommu ġabra sħiħa ta’ kontijiet u ma għandhomx status legali. L-
imġiba ekonomika u finanzjarja tagħhom hija differenti minn dik tas-sidien 
tagħhom iżda simili għal dik ta’ korporazzjoni. Dawn jitqiesu li għandhom 
awtonomija fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet u huma kkunsidrati bħala 
unitajiet istituzzjonali distinti.

Uffiċċji ċentrali u kumpaniji possedenti (kumpaniji holding)

2.14 L-uffiċċji ċentrali u l-kumpaniji holding huma unitajiet istituzzjonali. Hemm żewġ 
tipi tagħhom, kif ġej:

(1) Uffiċċju ċentrali huwa unità li twettaq kontroll maniġerjali fuq is-sussidjarji tagħha.
L-uffiċċji ċentrali huma allokati lis-settur tal-korporazzjonijiet mhux finanzjarji 
dominanti tas-sussidjarji tagħhom, sakemm dawn is-sussidjarji tagħhom kollha jew 
parti kbira minnhom ma jkunux korporazzjonijiet finanzjarji, f’liema każ jiġu ttrattati 
bħala awżiljari finanzjarji (S.126) fis-settur tal-korporazzjonijiet finanzjarji;

Fejn teżisti taħlita ta’ sussidjarji finanzjarji u sussidjarji mhux finanzjarji, il-
klassifikazzjoni tas-settur tiġi stabbilita mis-sehem predominanti bil-valur miżjud.

Fejn l-uffiċċju ċentrali jidħol għal produzzjoni kummerċjali, u din l-attività 
kummerċjali hija predominanti, l-uffiċċju ċentrali jiġi kklassifikat fil-kategorija tas-
settur kummerċjali.

L-uffiċċji ċentrali huma deskritti taħt ISIC Rev. 4, it-Taqsima M, il-klassi 7010
(NACE Rev. 2, M 70.10) kif ġej:

Din il-klassi tinkludi s-sorveljanza u l-immaniġġjar ta’ unitajiet oħrajn tal-
kumpanija jew l-impriża; ir-responabbiltà għall-ippjanar strateġiku jew 
organizzattiv u għar-rwol tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-kumpanija jew l-impriża; it-
twettiq ta’ kontroll operattiv u l-immaniġġjar ta’ kuljum tal-operazzjoni tal-unitajiet 
relatati tagħhom.

(2) Kumpanija holding li żżomm l-assi tal-korporazzjonijiet sussidjarji iżda li ma 
twettaqx attivitajiet maniġerjali hija istituzzjoni finanzjarja kaptiva (S.127) u hija 
kklassifikata bħala korporazzjoni finanzjarja.

Il-kumpaniji holding huma deskritti taħt ISIC Rev. 4, it-Taqsima K, il-klassi 6420
(NACE Rev. 2, K 64.20), kif ġej:

Din il-klassi tinkludi l-attivitajiet ta’ kumpaniji holding, jiġifieri unitajiet li jżommu l-
assi (għandhom f’idejhom livelli ta’ kontroll tal-ekwità) ta’ grupp ta’ 
korporazzjonijiet sussidjarji u li l-attività prinċipali tagħhom hija l-pussess tal-
grupp. Il-kumpaniji holding f’din il-klassi ma jipprovdu ebda servizz ieħor lin-
negozji li fihom tinżamm l-ekwità, jiġifieri ma jamministrawx jew ma jimmaniġġjawx 
unitajiet oħrajn.
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Gruppi ta' korporazzjonijiet

2.15 Gruppi kbar ta' korporazzjonijiet jinħolqu meta kumpanija prinċipali tikkontrolla 
għadd ta' sussidjarji li min-naħa tagħhom jikkontrollaw is-sussidjarji tagħhom, li 
min-naħa tagħhom ikomplu jsegwu dan il-mudell. Kull membru tal-grupp huwa 
ttrattat bħala unità istituzzjonali separata jekk dan jissodisfa d-definizzjoni ta’ unità 
istituzzjonali. 

2.16 Vantaġġ li gruppi ta’ korporazzjonijiet ma jiġux ittrattati bħala unitajiet istituzzjonali 
uniċi huwa li l-gruppi mhux dejjem ikunu stabbli fit-tul taż-żmien, u lanqas ma jkunu 
faċilment identifikabbli fil-prattika. Jaf ikun diffiċli li wieħed jikseb dejta dwar 
gruppi li l-attivitajiet tagħhom mhumiex integrati mill-qrib. Bosta gruppi huma kbar 
u eteroġeni wisq biex jiġu ttrattati bħala unitajiet uniċi, u d-daqs u l-kompożizzjoni 
tagħhom jafu jinbidlu maż-żmien minħabba fużjonijiet u akkwiżizzjonijiet.

Entitajiet b’Għan Speċjali

2.17 Entità jew vettura b’għan speċjali (SPE jew SPV) normalment hija kumpanija 
b’responsabbiltà limitata jew partenarjat b’responsabbiltà limitata, maħluq għall-
ilħuq ta’ għanijiet ristretti, speċifiċi jew temporanji, biex jiżola riskju finanzjarju, 
riskju speċifiku marbut mat-tassazzjoni jew riskju regolatorju.

2.18 Mhemmx definizzjoni komuni ta’ SPE iżda jistgħu dawn il-karatteristiċi li ġejjin 
huma tipiċi:

a) Ma jkollhomx impjegati jaħdmu magħhom u lanqas ma jkollhom assi mhux 
finanzjarji;

b) Il-preżenza fiżika tagħhom ma tkunx prominenti u ma jkollhomx għajr "plakka 
tar-ramm" li tikkonferma l-post tar-reġistrazzjoni tagħhom;

c) Dejjem ikunu marbuta ma’ korporazzjoni oħra, ġeneralment bħala sussidjarja;

d) Ikunu residenti f’territorju differenti mit-territorju ta’ residenza tal-
korporazzjonijiet marbuta magħha. Fin-nuqqas ta’ kwalunkwe sustanza fiżika 
li tqarribha lejn l-istatus ta’ impriża, ir-residenza tagħha hija stabbilita skont it-
territorju ekonomiku li abbażi tal-liġijiet tiegħu l-impriża tkun inkorporata jew 
irreġistrata.

e) Dawn huma mmaniġġjati minn impjegati ta’ korporazzjoni oħra li tista’ jew 
mhux bilfors tkun relatata magħha. L-SPE tħallas miżati għas-servizzi mogħtija 
lilha u, min-naħa tagħha, hija tiċċarġja miżata lill-korporazzjoni prinċipali 
tagħha jew lil korporazzjoni oħra relatata magħha sabiex tkopri dawn l-
ispejjeż. Din hija l-unika produzzjoni li l-SPE hija involuta fiha, għalkemm 
ħafna drabi teħel drittijiet finanzjarji f’isem sidha u ġeneralment tirċievi dħul 
mill-investimenti u profitti holding fuq l-assi miżmuma minnha.

2.19 Unità ta’ dan it-tip għandha tiġi ttrattata bl-istess mod li bih tiġi ttrattata kwalunkwe 
unità istituzzjonali oħra, immaterjali jekk għandhiex il-karatteristiċi kollha elenkati 
hawn fuq, jew l-ebda waħda minnhom, jew jekk tiġix deskritta bħala SPE jew 
tingħatax klassifikazzjoni simili. L-unità tiġi allokata fis-settur u l-industrija skont l-
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attività prinċipali tagħha sakemm l-SPE ma jkollhiex drittijiet indipendenti ta’ 
azzjoni.

2.20 Għalhekk, l-istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi, is-sussidjarji artifiċjali u l-unitajiet 
b’għan speċjali ta’ gvern ġenerali li mhumiex indipendenti biex jieħdu azzjoni huma 
allokati lis-settur li fih taqa' l-entità li tikkontrollahom. Hemm eċċezzjoni meta dawn 
ma jkunux residenti, u jkunu rikonoxxuti b'mod separat mill-entità li 
tikkontrollahom. Iżda fil-każ ta' gvern, l-attivitajiet tas-sussidjarji għandhom jiġu 
riflessi fil-kontijiet tal-gvern. .

Istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi

2.21 Kumpanija holding li sempliċement ikollha fil-pussess tagħha l-assi tas-sussidjarji 
hija eżempju wieħed ta’ istituzzjoni finanzjarja kaptiva. Unitajiet oħra li huma wkoll 
ittrattati bħala istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi huma unitajiet li għandhom il-
karatteristiċi ta’ SPE kif imfisser hawn fuq, inklużi l-fondi tal-investiment u l-
pensjoni u l-unitajiet li jintużaw għaż-żamma u l-immaniġġjar tal-ġid bħala servizz 
għal individwi jew familji, għaż-żamma ta’ assi għat-titolizzazzjoni, għall-ħruġ ta’ 
titoli f’isem kumpaniji relatati (kumpanija bħal din tissejjaħ "conduit"), u l-unitajiet li 
jservu ta’ mezzi għat-titolizzazzjoni u li jwettqu funzjonijiet finanzjarji oħra.

2.22 Il-grad ta’ indipendenza li unità jkollha mill-korporazzjoni prinċipali jista’ jintwera 
billi l-unità tħaddem kontroll sustantiv fuq l-assi u l-passività tagħha b’mod li 
tassumi r-riskji u tgawdi mid-dħul assoċjat mal-assi u l-passività. Dawn l-unitajiet 
huma kklassifikati fis-settur tal-korporazzjonijiet finanzjarji.

2.23 Entità ta’ dan it-tip li ma tistax tiffunzjona indipendentament mill-korporazzjoni 
prinċipali tagħha u hija sempliċement detentriċi passiva tal-assi u l-passività (xi drabi 
deskritta bħala li taħdem fuq "autopilot") mhijiex ittrattata bħala unità istituzzjonali 
separata sakemm ma tkunx residenti f’ekonomija differenti minn dik tal-
korporazzjoni prinċipali tagħha. Jekk l-entità tkun residenti fl-istess ekonomija tal-
korporazzjoni prinċipali tagħha, hija tiġi ttrattata bħala "sussidjarja artifiċjali" kif 
imfisser hawn taħt.

Sussidjarji artifiċjali

2.24 Entità sussidjarja li kollha kemm hi tkun il-proprjetà ta’ korporazzjoni prinċipali 
tista’ tinħoloq biex tipprovdi servizzi lill-korporazzjoni prinċipali, jew lil 
korporazzjonijiet oħrajn fi ħdan l-istess grupp, sabiex jiġu evitati t-taxxi, iċekknu l-
passività kemm jista’ jkun f’każ ta’ falliment, jew sabiex jiġu żgurati vantaġġi tekniċi 
oħrajn taħt il-leġiżlazzjoni fiskali u komunali fis-seħħ f’pajjiż partikolari.

2.25 B’mod ġenerali, dawn it-tipi ta’ entitajiet ma jissodisfawx id-definizzjoni ta’ unità 
istituzzjonali għaliex ma għandhomx is-setgħa li jaġixxu indipendentament mill-
korporazzjoni prinċipali tagħhom u jistgħu wkoll ikunu soġġetti għal restrizzjonijiet 
fuq kemm ikunu jistgħu jżommu jew jinnegozjaw assi li jkollhom fil-karti ta’ bilanċ 
tagħhom. Il-livell ta’ produzzjoni tagħhom kif ukoll il-prezz li jistgħu jirċievu għalih 
huma ddeterminati mill-korporazzjoni prinċipali li (possibbilment flimkien ma’ 
korporazzjonijiet oħrajn fi ħdan l-istess grupp) hija l-klijent uniku tagħhom.
Għaldaqstant dawn mhumiex ittrattati bħala unitajiet istituzzjonali separati iżda bħala 
parti integrali tal-korporazzjoni prinċipali u l-kontijiet tagħhom huma kkonsolidati 
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ma’ dawk tal-korporazzjoni prinċipali, sakemm ma jkunux residenti f’ekonomija 
differenti minn dik fejn il-prinċipali hija residenti.

2.26 Trid issir distinzjoni bejn sussidjarji artifiċjali bħal dawk li għadhom kemm tfissru u 
unità li hija responsabbli biss għal attivitajiet anċillari. Attivitajiet anċillari huma 
limitati fl-ambitu tagħhom għat-tip ta’ funzjonijiet ta’ servizz li kważi l-impriżi 
kollha jeħtieġu sa ċertu punt; dawn is-servizzi jinkludu t-tindif tal-postijiet tax-
xogħol, il-ħdim tas-sistemi tal-paga u l-provvediment tal-infrastruttura tat-
teknoloġija tal-informazzjoni għall-impriża (ara l-kapitolu 1, il-paragrafu 1.13).

Unitajiet b’għan speċjali ta’ gvern ġenerali

2.27 Gvern ġenerali jista’ wkoll joħloq unitajiet speċjali, b’karatteristiċi u funzjonijiet 
simili għal dawk tal-istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u s-sussidjarji artifiċjali. Dawn 
l-unitajiet ma għandhomx is-setgħa li jaġixxu indipendentament u l-firxa ta’ 
tranżazzjonijiet li jistgħu jimplementaw hija ristretta. Lanqas ma jistgħu jġorru r-
riskji u d-dħul assoċjati mal-assi u l-passività li huma jżommu. Jekk dawn l-unitajiet 
ikunu residenti, għandhom jiġu ttrattati bħala parti integrali tal-gvern ġenerali u 
mhux bħala unitajiet separati. Jekk ma jkunux residenti, għandhom jiġu ttrattati bħala 
unitajiet separati. Kwalunkwe tranżazzjoni implimentata minnhom barra mill-pajjiż 
għandha tiġi riflessa fi tranżazzjonijiet korrispondenti mal-gvern. Għalhekk, unità li 
tissellef minn barra titqies konsegwentement bħala li tkun sellfet l-istess ammont lill-
gvern ġenerali, u bl-istess kundizzjonijiet ta’ kif ikun sar it-tislif oriġinali.

2.28 Fil-qosor, il-kontijiet ta’ Entitajiet b’Għan Speċjali mingħajr drittijiet indipendenti ta’ 
azzjoni huma kkonsolidati mal-korporazzjoni prinċipali, sakemm ma jkunux 
residenti f’ekonomija differenti minn dik tal-prinċipali. Hemm eċċezzjoni waħda 
għal din ir-regola ġenerali, u din hija meta SPE li ma tkunx residenti tkun stabbilita 
mill-gvern.
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2.29 Id-definizzjoni ta’ unitajiet residenti nozzjonali għandha tkun:

a) Dawk il-partijiet ta’ unitajiet mhux residenti li għandhom ċentru ta’ interess 
ekonomiku predominanti (jiġifieri li fil-parti l-kbira tal-każi jinvolvu ruħhom fi 
produzzjoni ekonomika għal tul ta’ sena jew aktar) fit-territorju ekonomiku tal-
pajjiż;

b) Unitajiet mhux residenti fil-kapaċità tagħhom ta’ sidien ta’ art u bini fit-
territorju ekonomiku tal-pajjiż, iżda biss fejn għandhom x’jaqsmu 
tranżazzjonijiet li jaffettwaw l-art jew il-bini tagħhom.

L-unitajiet residenti nozzjonali, irrispettivament minn jekk iżommux kontijiet 
parzjali u irrispettivament mill-awtonomija fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet, 
għandhom jiġu ttrattati bħala unitajiet istituzzjonali.

2.30 Dawn li ġejjin għandhom jitqiesu bħala unitajiet istituzzjonali:

(a) Unitajiet li jgawdu minn awtonomija fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet u li 
għandhom ġabra sħiħa ta’ kontijiet:

1. Korporazzjonijiet privati u pubbliċi;

2. Kooperattivi u partenarjati rikonoxxuti bħala entitajiet legali 
indipendenti;

3. Produtturi pubbliċi li bis-saħħa ta’ leġiżlazzjoni speċjali huma 
rikonoxxuti bħala entitajiet legali indipendenti;

4. Istituzzjonijiet li l-għan tagħhom mhuwiex dak li jagħmlu l-profitt 
rikonoxxuti bħala entitajiet legali u indipendenti; u

5. Aġenziji ta’ gvern ġenerali.

(b) Unitajiet li għandhom ġabra sħiħa ta’ kontijiet u li jitqiesu bħala li għandhom 
awtonomija fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet minkejja li ma jkunux 
inkorporati separatament mill-kumpanija prinċipali tagħhom: unitajiet li l-
istatus tagħhom huwa kważi dak ta’ korporazzjoni;

(c) Unitajiet li mhux neċessarjament iżommu ġabra sħiħa ta’ kontijiet, li iżda 
jitqiesu bħala li għandhom awtonomija fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet:

1. Unitajiet domestiċi;

2. Unitajiet residenti nozzjonali.
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IS-SETTURI ISTITUZZJONALI

2.31 Analiżi makroekonomika ma tqisx l-azzjonijiet ta’ kull unità istituzzjonali 
separatament iżda tikkunsidra l-attivitajiet aggregati ta’ istituzzjonijiet li huma simili 
għal xulxin. Għaldaqstant l-unitajiet jiġu kkombinati fi gruppi msejħa setturi 
istituzzjonali, li wħud minnhom jinqasmu f’subsetturi.

Tabella 2.1 — Setturi u subsetturi

Setturi u subsetturi Pubbliċi Privati 
nazzjonali

Ikkontrollati 
minn barra 

l-pajjiż

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji S.11 S.11001 S.11002 S.11003

Korporazzjonijiet finanzjarji S.12

Il-bank ċentrali S.121

Korporazzjo
nijiet li 
jaċċettaw 
id-depożiti 
ħlief għall-
bank 
ċentrali

S.122 S.12201 S.12202 S.12203

Istituzzjoniji
et finanzjarji 
monetarji 
(MFI)

Istituzzjoni
jiet 
finanzjarji 
monetarji 
oħra 
(oMFI)

Fondi tas-
suq tal-flus 
(MMF)

S.123 S.12301 S.12302 S.12303

Fondi ta’ investiment li 
mhumiex MMF

S.124 S.12401 S.12402 S.12403

Intermedjarji finanzjarji 
oħrajn, ħlief għall-
korporazzjonijiet ta’ 
assigurazzjoni u fondi tal-
pensjoni

S.125 S.12501 S.12502 S.12503

Awżiljarji finanzjarji S.126 S.12601 S.12602 S.12603

Korporazzjo
nijiet 
finanzjarji 
ħlief għall-
MFI u l-
ICPF

Istituzzjonijiet finanzjarji 
kaptivi u 
korporazzjonijiet li 
jipprovdu għoti ta’ flus 
b’self

S.127 S.12701 S.12702 S.12703

Korporazzjo
nijiet ta’ 

Korporazzjonijiet ta’ 
assigurazzjoni (IC)

S.128 S.12801 S.12802 S.12803
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assigurazzjo
ni u fondi 
tal-pensjoni 
(ICPF)

Fondi tal-pensjoni (PF) S.129 S.12901 S.12902 S.12903

Gvern ġenerali S.13

Gvern ċentrali S.1311

Gvern statali S.1312

Gvern lokali S.1313

Fondi ta’ sigurtà soċjali S.1314

Unitajiet domestiċi S.14

Min iħaddem u ħaddiema bil-kont 
proprju tagħhom

S.141+S
.142

Impjegati S.143

Riċevituri ta’ dħul minn proprjetà u 
trasferimenti

S.144

Min jirċievi dħul mill-proprjetà S.1441

Pensjonanti S.1442

Min jirċievi dħul ieħor minn 
trasferimenti

S.1443

Istituzzjonijiet li l-għan tagħhom 
mhuwiex dak li jagħmlu profitt u li 
jipprovdu servizz lill-unitajiet domestiċi

S.15

Il-bqija tad-dinja S.2

L-Istati Membri u l-istituzzjonijiet u l-
entitajiet tal-UE

S.21

L-Istati Membri tal-UE S.211

L-istituzzjonijiet u l-entitajiet tal-UE S.212

Pajjiżi mhux membri u 
organizzazzjonijiet internazzjonali mhux 
residenti fl-UE

S.22

2.32 Kull wieħed mis-setturi u s-subsetturi jiġbor flimkien l-unitajiet istituzzjonali li 
għandhom tip ta’ mġiba ekonomika simili.
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Korporazzjonijiet 
finanzjarji privati

Korporazzjoniji
et finanzjarji 
pubbliċi

Le
Korporazzjonijiet 
pubbliċi mhux 
finanzjarji

Korporazzjonijiet 
privati mhux 
finanzjarji

Korporazzjonijie
t mhux
finanzjarji

Korporazzjon
ijiet finanzjarji

Le
NPISH

Gvern 
ġenerali

L-unità hija kkontrollata 
mill-gvern?

L-unità tipproduċi 
servizzi finanzjarji?

Le

Iva Iva

L-unità hija kkontrollata 
mill-gvern ġenerali?

L-unità hija kkontrollata 
mill-gvern ġenerali?

Le
Iva Iva

Iva

L-unità hija produttur mhux tas-suq?

Le

   R o W     L-unità hija residenti? Le

Iva

Unitajiet 
domestiċi

L-unità hija unità 
domestika?

Iva

Le

Dijagramma 2.1-Allokazzjoni ta' unitajiet għas-setturi
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2.33 L-unitajiet istituzzjonali huma miġburin f’setturi fuq il-bażi tat-tip ta’ produttur li 
huma u skont l-attività u l-funzjoni prinċipali tagħhom – elementi li huma 
kkunsidrati bħala indikattivi tal-imġiba ekonomika tagħhom.

2.34 Id-dijagramma 2.1 turi kif l-unitajiet huma allokati fis-setturi ewlenin. Sabiex jiġi 
ddeterminat is-settur ta’ unità li hija residenti u mhux unitajiet domestiċi, skont id-
dijagramma, jeħtieġ li jiġi stabbilit jekk l-unità hijiex ikkontrollata mill-gvern 
ġenerali jew le, u jekk hijiex produttur għas-suq jew mhux għas-suq.

2.35 Il-kontroll ta' korporazzjoni finanzjarja jew mhux finanzjarja għandu jiġi definit 
bħala l-abbiltà li tiddetermina l-politika korporattiva ġenerali. Pereżempju, jekk 
korporazzjoni hija s-sid ta' aktar minn nofs l-ekwità ta' sussidjarja, allura din tkun 
kundizzjoni suffiċjenti għall-kumpanija prinċipali biex tikkontrolla lis-sussidjarja.

2.36 Unità istituzzjonali unika (korporazzjoni oħra, unità domestika, istituzzjoni li l-għan 
tagħha mhux li tagħmel profitt jew unità tal-gvern) tiżgura kontroll fuq korporazzjoni 
jew entità li l-istatus tagħha huwa kważi ta’ korporazzjoni, billi jkollha aktar min-
nofs l-ishma bi dritt għall-vot jew inkella billi jkollha kontroll fuq aktar minn nofs is-
setgħa għall-votazzjoni mill-azzjonisti.

2.37 Sabiex tikkontrolla aktar min-nofs tas-setgħa li għandhom l-azzjonisti fil-votazzjoni, 
unità istituzzjonali ma għandu għalfejn ikollha ebda ishma bi dritt għall-vot hi stess.
Korporazzjoni Ċ tista’ tkun sussidjarja ta’ Korporazzjoni B oħra li fiha hemm it-tielet 
Korporazzjoni A li jkollha maġġoranza ta’ ishma bi dritt għall-vot. Korporazzjoni Ċ 
titqies bħala sussidjarja ta’ Korporazzjoni B jekk: jew Korporazzjoni B tikkontrolla 
aktar minn nofs is-setgħa tal-votazzjoni tal-azzjonisti fil-Korporazzjoni Ċ, jew 
Korporazzjoni B hija azzjonista fil-Korporazzjoni Ċ bid-dritt li taħtar jew tneħħi l-
maġġoranza tad-diretturi ta’ Korporazzjoni Ċ.

2.38 Il-gvern ġenerali jiżgura l-kontroll ta' korporazzjoni b'rizultat ta' leġiżlazzjoni 
speċjali, digriet jew regolament li jagħti s-setgħa lill-gvern jiddeċiedi dwar il-politika 
korporattiva. It-tmien indikaturi msemmija hawn taħt huma l-fatturi ewlenin li jridu 
jitqiesu biex jiġi deċiż jekk korporazzjoni hijiex ikkontrollata minn gvern:

a) Sjieda maġġoritarja tal-interess bil-vot mill-gvern;

b) Kontroll mill-gvern tal-bord jew entità tat-tmexxija; 

c) Kontroll mill-gvern tal-ħatra jew it-tneħħija ta’ persunal ewlieni;

d) Kontroll mill-gvern tal-kumitati ewlenin fl-entità;

e) Appartanenza ta' sehem tad-deheb mill-gvern;

f) Regolamenti speċjali;

g) Il-gvern ikun klijent dominanti; 

h) Self mill-gvern.

Biżżejjed indikatur wieħed biex jiġi stabbilit il-kontroll, iżda f’xi każijiet oħra, għadd 
ta’ indikaturi separati jistgħu flimkien jindikaw il-kontroll.
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2.39 Fil-każ tal-istituzzjonijiet li mhumiex intiżi għall-profitt li huma rikonoxxuti bħala 
entitajiet legali indipendenti, il-ħames indikaturi tal-kontroll huma meqjusa kif ġej:

a) Il-ħatra tal-uffiċjali;

b) Id-dispożizzjonijiet tal-istrumenti abilitanti;

c) Il-ftehimiet kuntrattwali;

d) Il-grad tal-finanzjament;

e) Il-grad tal-esponiment tar-riskju tal-gvern.

Bħal fil-każ tal-korporazzjonijiet, biżżejjed indikatur wieħed biex jiġi stabbilit il-
kontroll f’xi każijiet, iżda f’każijiet oħra, għadd ta’ indikaturi separati jistgħu 
flimkien jindikaw il-kontroll.

2.40 Id-differenzjar bejn l-entitajiet tas-suq u dawk li mhumiex tas-suq, u allura fil-każ 
tal-entitajiet tas-settur pubbliku l-klassifika tagħhom bejn is-settur tal-gvern ġenerali 
u s-settur tal-korporazzjonijiet, jiddependi fuq il-kriterji stabbiliti fil-paragrafu 1.15.

2.41 Settur għandu jinqasam f'subsetturi skont il-kriterji relevanti għas-settur partikolari; 
pereżempju, il-gvern jista’ jinqasam f’dak ċentrali, statali u lokali u l-fondi tas-
sigurtà soċjali; dan jippermetti deskrizzjoni aktar preċiża tal-imġiba ekonomika tal-
unitajiet.

Fil-każ ta' setturi u subsetturi, il-kontijiet jirreġistraw l-attivitajiet kollha, sew jekk 
prinċipali inkella sekondarji, tal-unitajiet istituzzjonali koperti mis-settur inkwistjoni.

Kull unità istituzzjonali tappartjeni għal settur jew subsettur wieħed biss.

2.42 Meta l-funzjoni prinċipali tal-unità istituzzjonali hija li tipproduċi oġġetti jew 
servizzi, għandu qabelxejn jiġi deċiż it-tip ta' produttur, ħalli jiġi allokat f'settur.

2.43 It-Tabella 2.2 turi t-tip ta’ produttur, l-attività prinċipali u l-funzjonijiet li 
jikkaratterizzaw lil kull settur:

Tabella 2.2 — It-tip ta’ produttur, l-attivitajiet prinċipali u l-funzjonijiet ikklassifikati 
skont is-settur

Tip ta’ produttur Attività prinċipali u funzjoni Settur

Produttur tas-suq Produzzjoni ta’ oġġetti tas-suq u 
servizzi mhux finanzjarji

Korporazzjonijiet 
mhux finanzjarji 
(S.11) 

Produttur tas-suq Intermedjazzjoni finanzjarja inkluża l-
assigurazzjoni
Attivitajiet finanzjarji awżiljarji

Korporazzjonijiet 
finanzjarji (S.12) 

Produttur pubbliku 
mhux tas-suq

Produzzjoni u provvista ta' prodott 
mhux għas-suq għall-konsum kollettiv 
u individwali, u li jwettqu 

Gvern ġenerali (S.13)
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tranżazzjonijiet intiżi għar-
ridistribuzzjoni tal-introjtu u l-ġid 
nazzjonali

Produttur tas-suq 
jew produttur 
privat għal użu 
finali proprju

Konsum

Produzzjoni ta’ prodott tas-suq u 
prodott għal użu proprju

Unitajiet domestiċi 
(S.14)
 Bħala konsumaturi

 Bħala intraprendituri

Produttur privat 
mhux tas-suq

Produzzjoni u provvista ta’ prodott 
mhux tas-suq għall-konsum 
individwali

Istituzzjonijiet mhux 
intiżi għall-profitt li 
jservu lill-unitajiet 
domestiċi (S.15)

2.44 Is-settur tal-bqija tad-dinja (S.2) jirreferi għall-flussi u l-pożizzjonijiet bejn l-unitajiet 
residenti u dawk li mhumiex residenti – l-unitajiet li mhumiex residenti mhumiex 
ikkaratterizzati minn għanijiet u tipi ta’ mġiba simili, iżda huma rikonoxxuti biss 
permezz tal-flussi u l-pożizzjonijiet tagħhom fl-unitajiet residenti.

KORPORAZZJONIJIET MHUX FINANZJARJI (S.11)

2.45 Definizzjoni: Is-settur tal-korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11) jikkonsisti fl-
unitajiet istituzzjonali li huma entitajiet legali indipendenti, li huma produtturi tas-
suq u li l-attività prinċipali tagħhom hija l-produzzjoni ta' oġġetti u servizzi mhux 
finanzjarji.Is-settur tal-korporazzjonijiet mhux finanzjarji jinkludi wkoll entitajiet 
kważi korporazzjonijiet ta' natura mhux finanzjarja. (Ara l-paragrafu 2.13f)

2.46 L-unitajiet istituzzjonali jkopru dawn li ġejjin:

a) Korporazzjonijiet privati u pubbliċi li huma produtturi tas-suq involuti 
prinċipalment fil-produzzjoni ta' oġġetti u servizzi mhux finanzjarji;

b) Kooperattivi u sħubiji rikonoxxuti bħala entitajiet legali indipendenti li huma 
produtturi tas-suq involuti prinċipalment fil-produzzjoni ta' oġġetti u servizzi 
mhux finanzjarji;

c) Produtturi pubbliċi li huma rikonoxxuti bħala entitajiet legali indipendenti u li 
prinċipalment huma produtturi tas-suq involuti fil-produzzjoni ta' oġġetti u 
servizzi mhux finanzjarji;

d) Istituzzjonijiet jew assoċjazzjonijiet mhux intiżi għall-profitt li huma ta' servizz 
għal korporazzjonijiet mhux finanzjarji, li huma rikonoxxuti bħala entitajiet 
legali indipendenti u li prinċipalment huma produtturi tas-suq involuti fil-
produzzjoni ta' oġġetti u servizzi mhux finanzjarji;

e) Uffiċċji ċentrali li jikkontrollaw grupp ta' korporazzjonijiet li huma produtturi 
tas-suq, fejn it-tip ta' attività preponderenti tal-grupp tal-korporazzjonijiet kollu 
kemm hu — imkejjel abbażi tal-valur miżjud — huwa l-produzzjonijiet ta' 
oġġetti u servizzi mhux finanzjarji;
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f) L-SPEs li l-attività prinċipali tagħhom hija l-forniment tal-oġġetti jew servizzi 
mhux finanzjarji;

g) Entitajiet kważi korporazzjonijiet privati u pubbliċi li huma produtturi tas-suq 
involuti prinċiparjament fil-produzzjoni ta’ oġġetti u servizzi mhux finanzjarji.

2.47 "Entitajiet kważi korporazzjonijiet mhux finanzjarji" huma entitajiet bla status legali 
li huma produtturi tas-suq prinċipalment involuti fil-produzzjoni ta’ oġġetti u servizzi 
mhux finanzjarji u li jissodisfaw il-kundizzjonijiet li jikkwalifikawhom bħala 
entitajiet kważi korporazzjonijiet (ara l-paragrafu 2.13. f).

L-entitajiet kważi korporazzjonijiet iridu jżommu biżżejjed informazzjoni li 
tippermettilhom il-kompilazzjoni ta’ ġabra sħiħa ta' kontijiet, u jitħaddmu 
daqslikieku kienu korporazzjonijiet. Ir-relazzjoni reali ma' sidhom hi bħal dik ta' 
korporazzjoni mas-sidien tal-ishma tagħha.

L-entitjiet kważi korporazzjonijiet mhux finanzjarji li s-sidien tagħhom huma 
unitajiet domestiċi, unitajiet ta' gvern jew istituzzjonijiet mhux intiżi għall-profitt 
huma miġbura fi grupp ta' korporazzjoni mhux finanzjarji fis-settur tal-
korporazzjonijiet mhux finanzjarji, u mhux fis-settur ta’ sidhom.

2.48 L-eżistenza ta' ġabra sħiħa ta' kontijiet, inklużi karti tal-bilanċ, mhix kundizzjonijiet 
suffiċjenti biex produtturi tas-suq jiġu trattati bħala unitajiet istituzzjonali bħal 
entitajiet kważi korporazzjonijiet. Is-sħubiji u l-produtturi pubbliċi, għajr dawk 
inklużi fi 2.23. a, b, c u f u l-proprjetarjati uniċi — anki jekk iżommu ġabra sħiħa ta' 
kontijiet — ġeneralment mhumiex unitajiet istituzzjonali distinti billi dawn ma 
jgawdux minn awtonomija fit-teħid tad-deċiżjonijiet, billi l-maniġment tagħhom ikun 
ikkontrollat mill-unitajiet domestiċi, l-istituzzjonijiet mhux intiżi għall-profitt jew il-
gvernijiet li huma s-sidien tagħhom.

2.49 Il-korporazzjonijiet mhux finanzjarji jinkludu unitajiet residenti nozzjonali li huma 
ttrattati bħala entitajiet kważi korporazzjonijiet.

2.50 Is-settur tal-korporazzjonijiet mhux finanzjarji huwa maqsum fi tliet subsetturi:

a) Korporazzjonijiet pubbliċi mhux finanzjarji (S.11001);

b) Korporazzjonijiet privati nazzjonali mhux finanzjarji (S.11002);

c) Korporazzjonijiet mhux finanzjarji kkontrollati minn barra l-pajjiż (S.11003).

Subsettur: Korporazzjonijiet pubbliċi mhux finanzjarji (S.11001)

2.51 Definizzjoni: Fis-subsettur tal-korporazzjonijiet pubbliċi mhux finanzjarji huma 
inklużi l-korporazzjonijiet mhux finanzjarji kollha, l-entitajiet li l-istatus tagħhom 
huwa kważi dak ta’ korporazzjoni u l-istituzzjonijiet li l-għan tagħhom mhuwiex dak 
li jagħmlu l-profitt, li huma rikonoxxuti bħala entitajiet legali u indipendenti, u li 
huma produtturi għas-suq u suġġetti għal kontroll minn unitajiet tal-gvern.

2.52 Entitajiet pubbliċi li l-istatus tagħhom huwa kważi dak ta’ korporazzjoni huma 
entitajiet li s-sjieda diretta tagħhom hija ta’ unitajiet tal-gvern.
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Subsettur: Korporazzjonijiet privati nazzjonali mhux finanzjarji S.11002)

2.53 Definizzjoni: Fis-subsettur tal-korporazzjonijiet privati nazzjonali mhux finanzjarji 
huma inklużi l-korporazzjonijiet mhux finanzjarji kollha, l-entitajiet li l-istatus 
tagħhom huwa kważi dak ta’ korporazzjoni u l-istituzzjonijiet li l-għan tagħhom 
mhuwiex dak li jagħmlu l-profitt, li huma rikonoxxuti bħala entitajiet legali u 
indipendenti, u li huma produtturi għas-suq, li mhumiex ikkontrollati mill-gvern jew 
minn unitajiet istituzzjonali mhux residenti.

Dan is-subsettur jinkludi unitajiet korporattivi u ta’ status kważi korporattiv ta’ 
investiment dirett barrani mhux ikklassifikati fis-subsettur tal-korporazzjonijiet mhux 
finanzjarji kkontrollati minn barra l-pajjiż (S.11003).

Subsettur: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji kkontrollati minn barra l-pajjiż (S.11003)

2.54 Definizzjoni: Is-subsettur ta’ korporazzjonijiet mhux finanzjarji kkontrollati minn 
barra l-pajjiż jinkludi l-korporazzjonijiet mhux finanzjarji u l-entitajiet bi status 
kważi ta’ korporazzjoni li huma kkontrollati minn unitajiet istituzzjonali mhux 
residenti.

Dan is-subsettur jinkludi:

a) Is-sussidjarji kollha tal-korporazzjonijiet mhux residenti;

b) Il-korporazzjonijiet kollha kkontrollati minn unità istituzzjonali mhux residenti 
li fiha nfisha mhijiex korporazzjoni: pereżempju, korporazzjoni li hija 
kkontrollata minn gvern barrani; inklużi wkoll il-korporazzjonijiet ikkontrollati 
minn grupp ta’ unitajiet mhux residenti li jaġixxu bi pjan komuni;

c) Il-fergħat kollha jew aġenziji oħrajn mhux inkorporati ta’ korporazzjonijiet 
mhux residenti jew produtturi mhux inkorporati li huma unitajiet residenti 
nozzjonali.



MT 21 MT

KORPORAZZJONIJIET FINANZJARJI (S.12) 

2.55 Definizzjoni: Is-settur tal-korporazzjonijiet finanzjarji (S.12) jikkonsisti fl-unitajiet 
istituzzjonali li huma entitajiet legali indipendenti, li huma produtturi tas-suq u li l-
attività prinċipali tagħhom hija l-produzzjoni ta' servizzi finanzjarji. Dawn l-unitajiet 
istituzzjonali jikkonsistu fil-korporazzjonijiet u l-entitajiet kważi korporazzjonijiet li 
huma involuti prinċipalment f'dan li ġej:

 L-intermedjazzjoni finanzjarja (intermedjarji finanzjarji); u/jew

 Attivitajiet finanzjarji awżiljarji (awżiljarji finanzjarji).

Huma inklużi wkoll l-unitajiet istituzzjonali li jipprovdu s-servizzi finanzjarji, li fil-
każ tagħhom il-biċċa l-kbira tal-assi jew tal-obbligazzjonijiet tagħhom mhumiex 
suġġetti għal tranżazzjonijiet fis-suq apert.

2.56 L-intermedjazzjoni finanzjarja hija l-attività li fiha unità istituzzjonali takkwista assi 
finanzjarji u ġġarrab obbligazzjonijiet fil-kont proprju tagħha bl-involviment ta’ 
tranżazzjonijiet fis-suq. L-assi u l-obbligazzjonijiet ta' intermedjarji finanzjarji jiġu 
trasformati jew mogħtija dehra ġdida fir-rigward tal-maturità, l-iskala, ir-riskju u l-
bqija fil-proċess tal-intermedjazzjoni finanzjarja.

L-attivitajiet finanzjarji awżiljarji huma attivitajiet relatati ma' intermedjazzjoni 
finanzjarja, li iżda, fihom infushom, mhumiex intermedjazzjoni finanzjarja.

Intermedjarji finanzjarji

2.57 Il-proċess ta’ intermedjazzjoni finanzjarja, jikkanala l-fondi bejn partijiet terzi 
b’eċċess u dawk b’nuqqas ta’ fondi. Intermedjarju finanzjarju ma jaġixxix biss bħala 
aġent għal dawk l-unitajiet istituzzjonali l-oħra iżda jqiegħed lilu nnifsu f’riskju billi 
jakkwista l-assi finanzjarji u jidħol għar-responsabbiltajiet finanzjarji fuq il-kont 
proprju tiegħu.

2.58 Fil-proċess ta’ intermedjazzjoni finanzjarja, jistgħu jkunu involuti l-kategoriji kollha 
ta’ passività ħlief għall-kategorija ta’ passività “kredituri oħra” (AF.8). L-assi 
finanzjarji involuti fil-proċess tal-intermedjazzjoni finanzjarja jistgħu jiġu 
kklassifikati fi kwalunkwe kategorija għajr għall-kategorija tal-assigurazzjoni, 
pensjoni u skemi ta’ garanzija standardizzati (AF.6) iżda bl-inklużjoni tal-kategorija 
“debituri oħrajn”. L-intermedjarji finanzjarji jistgħu jinvestu l-fondi tagħhom f’assi 
mhux finanzjarji inkluż fil-proprjetà immobbli. Biex korporazzjoni tkun tista’ titqies 
bħala intermedjarja finanzjarja tkun teħtieġ tidħol għar-responsabbiltajiet finanzjarji 
fis-suq u tittrasforma l-fondi. Il-korporazzjonijiet tal-proprjetà immobbli mhumiex 
intermedjarji finanzjarji.

2.59 Fil-funzjoni tal-korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u l-fondi tal-pensjoni huwa 
inkluż il-ġbir komuni tar-riskji. Il-passività ta’ dawn l-istituzzjonijiet hija l-
assigurazzjoni, il-pensjoni u l-iskemi ta’ garanzija standardizzati (AF.6). Il-
kontropartijiet huma l-investimenti mill-korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u l-fondi 
tal-pensjoni, li jaġixxu bħala intermedjarji finanzjarji.
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2.60 Il-fondi tal-investiment, li huma msemmija hawn taħt bħala fondi tas-suq tal-flus 
(MMF) u fondi mhux tas-suq tal-flus (mhux MMF) primarjament jidħlu għal 
responsabbiltajiet finanzjarji permezz tal-ħruġ ta’ ishma jew unitajiet ta’ fondi ta’ 
investiment (AF.52). Dawn jittrasferixxu dawk il-fondi billi jakkwistaw assi 
finanzjarji u/jew proprjetà immobbli. Il-fondi ta’ investiment huma kklassifikati 
bħala intermedjarji finanzjarji. Kwalunkwe bidla fil-valur tal-assi u l-passività 
tagħhom għajr għall-ishma proprji tagħhom hija riflessa fil-fondi li jappartjienu 
lilhom (ara l-paragrafu 7.07). Minħabba li l-ammont ta’ fondi proprji huwa 
ekwivalenti għall-valur tal-ishma jew l-unitajiet tal-fondi ta’ investiment, kwalunkwe 
bidla fil-valur tal-assi u l-passività tal-fond ikun rifless fil-valur tas-suq ta’ dawn l-
assi jew unitajiet. Fondi ta’ investiment investiti fi proprjetà immobbli intermedjarji 
finanzjarji.

2.61 L-intermedjazzjoni finanzjarja hija limitata għall-akkwist ta’ assi u d-dħul għal 
responsabbiltajiet finanzjarji mal-pubbliku ġenerali jew ma’ sottogruppi tiegħu 
speċifikati u relattivament kbar. Meta l-attività hija limitata għal gruppi żgħar ta’ 
persuni jew familji, ma sseħħ l-ebda intermedjazzjoni finanzjarja.

2.62 Jista’ jkun hemm eċċezzjonijiet għal-limitazzjoni ġenerali ta’ intermedjazzjoni 
finanzjarja għal tranżazzjonijiet finanzjarji fis-suq. Il-kreditu muniċipali u l-banek 
tat-tifdil huma eżempji ta’ dan: dawn iserrħu fuq il-muniċipalità involuta, jew fuq 
korporazzjonijiet ta’ kiri finanzjarju fit-tul li jkunu jiddependu minn grupp prinċipali 
ta’ kumpaniji biex jakkwistaw jew jinvestu l-fondi. L-għoti tagħhom b’self u l-
aċċettazzjoni tagħhom tat-tifdil għandhom ikunu indipendenti mill-muniċipalità 
involuta jew mill-grupp prinċipali, rispettivament, biex jiġu kklassifikati bħala 
intermedjarji finanzjarji.

Awżiljari finanzjarji

2.63 Attivitajiet awżiljari finanzjarji jinkludu attivitajiet awżiljari ta’ tisrif ta’ 
tranżazzjonijiet f’assi finanzjarji u passività jew ta’ trasformazzjoni jew ippakkeġġjar 
mill-ġdid ta’ fondi. L-awżiljari finanzjarji ma jesponux lilhom infushom għar-riskji 
bl-akkwist ta’ assi finanzjarji jew id-dħul għal responsabbiltajiet finanzjarji. L-għan 
tagħhom huwa li jiffaċilitaw l-intermedjazzjoni finanzjarja. L-uffiċċji ċentrali li s-
sussidjarji tagħhom kollha jew kważi kollha huma korporazzjonijiet finanzjarji huma 
awżiljari finanzjarji.

Korporazzjonijiet finanzjarji għajr għal intermedjarji finanzjarji u awżiljari finanzjarji

2.64 Korporazzjonijiet finanzjarji oħra għajr għal intermedjarji finanzjarji u awżiljari 
finanzjarji huma unitajiet istituzzjonali li jipprovdu servizzi finanzjarji. It-
tranżazzjoni tal-parti l-kbira mill-assi u l-passività tagħhom ma ssirx fi swieq 
miftuħa.

Unitajiet istituzzjonali inklużi fis-settur tal-korporazzjonijiet finanzjarji

2.65 L-unitajiet istituzzjonali inklużi fis-settur tal-korporazzjonijiet finanzjarji (S.12) 
huma dawn:

a) Korporazzjonijiet pubbliċi jew privati li huma prinċipalment involuti 
f’intermedjazzjoni finanzjarja u/jew f’attivitajiet finanzjarji awżiljari;
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b) Kooperattivi u partenarjati rikonoxxuti bħala entitajiet legali u indipendenti li 
huma prinċipalment involuti f’intermedjazzjoni finanzjarja u/jew f’attivitajiet 
finanzjarji awżiljari;

c) Produtturi pubbliċi, li huma rikonoxxuti bħala entitajiet legali, li huma 
prinċipalment involuti f’intermedjazzjoni finanzjarja u/jew f’attivitajiet 
finanzjarji awżiljari;

d) Istituzzjonijiet li l-għan tagħhom mhuwiex dak li jagħmlu profitt rikonoxxuti 
bħala entitajiet legali, li huma prinċipalment involuti f’intermedjazzjoni 
finanzjarja u/jew f’attivitajiet finanzjarji awżiljari, jew li jkunu qed iservu 
bħala korporazzjonijiet finanzjarji;

e) Uffiċċji ċentrali f’każ fejn is-sussidjarji kollha jew il-parti l-kbira tagħhom 
huma, bħala korporazzjonijiet finanzjarji, prinċipalment involuti 
f’intermedjazzjoni finanzjarja u/jew f’attivitajiet finanzjarji awżiljari. Dawn l-
uffiċċji ċentrali huma kklassifikati bħala awżiljari finanzjarji (S.126);

f) Kumpaniji holding, meta r-rwol ewlieni tal-korporazzjoni huwa ż-żamma tal-
assi ta’ grupp ta’ korporazzjonijiet sussidjarji. In-natura tal-grupp tista’ tkun 
finanzjarja jew mhux finanzjarja – dan ma jaffettwax il-klassifikazzjoni ta’ 
kumpaniji holding bħala istituzzjonijiet finanzjarja kaptivi (S.127).

g) L-SPEs li l-attività prinċipali tagħhom hija li jipprovdu servizzi finanzjarji;

h) Fondi ta’ investiment mhux inkorporati li jinkludu portfolji ta’ investiment li s-
sjieda tagħhom hi tal-grupp ta’ parteċipanti, u li, ġeneralment, il-ġestjoni 
tagħhom hija f’idejn korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn. Dawn il-fondi huma 
unitajiet istituzzjonali separati mill-korporazzjoni finanzjarja ta’ ġestjoni;

i) Unitajiet mhux inkorporati li huma prinċipalment involuti f’intermedjazzjoni 
finanzjarja u soġġetti għar-regolamentazzjoni u s-superviżjoni (fil-parti l-kbira 
tal-każi, ikklassifikati bħala korporazzjonijiet li jaċċettaw id-depożiti għajr 
għall-bank ċentrali, il-korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u l-fondi tal-
pensjoni), jitqiesu bħala unitajiet li jgawdu minn awtonomija fil-proċess tat-
teħid tad-deċiżjonijiet u li l-immaniġġjar tagħhom huwa awtonomu u 
indipendenti mis-sidien tagħhom, u l-imġiba ekonomika u finanzjarja tagħhom 
hija simili għal dik tal-korporazzjonijiet finanzjarji. F’dan il-każ huma ttrattati 
bħala unitajiet istituzzjonali separati. Eżempju ta’ dan huma l-fergħat ta’ 
korporazzjonijiet finanzjarji mhux residenti.

2.66 Disa’ subsetturi ta’ korporazzjonijiet finanzjarji

Is-settur tal-korporazzjonijiet finanzjarji jinqasam f’dawn is-subsetturi:

a) Bank ċentrali (S.121);

b) Korporazzjonijiet li jaċċettaw id-depożiti, għajr għall-bank ċentrali (S.122);

c) Fondi tas-suq tal-flus (MMF) (S.123);

d) Fondi ta’ investiment li mhumiex tal-MMF (S.124);
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e) Intermedjarji finanzjarji oħra, għajr għal korporazzjonijiet ta’ assigurazzjoni u 
fondi tal-pensjoni (S.125);

f) Awżiljari finanzjarji (S.126);

g) Istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u dawk li jagħtu l-flus b’self (S.127);

h) Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128); u

i) Fondi tal-pensjoni (S.129).

Il-kombinazzjoni ta’ subsetturi ta’ korporazzjonijiet finanzjarji

2.67 L-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (MFIs) kif definiti mill-BĊE jikkonsistu fl-
unitajiet istituzzjonali kollha inklużi fis-subsetturi tal-bank ċentrali (S.121), il-
korporazzjonijiet li jaċċettaw id-depożiti, għajr għall-bank ċentrali (S.122) u l-MMF 
(S.123).

2.68 Istituzzjonijiet finanzjarji monetarji oħra jikkonsistu f'dawn l-intermedjarji 
finanzjarji li permezz tagħhom l-effetti tal-politika monetarja tal-bank ċentrali 
(S.121) huma trażmessi lill-entitajiet l-oħra tal-ekonomija. Dawn huma 
korporazzjonijiet li jaċċettaw id-depożiti għajr għall-bank ċentrali (S.122) u l-MMF
(S.123).

2.69 Intermedjarji finanzjarji li jieħdu ħsieb il-ġbir komuni tar-riskji huma l-
korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u l-fondi tal-pensjoni (ICPF). Dawn jikkonsistu 
fis-subsetturi korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128) u fondi tal-pensjoni 
(S.129).

2.70 Korporazzjonijiet finanzjarji għajr għall-MFI u l-ICPF jikkonsistu fis-subsetturi tal-
fondi ta’ investiment li mhumiex l-MMF (S.124), intermedjarji finanzjarji oħra, għajr 
għall korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u l-fondi tal-pensjoni (S.125), l-awżiljari 
finanzjarji (S.126) u l-istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u dawk li l-attività tagħhom 
hija l-għoti ta’ flus b’self (S.127).

Qsim sekondarju tas-subsetturi tal-korporazzjonijiet finanzjarji f’korporazzjonijiet finanzjarji 
pubbliċi, privati u dawk taħt kontroll barrani

2.71 Għajr għas-subsettur S.121, kull subsettur jerġa’ jinqasam:

a) F’korporazzjonijiet finanzjarji pubbliċi;

b) F’korporazzjonijiet finanzjarji privati nazzjonali; u

c) F’korporazzjonijiet finazjarji kkontrollati minn barra l-pajjiż.

Il-kriterji għal din is-suddiviżjoni huma l-istess bħal fil-każ tal-korporazzjonijiet 
mhux finanzjarji (ara l-paragrafi minn 2.51 sa 2.55).

Tabella 2.3 — Is-settur tal-korporazzjonijiet finanzjarji u s-subsetturi tiegħu

Setturi u subsetturi Pubbliku Nazzjonal Ikkontroll
at minn 
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i Privat barra l-
pajjiż

Korporazzjonijiet finanzjarji S.12

Il-bank ċentrali S.121

Korporazzjoniji
et li jaċċettaw 
id-depożiti 
għajr għall-bank 
ċentrali

S.122 S.12201 S.12202 S.12203

Istituzzjoni
jiet 
finanzjarji 
monetarji 
(MFI)

Istituzzjonijie
t finanzjarji 
monetarji 
oħrajn 
(MFIo)

MMF S.123 S.12301 S.12302 S.12303

Fondi ta’ investiment li 
mhumiex tal-MMF

S.124 S.12401 S.12402 S.12403

Intermedjarji finanzjarji oħra, 
għajr għall-korporazzjonijiet ta’ 
assigurazzjoni u l-fondi tal-
pensjoni

S.125 S.12501 S.12502 S.12503

Awżiljari finanzjarji S.126 S.12601 S.12602 S.12603

Korporazzj
onijiet 
finanzjarji 
għajr 
għall-MFI 
u l-ICPF

Istituzzjonijiet finanzjarji 
kaptivi u dawk li jagħtu l-flus 
b’self

S.127 S.12701 S.12702 S.12703

Korporazzjonijiet tal-
assigurazzjoni (IC)

S.128 S.12801 S.12802 S.12803Korporazzj
onijiet ta’ 
assigurazzj
oni u fondi 
tal-
pensjoni 
(ICPFs)

Fondi tal-pensjoni (PF) S.129 S.12901 S.12902 S.12903

Il-bank ċentrali (S.121)

2.72 Definizzjoni: Is-subsettur “bank ċentrali” (S.121) jinkludi l-korporazzjonijiet u l-
unitajiet ta’ status kważi korporattiv finanzjarji kollha li l-funzjoni prinċipali 
tagħhom hija l-ħruġ tal-munita, iż-żamma tal-valur intern u estern tal-munita u l-
kontroll tar-riżervi internazzjonali kollha (jew parti minnhom) tal-pajjiż.

2.73 L-intermedjarji finanzjarji li ġejjin huma kklassifikati fis-subsettur S.121:

a) Il-bank ċentrali nazzjonali, anki fejn dan jagħmel parti minn Sistema Ewropea 
ta’ Banek Ċentrali;

b) Aġenziji monetarji ċentrali ta’ oriġini essenzjalment pubblika (pereżempju, 
aġenziji li jimmaniġġjaw skambju internazzjonali jew il-ħruġ tal-munita) li 
jżommu ġabra sħiħa ta’ kontijiet u li jgawdu awtonomija fil-proċess tat-teħid 
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tad-deċiżjonijiet fejn għandu x’jaqsam il-gvern ċentrali. Il-parti l-kbira ta’ 
dawn l-attivitajiet iseħħu jew fi ħdan il-gvern ċentrali jew fi ħdan il-bank 
ċentrali. Ma teżisti l-ebda unità istituzzjonali separata.

2.74 Is-subsettur S.121 ma jinkludi ebda aġenzija u entità, għajr għall-bank ċentrali, li 
tirregola jew tissorvelja korporazzjonijiet finanzjarji jew swieq finanzjarji. Dawn l-
entitajiet huma kklassifikati fis-subsettur S.126.

Korporazzjoniet li jaċċettaw id-depożiti għajr għall-bank ċentrali (S.122)

2.75 Definizzjoni: Is-subsettur “korporazzjonijiet li jaċċettaw id-depożiti għajr għall-bank 
ċentrali” (S.122) jinkludi l-korporazzjonijiet u l-unitajiet ta’ status kważi korporattiv 
finanzjarji kollha, għajr għal dawk ikklassifikati fil-bank ċentrali u fis-subsetturi tal-
MMF, li huma prinċipalment involuti f’intermedjazzjoni finanzjarja u li n-negozju 
tagħhom hu li jirċievu d-depożiti minn unitajiet istituzzjonali, u, fuq il-kont proprju 
tagħhom, japprovaw għoti b’self u/jew jinvestu f’titoli.

2.76 Korporazzjonijiet li jaċċettaw id-depożiti għajr għall-bank ċentrali ma jistgħux jiġu 
deskritti sempliċement bħala “banek”, għaliex possibbilment dawn jistgħu jkunu 
jinkludu xi korporazzjonijiet finanzjarji li ma jkunux isejħu lilhom infushom 
"banek", u oħrajn li f’xi pajjiżi ma jkollhomx permess li jagħmlu dan, filwaqt li xi 
korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn li jiddeskrivu lilhom infushom bħala banek, fil-
fatt ma jkunux jistgħu jkunu istituzzjonijiet ta’ kreditu. L-intermedjarji finanzjarji li 
ġejjin huma kklassifikati fis-subsettur S.122:

a) Banek kummerċjali, banek "universali", banek "għal użu komprensiv";

b) Banek għat-tfaddil (inklużi banek għat-tfaddil b’kurazija u banek għat-tfaddil, 
u assoċjazzjonijiet għall-għoti b’self);

c) Istituzzjonijiet postali ġiro, banek postali, banek ġiro;

d) Banek ta’ kreditu rurali, banek ta’ kreditu agrikolu;

e) Banek ta’ kreditu kooperattivi, kooperattivi ta’ kreditu;

f) Banek speċjalizzati (pereżempju banek merkantili, djar għall-ħruġ tal-ittri ta’ 
kreditu, banek privati).

g) L-istituzzjonijiet monetarji elettroniċi prinċipalment involuti fl-
intermedjazzjoni finanzjarja.

2.77 L-intermedjarji finanzjarji li ġejjin huma kklassifikati wkoll fis-subsettur S.122
meta n-negozju tagħhom ikun li jirċievu fondi ripagabbli mingħand il-pubbliku 
f’forma ta’ depożiti jew f’forom oħra bħalma hu l-ħruġ kontinwattiv ta’ titoli għat-
tul. Inkella, dawn huma kklassifikati fis-subsettur S.124:

a) Korporazzjonijiet involuti fl-għoti tal-ipoteki (inklużi istituti ta’ kreditu 
fondjarju, banek tal-ipoteki u istituzzjonijiet ta’ kreditu għall-ipoteki);

b) Istituzzjonijiet ta’ kreditu muniċipali.
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2.78 Is-subsettur S.122 ma jinkludix:

a) Uffiċċji ċentrali li jissorveljaw u jiġġestixxu unitajiet oħrajn ta’ grupp li fih, 
prinċipalment, ikollu korporazzjonijiet li jaċċettaw id-depożiti għajr għall-bank 
ċentrali, iżda li ma jkunux korporazzjonijiet li jaċċettaw id-depożiti. Dawn l-
uffiċċji ċentrali huma kklassifikati fis-subsettur S.126;

b) Istituzzjonijiet li l-għan tagħhom mhuwiex dak li jagħmlu l-profitt rikonoxxuti 
bħala entitajiet legali u indipendenti li jservu lil korporazzjonijiet li jaċċettaw 
id-depożiti, iżda mhumiex involuti f’intermedjazzjoni finanzjarja. Dawn huma 
kklassifikati fis-subsettur S.126.

c) L-istituzzjonijiet monetarji elettroniċi li mhumiex prinċipalment involuti fl-
intermedjazzjoni finanzjarja.

MMF (S.123)

2.79 Definizzjoni: Is-subsettur MMF (S.123) bħala skemi ta’ investiment kollettivi 
jinkludi l-korporazzjonijiet u l-unitajiet bi status ta’ kważi korporazzjoni finanzjarji
kollha, għajr għal dawk ikklassifikati fis-subsetturi tal-bank ċentrali u l-
istituzzjonijiet ta’ kreditu, li huma involuti prinċipalment f’intermedjazzjoni 
finanzjarja. In-negozju tagħhom huwa li jirċievu ishma jew unitajiet ta’ fondi ta’ 
investiment bħala sostituti viċini għal depożiti mingħand unitajiet istituzzjonali, u, 
fuq il-kont proprju tagħhom, jagħmlu investimenti primarjament f’ishma/unitajiet ta’ 
fondi tas-swieq tal-flus, titoli għal perjodi qosra ta’ żmien, u/jew depożiti.

2.80 L-intermedjarji finanzjarji li ġejjin huma kklassifikati fis-subsettur S.123:

a) Fondi ta’ investiment inklużi fondi komuni ta’ investiment magħluqin, fondi 
komuni ta’ investiment miftuħin u skemi ta’ investiment kollettivi li l-ishma 
jew l-unitajiet tagħhom huma sostituti viċini għal depożiti.

2.81 Is-subsettur S.123 ma jinkludix:

a) Uffiċċji ċentrali li jissorveljaw u jiġġestixxu grupp li jikkonsisti b’mod 
predominanti minn Fondi tas-Suq tal-Flus (MMF), iżda li huma nfushom 
mhumiex MMF. Dawn huma kklassifikati fis-subsettur S.126;

b) Istituzzjonijiet li l-għan tagħhom mhuwiex dak li jagħmlu profitt, rikonoxxuti 
bħala entitajiet legali u indipendenti li jservu lill-MMF, iżda li mhumiex 
involuti f’intermedjazzjoni finanzjarja. Dawn huma kklassifikati fis-
subsettur S.126.

Fondi ta’ investiment li mhumiex MMF (S.124)

2.82 Definizzjoni: Is-subsettur ta’ fondi ta’ investiment li mhumiex MMF (S.124) 
jikkonsisti fl-iskemi ta’ investiment kollettivi kollha għajr għal dawk ikklassifikati 
fis-subsettur MMF, li prinċipalment huma involuti f’intermedjazzjoni finanzjarja. In-
negozju tagħhom huwa li jirċievu minn unitajiet istituzzjonali, ishma jew unitajiet ta’ 
fondi ta’ investiment li mhumiex sostituti viċini għad-depożiti, u, li fuq il-kont 
proprju tagħhom, jagħmlu investimenti primarjament f’assi finanzjarji għajr għal assi 
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finanzjarji ta’ perjodu qasir ta’ żmien u f’assi li mhumiex finanzjarji (ġeneralment fi 
proprjetà immobbli).

2.83 Fondi ta’ investiment li mhumiex MMF ikopru fondi komuni ta’ investiment 
magħluqin, fondi komuni ta’ investiment miftuħin u skemi ta’ investiment kollettivi 
li l-ishma jew l-unitajiet tagħhom ta’ fondi ta’ investiment ma jitqisux bħala sostituti 
viċini għal depożiti.

2.84 L-intermedjarji finanzjarji li ġejjin huma kklassifikati fis-subsettur S.124:

a) Fondi ta’ investiment flessibbli li l-ishma jew l-unitajiet ta’ fondi ta’ 
investiment tagħhom huma mixtrija mill-ġdid jew mifdija, direttament jew 
indirettament, skont kif mitlub minn sidhom, mill-assi tal-impriża;

b) Fondi ta’ investiment komuni magħluqa b’kapital azzjonarju fiss, fejn l-
investituri li jidħlu jew joħorġu mill-fond ikunu jridu jixtru jew ibigħu ishma 
eżistenti;

c) Fondi ta’ investiment fi proprjetà immobbli;

d) Fondi ta’ investiment investiti f’fondi oħra ("fondi ta’ fondi");

e) Fondi ta’ lqugħ (hedge funds) li jkopru firxa ta’ skemi ta’ investiment 
kollettivi, li jinvolvu investimenti minimi għoljin, regolamentazzjoni ħafifa, u 
firxa ta’ strateġiji ta’ investiment.

2.85 Is-subsettur S.124 ma jinkludix:

a) Fondi ta’ pensjoni li huma parti mis-subsettur tal-fondi ta’ pensjoni;

b) Fondi tal-gvern b’għan speċjali, li jissejħu fondi ta’ ġid sovran, li huma 
kklassifikati bħala istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi, jekk huma kklassifikati 
bħala korporazzjoni finanzjarja; Il-klassifikazzjoni ta’ "fond tal-gvern b’għan 
speċjali" – bħala parti minn gvern ġenerali jew mis-setturi tal-korporazzjonijiet 
finanzjarji hija ddeterminata skont il-kriterji stabbiliti fil-paragrafi 2.26.

c) Uffiċċji ċentrali li jissorveljaw u jimmaniġġjaw grupp magħmul l-aktar minn
fondi ta’ investiment li mhumiex MMF, iżda li huma nfushom mhumiex fondi 
ta’ investiment. Dawn huma kklassifikati fis-subsettur S.126;

d) Istituzzjonijiet li l-għan tagħhom mhuwiex dak li jagħmlu l-profitt, rikonoxxuti 
bħala entitajiet legali u indipendenti li jservu lil fondi ta’ investiment li 
mhumiex MMF, iżda mhumiex involuti f’intermedjazzjoni finanzjarja. Dawn 
huma kklassifikati fis-subsettur S.126.

Intermedjarji finanzjarji oħrajn, għajr għall-korporazzjonijiet ta’ assigurazzjoni u l-fondi ta’ 
pensjoni (S.125)

2.86 Definizzjoni: Is-subsettur ta’ intermedjarji finanzjarji oħrajn, għajr għall-
korporazzjonijiet ta’ assigurazzjoni u l-fondi ta’ pensjoni (S.125) jinkludi l-
korporazzjonijiet u l-unitajiet bi status kważi daqs ta’ korporazzjoni finanzjarji kollha 
li huma prinċipalment involuti f’intermedjazzjoni finanzjarja billi jidħlu għal 
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responsabbiltajiet finanzjarji f’forom li ma jinkludux il-munita, id-depożiti, l-ishma 
ta’ fondi ta’ investiment, jew b’rabta ma’ assigurazzjoni, pensjoni u skemi ta’ 
garanzija standardizzati minn unitajiet istituzzjonali.

2.87 Is-subsettur S.125 jinkludi intermedjarji finanzjarji li huma impenjati f’finanzjament 
għat-tul. Fil-parti l-kbira tal-każi, din il-maturità predominanti tiddistingwi lil dan is-
settur mis-subsettur tal-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji l-oħra jew oMFI (S.122 u 
S.123). Fuq il-bażi tan-nuqqas ta’ eżistenza ta’ passività fil-forma ta’ ishma ta’ fondi 
ta’ investiment li ma jitqisux bħala sostituti viċini għad-depożiti jew l-assigurazzjoni, 
il-pensjoni u l-iskemi ta’ garanzija standardizzati, tista’ tiġi stabbilita l-linja li taqsam 
lil dan is-subsettur mis-subsetturi tal-fondi ta’ investiment li mhumiex MMF (S.124), 
il-korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128), u l-fondi ta’ pensjoni (S.129).

2.88 B’mod partikolari, is-subsettur tal-intermedjarji finanzjarji, għajr għall-
korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u l-fondi ta’ pensjoni (S.125) jiġi suddiviż 
f’subsetturi li jikkonsistu f’korporazzjonijiet finanzjarji vettura (FVCs) involuti fi 
tranżazzjonijiet ta’ titolizzazzjoni, operaturi tat-titoli u d-derivattivi, korporazzjonijiet 
finanzjarji impenjati fil-qasam tal-għoti b’self, u korporazzjonijiet finanzjarji 
speċjalizzati. Dan jintwera fit-Tabella 2.4.

Tabella 2.4 — Is-subsettur ta’ intermedjarji finanzjarji oħrajn, għajr għal korporazzjonijiet tal-
assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni (S.125) u s-suddiviżjoni tiegħu

Intermedjarji finanzjarji oħrajn, għajr għal korporazzjonjijiet tal-assigurazzjoni u fondi 
tal-pensjoni;

 Korporazzjonijiet finanzjarji vehicle (FVC) involuti fi tranżazzjonijiet ta’ 
totalizzazzjoni;

 Operaturi tat-titoli u d-derivattivi;

 Korporazzjonijiet finanzjarji involuti f’għoti b’self; u

 Korporazzjonijiet finanzjarji speċjalizzati

2.89 Is-subsettur S.125 ma jinkludix l-istituzzjonijiet li l-għan tagħhom mhuwiex dak li 
jagħmlu l-profitt, rikonoxxuti bħala entitajiet legali u indipendenti li jservu lil 
intermedjarji finanzjarji oħrajn, iżda mhumiex involuti f’intermedjazzjoni 
finanzjarja. Dawn huma kklassifikati fis-subsettur S.126.

Korporazzjonijiet finanzjarji vettura involuti fi tranżazzjonijiet ta’ titolizzazzjoni (FVC)

2.90 Definizzjoni: Korporazzjonijiet finanzjarji vettura involuti fi tranżazzjonijiet ta’ 
titolizzazzjoni (FVC) huma kumpaniji li jwettqu tranżazzjonijiet ta’ titolizzazzjoni.
FCV li jissodisfaw il-kriterji ta’ unità istituzzjonali huma kklassifikati f’S.125, jew 
inkella jiġu ttrattati bħala parti integrali mill-kumpanija prinċipali.

Operaturi tat-titoli u d-derivattivi, korporazzjonijiet finanzjarji involuti fl-għoti b’self u 
korporazzjonijiet finanzjarji speċjalizzati.

2.91 Operaturi tat-titoli u d-derivattivi huma intermedjarji finanzjarji fuq il-kont proprju 
tagħhom.
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2.92 Korporazzjonijiet finanzjarji involuti fl-għoti b’self jinkludu, pereżempju, 
intermedjarji finanzjarji mdaħħla f’:

a) Kiri finanzjarju;

b) Xiri bin-nifs u l-għoti ta’ finanzjament personali jew kummerċjali; jew

c) Fatturament (xiri tad-djun).

2.93 Korporazzjonijiet finanzjarji speċjalizzati huma intermedjarji finanzjarji, 
pereżempju:

a) Kumpaniji ta’ kapital għal proġetti ta’ riskju u ta’ żvilupp;

b) Kumpaniji tal-finanzjament għall-importazzjoni u l-esportazzjoni; jew

c) Intermedjarji finanzjarji li jakkwistaw depożiti u/jew sostituti viċini għad-
depożiti jew li jidħlu għal self fir-rigward ta’ istituzzjonijiet finanzjarji 
monetarji; dawn l-intermedjarji finanzjarji jkopru wkoll djar ċentrali tal-
interkambju għall-kontropartijiet (CCPs) li jwettqu tranżazzjonijiet ta’ ftehim 
ta’ xiri mill-ġid tal-MFIs.

2.94 Uffiċċji ċentrali li jissorveljaw u jimmaniġġjaw grupp ta’ sussidjarji li huma 
prinċipalment involuti f’intermedjazzjoni finanzjarja u/jew f’attivitajiet finanzjarji 
awżiljari huma kklassifikati fis-subsettur S.126.

Awżiljari finanzjarji (S.126)

2.95 Definizzjoni: Is-subsettur tal-awżiljari finanzjarji (S.126) jinkludi l-korporazzjonijiet 
u l-entitajiet bi status kważi ta’ korporazzjoni finanzjarji kollha li huma involuti 
prinċipalment f’attivitajiet marbuta mill-qrib ma’ intermedjazzjoni finanzjarja iżda li 
huma nfushom mhumiex intermedjarji finanzjarji.

2.96 Il-korporazzjonijiet u l-entitajiet kważi korporazzjonijiet finanzjarji li ġejjin huma 
kklassifikati fis-subsettur S.126:

a) Sensara tal-assigurazzjoni, amministraturi tas-salvataġġ u l-medja, konsulenti 
tal-assigurazzjoni u l-pensjoni, eċċ.;

b) Sensara tas-self, sensara tat-titoli, konsulenti dwar l-investiment, eċċ.;

c) Korporazzjonijiet tal-offerti fis-suq li jiġġestjonaw il-ħruġ tat-titoli;

d) Korporazzjonijiet li l-funzjoni prinċipali tagħhom hija li jiggarantixxu l-fatturi 
u strumenti simili permezz tal-endorsjar;

e) Korporazzjonijiet li jorganizzaw l-istrumenti derivattivi u tal-lqugħ (hedging 
instruments), bħalma huma skambji, għażliet u kuntratti ta’ xiri fil-futur 
(mingħajr ma jattwaw il-ħruġ tagħhom);

f) Korporazzjonijiet li jipprovdu l-infrastruttura għas-swieq finanzjarji;
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g) Awtoritajiet ċentrali ta’ sorveljanza fuq intermedjarji finanzjarji u swieq 
finanzjarji meta dawn ikunu unitajiet istituzzjonali separati;

h) Amministraturi ta’ fondi ta’ pensjoni, fondi mutwi, eċċ.;

i) Korporazzjonijiet li jipprovdu l-Borża u l-iskambju tal-assigurazzjoni;

j) Istituzzjonijiet li l-għan tagħhom mhuwiex dak li jagħmlu l-profitt rikonoxxuti 
bħala entitajiet legali u indipendenti li jservu lil korporazzjonijiet finanzjarji, 
iżda li mhumiex involuti f’intermedjazzjoni finanzjarja (ara l-paragrafu 2.44);

k) istituzzjonijiet tal-pagamenti (faċilitajiet tal-pagamenti bejn xerrej u bejjiegħ)

2.97 B’konvenzjoni, is-subsettur S.126 jinkludi wkoll l-uffiċċji ċentrali li s-sussidjarji 
tagħhom ilkoll jew fil-parti l-kbira tagħhom huma korporazzjonijiet finanzjarji.

Istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u l-korporazzjonijiet tal-għoti ta’ flus b’self (S.127))

2.98 Definizzjoni: Is-subsettur tal-istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u l-korporazzjonijiet 
tal-għoti ta’ flus b’self (S.127) jinkludi l-korporazzjonijiet u lill-entitajiet bi status 
kważi ta’ korporazzjoni finanzjarji kollha li la huma involuti f’intermedjazzjoni 
finanzjarja u lanqas ma jipprovdu servizzi awżiljarji finanzjarji, u fejn il-parti l-kbira 
jew tal-assi tagħhom jew il-passività tagħhom mhumiex innegozjati fis-swieq 
miftuħa.

2.99 B’mod partikolari, il-korporazzjonijiet u l-entitajiet bi status kważi ta’ korporazzjoni 
finanzjarji li ġejjin huma kklassifikati fis-subsettur 127:

a) Unitajiet rikonoxxuti bħala legali bħalma huma t-trusts, l-estates, l-agencies 
accounts jew il-kumpaniji brass plate;

b) Kumpaniji holding li għandhom fil-pussess tagħhom is-sjieda ta’ livelli ta’ 
kontroll tal-ekwità ta’ grupp ta’ korporazzjonijiet sussidjarji u li l-attività 
prinċipali tagħhom hija s-sjieda tal-grupp mingħajr ma jipprovdu ebda servizz 
ieħor lin-negozji li fihom tkun qed tinżamm din l-ekwità, jiġifieri, ma jkunux 
jamministraw jew jiġġestixxu unitajiet oħra;

c) SPEs li jikkwalifikaw bħala unitajiet istituzzjonali u li jiksbu fondi fis-swieq 
miftuħa biex jintużaw mill-korporazzjoni prinċipali tagħhom;

d) Unitajiet li jipprovdu servizzi finanzjarji esklussivament bil-fondi proprji 
tagħhom, jew b’fondi pprovduti minn sponsor lil firxa ta’ klijenti u jidħlu għar-
riskju finanzjarju tad-debitur inadempjenti. Eżempji ta’ dawn huma dawk li 
jsellfu l-flus, korporazzjonijiet involuti f’għoti b’self lill-istudenti jew għall-
kummerċ barrani minn fondi li joriġinaw mingħand sponsor bħal unità tal-
gvern jew istituzzjoni li ma għandhiex għan li tagħmel profitt u stabbilimenti 
tar-rahan li huma prinċipalment involuti fl-għoti b’self;

e) Fondi tal-gvern b’għan speċjali, li ġeneralment jissejħu fondi ta’ ġid sovran, 
jekk mhumiex ikklassifikati bħala korporazzjonjijiet finanzjarji.
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Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128)

2.100 Definizzjoni: Is-subsettur tal-korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128) jinkludi l-
korporazzjonijiet u l-entitajiet bi status kważi ta’ korporazzjoni finanzjarji kollha li 
huma involuti prinċipalment f’intermedjazzjoni finanzjarja bħala konsegwenza tal-
ġbir komuni tar-riskji prinċipalment fil-forma ta’ assigurazzjoni jew riassigurazzjoni 
diretta (ara l-paragrafu 2.59).

2.101 Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni jipprovdu servizzi ta’:

a) Assigurazzjoni fuq il-ħajja u mhux fuq il-ħajja lil unitajiet individwali jew lil 
gruppi ta’ unitajiet;

b) Riassigurazzjoni lil korporazzjonijiet ta’ assigurazzjoni oħrajn.

2.102 Servizzi ta’ assigurazzjoni li mhumiex fuq il-ħajja jistgħu jiġu pprovduti fil-forma ta’ 
assigurazzjoni kontra dawn li ġejjin:

a) nar (eż. proprjetà kummerċjali jew privata);

b) passività (diżgrazzji aċċidentali);

c) vetturi bil-mutur (ħsara proprja u responsabbiltà għal terza parti);

d) baħar, ajru u trasport (inklużi riskji marbutin mal-enerġija);

e) aċċidenti u s-saħħa; jew

f) assigurazzjoni finanzjarja (forniment ta’ garanziji jew bonds ta’ pleġġ).

Korporazzjonijiet finanzjarji jew ta’ assigurazzjoni ta’ kreditu, magħrufin ukoll bħala 
banek tal-garanziji, jipprovdu garanziji jew bonds ta’ pleġġ biex isostnu t-
titolizzazzjoni u prodotti oħra ta’ kreditu.

2.103 Korporazzjonijiet ta’ assigurazzjoni huma, fil-parti l-kbira tagħhom, inkorporati jew 
entitatjiet mutwi. Entitajiet inkorporati huma l-proprjetà tal-azzjonisti u ħafna 
minnhom huma elenkati fil-Boroż. Entitajiet mutwi huma l-proprjetà ta’ sidien il-
poloz u l-profitti tagħhom imorru għand is-sidien tal-poloz "bil-profitti" jew 
"parteċipanti" f’forma ta’ dividends jew bonusijiet. Assiguraturi "kaptivi" huma 
normalment il-proprjetà ta’ korporazzjoni mhux finanzjarja u l-parti l-kbira tagħhom 
jinxurjaw ir-riskji tal-azzjonisti tagħhom.
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Kaxxa – Tipi ta’ assigurazzjoni
Għandha ssir distinzjoni bejn tliet tipi ta’ assigurazzjoni: assigurazzjoni diretta, riassigurazzjoni u 
assigurazzjoni soċjali. L-assigurazzjoni diretta tkopri l-assigurazzjoni fuq il-ħajja (individwali) u l-
assigrazzjoni li mhijiex fuq il-ħajja; l-assigurazzjoni soċjali tkopri s-sigurtà soċjali u l-
assigurazzjoni soċjali hija marbuta mal-impjieg.

Riassiguraz
zjoni

Assigurazzjoni soċjaliAssigurazzjoni diretta

Sid il-polza/il-benefiċjarju jintrabat li (jew 
jiġi mħajjar) jinxurja kontra kontinġenzi
minn intervent ta’ parti terza. Talanqas xi 
waħda minn dawn il-kundizzjonijiet trid tiġi 
ssodisfata:

Il-parteċipazzjoni hija obbligatorja,

l-iskema hija kollettiva, u

min iħaddem (u eventwalment il-
benefiċjarju) jagħmel il-kontribuzzjonijiet.

Assigurazzjoni 
fuq il-ħajja

Assigurazz
joni mhux 

fuq il-ħajja

Sigurtà soċjali Assigurazzjoni soċjali 
marbuta mal-impjieg

Imnedija minn 
gvern ġenerali 
permezz ta’ skemi 
ta’ sigurtà soċjali

Imnedija minn min 
iħaddem f’isem l-
impjegati tiegħu u d-
dipendenti tagħhom 
jew minn oħrajn f’isem 
grupp speċifiku

Tip ta’ 
assigur
azzjoni

Sid il-polza 
jħallas 
pagamenti 
regolari lil min 
jinxurjah u min-
naħa tiegħu, 
min jinxurja 
jiggarantixxi li 
jħallas lil sid il-
polza somma 
ta’ flus 
miftiehma, jew 
annwalità, 
f’data 
miftiehma jew 
qabel.

Assigurazz
joni biex 
tkopri 
riskji bħal 
aċċidenti, 
mard, nar, 
kreditu, 
eċċ.

Assigurazz
joni 
mixtrija 
minn min 
jinxurja 
biex iħares 
lilu nnifsu 
kontra 
għadd kbir 
ta’ klejms 
li ma 
jkunux 
mistennija 
jew kontra 
klejms ta’ 
kobor 
eċċezzjona
li.

Pensjoni
jiet tas-
sigurtà 
soċjali

Sigurtà 
soċjali 
oħra

Pensjoni
jiet 
marbuta 
mal-
impjieg

Assigurazzj
oni soċjali 
oħra 
marbuta 
mal-impjieg

Settur/
subsett
ur

Korporazzjoniji
et tal-

Korporazzjonijiet tal-
assigurazzjoni

Fondi tas-sigurtà 
soċjali

Settur ta’ min iħaddem 
jew korporazzjonijiet 
tal-assigurazzjoni u 
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assigurazzjoni pensjonijiet tal-fondi

2.104 Is-subsettur S.128 ma jinkludix:

a) Unitajiet istituzzjonali li jissodisfaw kull wieħed mill-kriterji elenkati fil-
paragrafu 2.117. Dawn huma kklassifikati fis-subsettur S.1314;

b) Uffiċċji ċentrali li jissorveljaw u jimmaniġjaw grupp li jkun jikkonsisti 
predominentement minn korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni, li iżda mhumiex 
korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni fihom infushom. Dawn huma kklassifikati 
fis-subsettur S.126.

c) Istituzzjonijiet mhux intiżi għall-profitt rikonoxxuti bħala entitajiet legali 
indipendenti li jagħtu servizz lil korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni, li 
madanakollu mhumiex involuti f'intermedjazzjoni finanzjarja. Dawn huma 
kklassifikati fis-subsettur S.126.

Fondi ta’ pensjoni (S.129)

2.105 Definizzjoni: Is-subsettur tal-fondi ta’ pensjoni (S.129) jinkludi l-korporazzjonijiet u 
l-entitajiet bi status kważi ta’ korporazzjoni finanzjarji kollha li huma involuti 
prinċipalment f’intermedjazzjoni finanzjarja bħala konsegwenza tal-ġbir komuni tar-
riskji soċjali u l-ħtiġijiet tal-persuni inxurjati (assigurazzjoni soċjali). Fondi ta’ 
pensjoni bħal skemi ta’ assigurazzjoni soċjali jipprovdu dħul waqt li l-persuna 
inxurjata tkun irtirata u ħafna drabi jipprovdu benefiċċji għall-mewt u d-diżabilità.

2.106 Is-subsettur S.129 jinkludi biss dawk il-fondi ta’ pensjoni ta’ assigurazzjoni soċjali li 
huma unitajiet istituzzjonali separati mill-unitajiet li joħolquhom. Dawn il-fondi 
awtonomi għandhom awtonomija fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet u li jżommu 
ġabra sħiħa ta’ kontijiet. Pensjonijiet ta’ fondi li mhumiex awtonomi mhumiex 
unitajiet istituzzjonali u jibqgħu parti mill-unità istituzzjonali li tistabbilixxihom.

2.107 Eżempji ta’ parteċipanti fi skemi tal-fondi tal-pensjonijiet jinkludu impjegati ta’ 
intrapriża unika jew grupp ta’ intrapriżi, impjegati ta’ fergħa jew ta’ industrija, u 
persuni li huma tal-istess professjoni. Il-benefiċċji inklużi fil-kuntratt tal-
assigurazzjoni jistgħu jkunu dawn li ġejjin:

a) benefiċċji li wara l-mewt tal-persuna inxurjata jitħallsu lill-armel jew l-armla u 
lit-tfal;

b) benefiċċji li jitħallsu wara l-irtirar; u

c) benefiċċji mħallsa wara li l-persuna nxurjata tibda tbati minn diżabilità.

2.108 F’xi pajjiżi, dawn it-tipi kollha ta’ riskji jistgħu jiġu nxurjati minn korporazzjonijiet 
tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja kif ukoll minn fondi tal-pensjoni. F’pajjiżi oħrajn, 
huwa meħtieġ li xi wħud minn dawn il-klassijiet ta’ riskji jiġu inxurjati minn 
korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja. F’kuntrast mal-korporazzjonijiet tal-
assigurazzjoni fuq il-ħajja, il-fondi tal-pensjoni huma ristretti bil-liġi għal gruppi 
speċifiċi ta’ impjegati u persuni impjegati għal rashom.
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2.109 Skemi ta’ fondi tal-pensjonijiet jistgħu jiġu organizzati minn min iħaddem jew minn 
gvern ġenerali; jistgħu jiġu organizzati wkoll minn korporazzjonijiet tal-
assigurazzjoni f’isem l-impjegati; jew unitajiet istituzzjonali separati jistgħu jiġu 
stabbiliti biex iżommu u jimmaniġġjaw l-assi għall-użu ta’ ssodisfar tal-intitolamenti 
tal-pensjoni u tad-distribuzzjonijiet tal-pensjonijiet.

2.110 Is-subsettur S.129 ma jinkludix:

d) unitajiet istituzzjonali li jissodisfaw kull wieħed mill-kriterji elenkati fil-
paragrafu 2.117. Dawn huma kklassifikati fis-subsettur S.1314; 

e) uffiċċji ċentrali li jissorveljaw u jimmaniġjaw grupp li jkun jikkonsisti 
predominentement minn korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni, li iżda mhumiex 
korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni fihom infushom. Dawn huma kklassifikati 
fis-subsettur S.126;

f) istituzzjonijiet mhux intiżi għall-profitt rikonoxxuti bħala entitajiet legali 
indipendenti li jagħtu servizz lil korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni, li 
madankollu mhumiex involuti f'intermedjazzjoni finanzjarja. Dawn huma 
kklassifikati fis-subsettur S.126;

GVERN ĠENERALI (S.13)

2.111 Definizzjoni: Is-settur tal-gvern ġenerali (S.13) jikkonsisti fl-unitajiet istituzzjonali 
kollha li huma produtturi mhux għas-suq li l-produzzjoni tagħhom hija maħsuba 
għall-konsum individwali jew kollettiv, u li huma ffinanzjati minn pagamenti 
obbligatorji magħmula minn unitajiet li huma l-proprjetà ta’ setturi oħra, u/jew l-
unitajiet istituzzjonali kollha li huma prinċipalment involuti fir-ridistribuzzjoni tad-
dħul u l-ġid nazzjonali.

2.112 L-unitajiet istituzzjonali inklużi fis-settur S.13 huma pereżempju dawn li ġejjin:

a) Unitajiet tal-gvern ġenerali li jeżistu abbażi ta’ proċess legali biex ikollhom 
awtorità ġudizzjarja fuq unitajiet oħra fit-territorju ekonomiku, u biex 
jamministraw u jiffinanzjaw grupp ta’ attivitajiet, li jipprovdu prinċipalment 
oġġetti u servizzi mhux għas-suq, maħsuba għall-benefiċċju tal-komunità;

b) Korporazzjoni jew unità li l-istatus tagħha huwa kważi dak ta’ korporazzjoni li 
huma unitjiet governattivi jekk il-produzzjoni tagħhom hija prinċipalment 
produzzjoni mhux għas-suq, u huma kkontrollati minn unità governattiva;

c) Istituzzjonijiet li l-għan tagħhom mhuwiex dak li jagħmlu l-profitt rikonoxxuti 
bħala entitajiet legali u indipendenti li huma produtturi mhux għas-suq u li 
huma kkontrollati minn gvern ġenerali;

d) Fondi tal-pensjoni awtonomi, fejn hemm obbligu legali għal kontribuzzjoni, u 
fejn gvern ġenerali jiġġestixxi l-fondi fejn għandhom x’jaqsmu s-saldi u l-
approvazzjoni ta’ kontribuzzjonijiet u benefiċċji.

2.113 Is-settur tal-gvern ġenerali huwa suddiviż f’erba’ subsetturi:

a) Gvern ċentrali (S.1311);



MT 36 MT

b) Gvern statali (S.1312);

c) Gvern lokali (S.1313);

d) Fondi tas-sigurtà soċjali (S.1314).

Gvern ċentrali (eskluża s-sigurtà soċjali) (S.1311)

2.114 Definizzjoni: Dan is-subsettur jinkludi d-dipartimenti amministrattivi kollha tal-Istat 
u aġenziji ċentral oħrajn li l-kompetenza tagħhom normalment testendi fuq it-
territorju ekonomiku kollu, għajr l-amministrazzjoni tal-fondi tas-sigurtà soċjali.

Inklużi fis-subsettur S.1311 huma dawk l-istituzzjonijiet li l-għan tagħhom mhuwiex 
dak li jagħmlu l-profitt, li huma kkontrollati minn gvern ċentrali u li l-kompetenza 
tagħhom testendi fuq it-territorju ekonomiku kollu kemm hu.

L-organizzazzjonijiet regolatorji tas-suq li huma b’mod esklużiv jew b’mod 
prinċipali distributuri ta’ sussidjarji, huma kklassifikati f’S.1311. Dawk l-
organizzazzjonijiet li huma b’mod esklużiv jew b’mod prinċipali involuti fix-xiri, iż-
żamma u l-bejgħ ta’ prodotti agrikoli jew tal-ikel, huma kklassifikati f’S.11.

Gvern statali (eskluża s-sigurtà soċjali) (S.1312)

2.115 Definizzjoni: Dan is-subsettur jinkludi gvernijiet statali li huma unitajiet 
istituzzjonali separati li jwettqu wħud mill-funzjonijiet tal-gvern f’livell taħt dak ta’ 
gvern ċentrali u ogħla minn ta’ unitajiet istituzzjonali governattivi li jeżistu fil-livell 
lokali, għajr għall-amministrazzjoni ta’ fondi tas-sigurtà soċjali.

Inklużi fis-subsettur S.1312 hemm dawk l-istituzzjonijiet li l-għan tagħhom mhuwiex 
dak li jagħmlu l-profitt, li huma kkontrollati mill-gvernijiet statali u li kompetenza 
tagħhom hija ristretta għat-territorji ekonomiċi tal-Istati.

Gvern lokali (eskluża s-sigurtà soċjali) (S.1313)

2.116 Definizzjoni: Dan is-subsettur jinkludi dik it-tip ta’ amministrazzjoni pubblika li l-
kompetenza tagħha testendi biss għal parti lokali mit-territorju ekonomiku, minbarra 
l-aġenziji lokali ta’ fondi ta’ sigurtà soċjali.

Inklużi fis-subsettur S.1313 huma dawk l-istituzzjonijiet li ma għandhomx l-għan li 
jagħmlu profitt, li huma kkontrollati minn gvernijiet lokali u li l-kompetenza 
tagħhom hija ristretta għat-territorji ekonomiċi tal-gvernijiet lokali.

Fondi tas-sigurtà soċjali (S.1314)

2.117 Definizzjoni: Is-subsettur tal-fondi tas-sigurtà soċjali jinkludi l-unitajiet istituzzjonali 
ċentrali, statali, u lokali li l-attività prinċipali tagħhom hija li jipprovdu benefiċċji 
soċjali u li jissodisfaw iż-żewġ kriterji li ġejjin:

a) Bil-liġi jew b’regolamentazzjoni, ċerti gruppi tal-popolazzjoni huma obbligati 
li jipparteċipaw fl-iskema jew li jħallsu l-kontribuzzjonijiet; u

b) Gvern ġenerali hawn responsabbli għall-immaniġġjar tal-istituzzjoni fejn 
għandhom x’jaqsmu l-akkordji jew l-approvazzjoni tal-kontribuzzjonijiet u l-
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benefiċċji, indipendentament mir-rwol tiegħu bħala korp sorveljanti u bħala 
entità li tipprovdi l-impjieg.

Normalment, ma teżisti l-ebda rabta diretta bejn l-ammont tal-kontribuzzjonijiet imħallsa 
minn individwu u r-riskju li għalih l-individwu huwa espost.

UNITAJIET DOMESTIĊI (S.14)

2.118 Definizzjoni: Is-settur tal-unitajiet domestiċi (S.14) jikkonsisti f’individwi jew gruppi 
ta’ individwi bħala konsumaturi u bħala intraprendituri li jipproduċu oġġetti għas-suq 
u servizzi finanzjarji u mhux finanzjarji (produtturi għas-suq) sakemm, il-
produzzjoni ta’ oġġetti u servizzi ma tkunx minn entitajiet separati li jitqiesu bħala 
unitajiet li l-istatus tagħhom hu kważi dak ta’ korporazzjoni. Jinkludi wkoll
individwi jew gruppi ta’ individwi bħala produtturi ta’ oġġetti u servizzi mhux 
finanzjarji għal użu aħħari proprju esklużivament.

Unitajiet domestiċi bħala konsumaturi jistgħu jiġu ddefiniti bħala gruppi żgħar ta’ 
persuni li jaqsmu l-istess akkomodazzjoni fejn jgħixu, li jiġbru f’but wieħed id-dħul 
u l-ġid tagħhom, u li kollettivament jikkunsmaw ċerti tipi ta’ oġġetti u servizzi, li l-
parti l-kbira tagħhom huma marbuta mal-ikel u l-immaniġġjar tad-dar.

Ir-riżorsi prinċipali tal-unitajiet domestiċi huma dawn li ġejjin:

a) il-kumpens tal-impjegati;

b) id-dħul mill-proprjetà;

c) it-trasferimenti minn setturi oħra;

d) id-dħul mill-forniment ta’ prodotti fis-suq; u

e) ir-riċevuti imputtjati mill-produzzjoni ta’ prodotti għall-konsum aħħari proprju.

2.119 Is-settur tal-unitajiet domestiċi jinkludi:

a) Individwi jew gruppi ta’ individwi li l-funzjoni prinċipali tagħhom hija l-
konsum;

b) Persuni li jgħixu fuq bażi permanenti f’istituzzjonijiet li ma għandhom l-ebda 
awtonomija, jew li għandhom ftit li xejn awtonomija ta’ azzjoni u teħid tad-
deċiżjonijiet fi kwistjonijiet ta’ ekonomija (pereżempju membri ta’ ordnijiet 
reliġjużi li jgħixu fil-monasteri, pazjenti rikoverati għat-tul fl-isptarijiet, 
priġunieri li qed jiskuntaw sentenzi twal fil-ħabs, anzjani li jgħixu fi djar għall-
irtirati fuq bażi permanenti). Dawn il-persuni jitqiesu bħala unità istituzzjonali 
unika: unità domestika unika;

c) Individwi jew gruppi ta’ individwi li l-funzjoni prinċipali tagħhom hija l-
konsum u li jipproduċu oġġetti u servizzi mhux finanzjarji għal użu aħħari 
proprju esklussivament; huma inklużi fl-ambitu tas-sistema żewġ kategoriji 
biss ta’ servizzi prodotti għall-konsum aħħari proprju: is-servizzi tad-djar 
okkupati minn sidhom u s-servizzi domestiċi li huma produzzjoni ta’ impjegati 
mħallsa;
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d) Sjiedi u partenarjati uniċi mingħajr status legali – għajr għal dawk meqjusa 
bħala unitajiet li l-istatus tagħhom huwa kważi dak ta’ korporazzjoni – li huma 
produtturi għas-suq;

e) Istituzzjonijiet li l-għan tagħhom mhuwiex dak li jagħmlu l-profitt li jservu lil 
unitajiet domestiċi, li ma għandhomx status legali u indipendenti jew dawk li 
għandhom iżda li huma biss ta’ importanza minuri.

2.120 Fl-ESA, is-settur tal-unitajiet domestiċi huwa suddiviż f’dawn is-subsetturi li ġejjin:

a) Min iħaddem (S.141) u ħaddiema b’kont proprju (S.142);

b) Impjegati (S.143);

c) Riċevituri ta’ dħul mill-proprjetà (S.1441);

d) Riċevituri ta’ pensjonijiet (S.1442);

e) Riċevituri ta’ trasferimenti oħra (S.1443).

2.121 L-unitajiet domestiċi huma assenjati għal subsetturi skont il-kategorija tal-ogħla dħul 
(dħul ta’ min iħaddem, kumpens tal-impjegati, eċċ.) tal-unità domestika 
kumplessivament. Meta jkun qed isir gwadann minn aktar minn dħul wieħed ta’ 
kategorija speċifika mill-istess unità domestika, il-klassifikazzjoni tissejjes fuq id-
dħul totali tal-unità domestika ggwadanjat f’kull kategorija.

Min iħaddem (u l-ħaddiema b’kont proprju) (S.141 u S.142)

2.122 Definizzjoni: Is-subsettur "min iħaddem u ħaddiema b’kont proprju" jinkludi l-grupp 
ta’ unitajiet domestiċi li għalihom, id-dħul (imħallat) (B.3) li jakkumula għas-sidien 
ta’ intrapriżi mhux inkorporati ta’ unitajiet domestiċi mill-attività tagħhom bħala 
produtturi ta’ oġġetti u servizzi għas-suq bi jew mingħajr impjegati mħallsin, huwa l-
akbar sors ta’ dħul għall-unità domestika kumplessivament, anki jekk dan ma 
jlaħħaqx għal aktar minn nofs id-dħul totali tal-unità domestika.

Impjegati (S.143)

2.123 Definizzjoni: Is-subsettur tal-impjegati jinkludi l-grupp ta’ unitajiet domestiċi li 
għalihom, id-dħul li jakkumula mill-kumpens tal-impjegati (D.1) huwa l-akbar sors 
ta’ dħul għall-unità domestika komplessivament.

Riċevituri ta’ dħul mill-proprjetà (S.1441)

2.124 Definizzjoni: Is-subsettur "riċevituri ta’ dħul mill-proprjetà" jinkludi l-grupp ta’ 
unitajiet domestiċi li għalihom, id-dħul mill-proprjetà (D.4) huwa l-akbar sors ta’ 
dħul għall-unità domestika komplessivament.

Riċevituri ta’ pensjonijiet (S.1442)

2.125 Definizzjoni: Is-subsettur "riċevituri ta’ pensjonijiet" jinkludi l-grupp ta’ unitajiet 
domestiċi li għalihom, id-dħul akkumulat mill-pensjonijiet huwa l-akbar sors ta’ dħul 
għall-unità domestika kumplessivament.
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L-unitajiet domestiċi tal-pensjoni huma unitajiet domestiċi li l-akbar dħul tagħhom 
huwa mill-irtirar jew pensjonijiet oħra, inklużi pensjonijiet minn impjiegi preċedenti.

Riċevituri ta’ trasferimenti oħra (S.1443)

2.126 Definizzjoni: Is-subsettur "riċevituri ta’ dħul ieħor ta’ trasferiment" jinkludi l-grupp 
ta’ unitajiet domestiċi li għalihom, id-dħul akkumulat minn trasferimenti kurrenti 
oħra huwa l-akbar sors ta’ dħul għall-unitajiet domestiċi komplessivament.

Trasferimenti kurrenti oħra huma t-trasferimenti kurrenti kollha għajr għal dħul minn 
proprjetà, pensjonijiet u dħul akkumulat minn persuni li jgħixu f’istituzzjonijiet fuq 
bażi permanenti.

2.127 Jekk ma tkunx disponibbli informazzjoni dwar il-kontribuzzjonijiet ikkonċernati tas-
sorsi tad-dħul kumplessiv tal-unità domestika għall-għanijiet ta’ settorizzazzjoni, id-
dħul tal-persuna ta’ referenza jintuża għall-għanijiet ta’ kklassifikar. Il-persuna ta’ 
referenza ta’ unità domestika hija dik il-persuna bl-akbar dħul. Jekk l-informazjoni 
dwar din il-persuna ma tkunx disponibbli, id-dħul tal-persuna li tiddikjara li hija l-
persuna ta’ referenza tintuża għas-subsettorizzazzjoni tal-unitajiet domestiċi.

2.128 Kriterji oħra, unitajiet domestiċi subsotterjali jistgħu jintużaw, pereżempju, is-
suddiviżjoni ta’ unitajiet domestiċi bħala intraprendituri skont l-attività tagħhom:
unitajiet domestiċi agrikoli, unitajiet domestiċi mhux agrikoli.

ISTITUZZJONIJIET LI L-GĦAN TAGĦHOM MHUWIEX DAK LI JAGĦMLU L-PROFITT 
LI JSERVU LILL-UNITAJIET DOMESTIĊI (S.15)

2.129 Definizzjoni: Is-settur tal-istituzzjonijiet li l-għan tagħhom mhuwiex dak li jagħmlu 
l-profitt li jservu lill-unitajiet dometiċi (NPISHs) (S.15) jinkludi istituzzjonijiet li l-
għan tagħhom mhuwiex dak li jagħmlu l-profitt li huma entitajiet legali separati, li 
jservu lill-unitajiet domestiċi u li huma produtturi privati mhux għas-suq. Ir-riżorsi 
prinċipali tagħhom huma l-kontribuzzjonijiet volontarji fi flus kontanti jew ħlas 
b’oġġetti, minn unitajiet domestiċi fil-kapaċità tagħhom ta’ konsumaturi, minn 
pagamenti magħmula minn gvernijiet ġenerali u minn dħul minn proprjetà.

2.1302 Meta dawn l-istituzzjonijiet ma jkunux importanti ħafna, ma jiġux inklużi fis-settur 
NPISH, iżda fis-settur tal-unitajiet domestiċi minħabba li t-tranżazzjonijiet tagħhom 
ma jkunux jingħarfu minn ta’ unitajiet f’dak is-settur (S.14). NPISHs mhux għas-suq 
ikkontrollati minn gvern ġenerali huma kklassifikati fis-settur tal-gvern ġenerali.

It-tipi ewlenin ta’ NPISHs li ġejjin li jipprovdu oġġetti u servizzi mhux għas-suq lil 
unitajiet domestiċi, huma inklużi fis-settur tal-NPISHs, pereżempju:

a) Istituzzjonijiet trejdunjonistiċi, soċjetajiet ta’ studjużi, assoċjazzjonijiet tal-
konsumaturi, partiti politiċi, knejjes u soċjetajiet reliġjużi (inklużi dawk 
iffinanzjati iżda mhux ikkontrollati mill-gvernijiet), u għaqdiet soċjali, 
kulturali, rikreattivi u sportivi; u

b) Organizzazzjonijiet tal-karità, għajnuna soċjali u assistenza iffinanzjati minn 
trasferimenti volontarji fi flus kontanti jew ħlas b’oġġetti minn unitajiet 
istituzzjonali oħra.
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Is-settur S.15 jinkludi aġenziji tal-karità, għajnuna soċjali u assistenza li jservu lil 
unitajiet mhux residenti iżda jeskludi lil dawk l-entitajiet li jagħtu d-dritt lill-membri 
tagħhom għal sett predeterminat ta’ oġġetti u servizzi.

IL-BQIJA TAD-DINJA (S.2)

2.131 Definizzjoni: Il-bqija tad-dinja (S.2) huwa grupp ta’ entitajiet mingħajr ebda funzjoni 
u riżorsa karatteristika; il-grupp jinkludi unitajiet mhux residenti sakemm dawn 
ikunu involuti fi trażazzjonijiet ma’ unitajiet istituzzjonali residenti, jew sakemm 
ikollhom rabtiet ekonomiċi oħrajn ma’ unitajiet residenti. Il-kontijiet tal-grupp 
jipprovdu dehra ġenerali tar-relazzjonijiet ekonomiċi li jorbtu l-ekonomija nazzjonali 
mal-bqija tad-dinja. L-istituzzjonijiet tal-UE u organizzazzjonijiet internazzjonali 
huma inklużi.

2.132 Il-bqija tal-dinja mhuwiex settur li għalih għandhom jinżammu ġabriet sħaħ ta’ 
kontijiet, iżda jkun konvenjenti li "l-bqija tad-dinja" jiġi trattat bħala settur. Setturi 
jinkisbu permezz tad-diżaggregazzjoni tal-ekonomija totali biex jinkisbu iżjed gruppi 
omoġenji ta’ unitajiet istituzzjonali residenti, li huma simili f’dak li għandu x’jaqsam 
mal-imġiba ekonomika, l-għanijiet u l-funzjonijiet tagħhom. Dan mhux il-każ għas-
settur tal-bqija tad-dinja: fil-każ ta' dan is-settur, hemm irreġistrati t-tranżazzjonijiet u 
flussi oħra ta’ korporazzjonijiet finanzjarji u mhux finanzjarji, istituzzjonijiet li l-
għan tagħhom mhuwiex dak li jagħmlu l-profitt, unitajiet domestiċi u gvern ġenerali 
b’unitajiet istituzzjonali mhux residenti u relazzjonijiet ekonomiċi oħra bejn residenti 
u mhux residenti, pereżempju, reklamazzjonijiet minn residenti fil-konfront ta’ non-
residenti.

2.133 Il-kontijiet għall-bqija tad-dinja jinkludu biss tranżazzjonijiet imwettqa bejn unitajiet 
istituzzjonali residenti u unitajiet istituzzjonali mhux residenti hija soġġetta għal 
dawn l-eċċezzjonijiet li ġejjin:

a) Is-servizzi ta’ trasport (sal-fruntiera tal-pajjiż li jkun qed jesporta) ipprovdut 
minn unitajiet residenti fejn għandhom x’jaqsmu oġġetti impurtati għandhom 
jidhru fil-kontijiet tal-bqija tad-dinja ma’ oġġetti impurtati tat-tip “frank 
abbord” (FOB), anki jekk dawn ikunu l-produzzjoni ta’ unitajiet residenti;

b) Tranżazzjonijiet f’assi barranin bejn residenti li jappartjenu għal setturi 
differenti fl-ekonomija domestika għandhom jidhru fil-kontijiet finanzjarji 
ddettaljati tal-bqija tad-dinja. Dawn it-tranżazzjonijiet ma jaffettwawx il-
pożizzjoni finanzjarja tal-pajjiż f’korrelazzjoni mal-bqija tad-dinja; dawn 
jaffettwaw ir-relazzjonijiet finanzjarji tas-setturi individwali mal-bqija tad-
dinja;

c) Tranżazzjonijiet fil-passività tal-pajjiż bejn istituzzjonijiet mhux residenti li 
jappartjenu għal żoni ġeografiċi differenti għandhom jidhru fis-suddiviżjoni 
tal-kontijiet tal-bqija tad-dinja. Għalkemm dawn it-tranżazzjonijiet ma 
jaffettwawx il-passività globali tal-pajjiż għall-bqija tad-dinja, jaffettwaw il-
passività tiegħu għal partijiet differenti tad-dinja.

2.134 Is-settur tal-bqija tad-dinja (S.2) huwa suddiviż:

a) L-Istati Membri u l-Istitutzzjonijiet u l-entitajiet tal-UE (S.21):
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1. L-Istati Membri tal-UE (S.211);

2. L-Istituzzjonijiet u l-entitajiet tal-UE (S.212);

b) Il-pajjiżi mhux membri u l-organizzazzjonijiet internazzjonali li mhumiex 
residenti fl-UE (S.22).

KLASSIFIKAZZJONI TAS-SETTURI TAL-UNITAJIET PRODUTTURI GĦAL FOROM LEGALI 
EWLENIN TA’ SJIEDA LI HUMA STANDARD

2.135 Il-ħarsa ġenerali li ġejja u l-paragrafi 2.94 sa 2.101 jiġbru fil-qosor il-prinċipji abbażi 
tal-klassifikazzjoni tal-unitajiet produtturi f’setturi, bl-użu tat-terminoloġija standard 
għad-deskrizzjoni tat-tipi ewlenin ta’ istituzzjonijiet.

2.136 Korporazzjonijiet privati u pubbliċi li huma produtturi għas-suq huma kklassifikati 
kif ġej:

a) Dawk li huma prinċipalment involuti fil-produzzjoni ta’ oġġetti u servizzi 
mhux finanzjarji: fis-settur S.11, korporazzjonijiet mhux finanzjarji;

b) Dawk li huma prinċipalment involuti f’intermedjazzjoni finanzjarja u 
attivitajiet finanzjarji awżiljari: fis-settur S.12, korporazzjonijiet finanzjarji.

2.137 Kooperattivi u partenarjati rikonoxxuti bħala entitajiet legali u indipendenti u li huma 
produtturi għas-suq huma kklassifikati kif ġej:

a) Dawk li huma prinċipalment involuti fil-produzzjoni ta’ oġġetti u servizzi 
mhux finanzjarji: fis-settur S.11, korporazzjonijiet mhux finanzjarji;

b) Dawk li huma prinċipalment involuti f’intermedjazzjoni finanzjarja u 
attivitajiet finanzjarji awżiljari: fis-settur S.12, korporazzjonijiet finanzjarji.

2.138 Produtturi pubbliċi li bis-saħħa ta’ leġiżlazzjoni speċjali huma rikonoxxuti bħala 
entitajiet legali u indipendenti u li huma produtturi għas-suq huma kklassifikati kif 
ġej:

a) Dawk li huma prinċipalment involuti fil-produzzjoni ta’ oġġetti u servizzi 
mhux finanzjarji: fis-settur S.11, korporazzjonijiet mhux finanzjarji;

b) Dawk li huma prinċipalment involuti f’intermedjazzjoni finanzjarja u 
attivitajiet finanzjarji awżiljari: fis-settur S.12, korporazzjonijiet finanzjarji.

2.139 Produtturi pubbliċi mhux rikonoxxuti bħala entitajiet legali u indipendenti u li huma 
produtturi għas-suq huma kklassifikati kif ġej:

a) Jekk huma entitajiet li l-istatus tagħhom huwa kważi dak ta’ korporazzjoni:

1. Dawk li huma prinċipalment involuti fil-produzzjoni ta’ oġġetti u servizzi 
mhux finanzjarji: fis-settur S.11, korporazzjonijiet mhux finanzjarji;
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2. Dawk li huma prinċipalment involuti f’intermedjazzjoni finanzjarja u 
attivitajiet finanzjarji awżiljari: fis-settur S.12, korporazzjonijiet 
finanzjarji.

b) Jekk huma entitajiet li l-istatus tagħhom mhuwiex kważi dak ta’ korporazzjoni:
fis-settur S.13, gvern ġenerali, minħabba li dawn jibqgħu parti integrali tal-
unitajiet li jikkontrollawhom.

2.140 Istituzzjonijiet li l-għan tagħhom mhuwiex dak li jagħmlu l-profitt (assoċjazzjonijiet, 
fondazzjonijiet) rikonoxxuti bħala entitajiet legali u indipendenti huma kklassifikati 
kif ġej:

a) Dawk li huma prinċipalment involuti fil-produzzjoni ta’ oġġetti u servizzi 
mhux finanzjarji: fis-settur S.11, korporazzjonijiet mhux finanzjarji;

b) Dawk li huma prinċipalment involuti f’intermedjazzjoni finanzjarja u 
attivitajiet finanzjarji awżiljari: fis-settur S.12, korporazzjonijiet finanzjarji.

c) Dawk li huma produtturi mhux għas-suq:

1. Fis-settur S.13, gvern ġenerali, jekk ikunu produtturi pubbliċi kkontrollati 
minn gvern ġenerali;

2. Fis-settur S.15, istituzzjonijiet li l-għan tagħhom mhuwiex dak li jagħmlu 
l-profitt li jservu lil unitajiet domestiċi, jekk ikunu produtturi privati.

2.141 Sjiedi u partenarjati uniċi mhux rikonoxxuti bħala entitajiet legali u indipendenti u li 
huma produtturi għas-suq huma kklassifikati kif ġej:

a) Jekk huma entitajiet li l-istatus tagħhom huwa kważi dak ta’ korporazzjoni:

1. Dawk li huma prinċipalment involuti fil-produzzjoni ta’ oġġetti u servizzi 
mhux finanzjarji: fis-settur S.11, korporazzjonijiet mhux finanzjarji;

2. Dawk li huma prinċipalment involuti f’intermedjazzjoni finanzjarja u 
attivitajiet finanzjarji awżiljari: fis-settur S.12, korporazzjonijiet 
finanzjarji.

b) Jekk huma entitajiet li l-istatus tagħhom mhuwiex kważi dak ta’ korporazzjoni, 
huma kklassifikati fis-settur S.14, unitajiet domestiċi.

2.142 L-uffiċċji ċentrali huma kklassifikati kif ġej:

a) Fis-settur S.11, kumpaniji mhux finanzjarji, jekk it-tip prinċipali ta’ attività tal-
grupp ta’ korporazzjonijiet li huma produtturi għas-suq, huwa 
kumplessivament il-produzzjoni ta’ oġġetti u servizzi mhux finanzjarji (ara l-
paragrafu 2.23. e);

b) Fis-settur S.12, kumpaniji finanzjarji, jekk it-tip prinċipali ta’ attività tal-grupp 
ta’ korporazzjonijiet huwa kumplessivament intermedjazzjoni finanzjarja (ara 
l-paragrafu 2.40. e).
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Korporazzjonijiet holding, li għandhom f’idejhom l-assi ta’ grupp ta’ 
korporazzjonijiet sussidjarji, huma ttrattati dejjem bħala korporazzjonijiet finanzjarji.
Korporazzjonijiet holding ikollhom f’idejhom l-assi ta’ grupp ta’ kumpaniji, iżda ma 
jwettqu l-ebda attività maniġerjali fejn għandu x’jaqsam il-grupp.

2.143 It-Tabella 2.5 turi f’forma skematika l-każijiet differenti li ġew enumerati hawn fuq.
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Tabella 2.5 – Klassifikazzjoni tas-setturi tal-unitajiet tal-produtturi għal forom 
legali ewlenin ta’ sjieda li huma standard

Tip ta’ produttur

Deskrizzjoni legali standard

Produtturi 
għas-suq 
(oġġetti u 
servizzi mhux 
finanzjarji)

Produtturi għas-
suq 
(intermedjazzjoni 
finanzjarja)

Produtturi għas-suq oħrajn

Korporazzjonijiet privati u 
pubbliċi

S.11
korporazzjoni
jiet mhux 
finanzjarji

S.12
korporazzjonijiet 
finanzjarji

Produtturi 
pubbliċi

Produtturi 
privati

Kooperattivi u partenarjati 
rikonoxxuti bħala entitajiet 
legali u indipendenti

S.11
korporazzjoni
jiet mhux 
finanzjarji

S.12
korporazzjonijiet 
finanzjarji

Produtturi pubbliċi li bis-saħħa 
ta’ leġiżlazzjoni speċjali huma 
rikonoxxuti bħala entitajiet 
legali u indipendenti

S.11
korporazzjoni
jiet mhux 
finanzjarji

S.12
korporazzjonijiet 
finanzjarji

Dawk 
b’karatteristiċi 
ta’ entitajiet li 
l-istatus 
tagħhom 
huwa kważi 
dak ta’ 
korporazzjoni

S.11
korporazzjoni
jiet mhux 
finanzjarji

S.12
korporazzjonijiet 
finanzjarji

S.13 gvern 
ġenerali

Produtturi 
pubbliċi mhux 
rikonoxxuti 
bħala entitajiet 
legali u 
indipendenti

Il-bqija

Istituzzjonijiet li l-għan 
tagħhom mhux li jagħmlu 
profitt rikonoxxuti bħala 
entitajiet legali u indipendenti

S.11
korporazzjoni
jiet mhux 
finanzjarji

S. 12
korporazzjonijiet 
finanzjarji

S.13 gvern 
ġenerali
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Dawk 
b’karatteristiċi 
ta’ entitajiet li 
l-istatus 
tagħhom 
huwa kważi 
dak ta’ 
korporazzjoni

S.11
korporazzjoni
jiet mhux 
finanzjarji

S.12
korporazzjonijiet 
finanzjarji

S.13 gvern 
ġenerali

S.15
Istituzzjonijie
t li l-għan 
tagħhom 
mhux il-
profitt li 
huma ta’ 
servizz għall-
unitajiet 
domestiċi

Partenarjati 
mhux 
rikonoxxuti
bħala entitajiet 
legali u 
indipendenti

Sjiedi uniċi

Il-bqija S.14 unitajiet 
domestiċi

S.14 unitajiet 
domestiċi

Oġġetti u 
servizzi mhux 
finanzjarji

S.11
korporazzjoni
jiet mhux 
finanzjarji

Uffiċċji 
ċentrali li t-tip 
ta’ attività 
predominanti 
tal-grupp ta’ 
korporazzjonij
iet 
ikkontrollati 
minnhom hija 
l-produzzjoni 
ta’

Servizzi 
finanzjarji

S.12
korporazzjonijiet 
finanzjarji
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UNITAJIET U INDUSTRIJI LOKALI TA’ TIP TA’ ATTIVITÀ

2.144 Il-parti l-kbira tal-unitajiet istituzzjonali li jipproduċu l-oġġetti u s-servizzi huma 
involuti f’kombinazzjoni ta’ attivitajiet fl-istess ħin. Dawn l-unitajiet jistgħu jkunu 
involuti f’attività prinċipali, f’xi attivitajiet sekondarji u wkoll f’xi attivitajiet 
anċillari.

2.145 Attività sseħħ meta riżorsi bħal tagħmir, xogħol, teknika ta’ manifattura, netwerks ta’ 
informazzjoni jew prodotti huma miġbura flimkien u jwasslu għall-ħolqien ta’ 
oġġetti u servizzi speċifiċi. Attività hija kkaratterizzata minn produzzjoni input ta’ 
prodotti, proċess ta’ produzzjoni u produzzjoni ta’ prodotti.

L-attivitajiet jistgħu jiġu ddeterminati b’referenza għal livell speċifiku ta’ NACE 
Rev. 2 (klassifikazzjoni statistika ta’ attivitajiet ekonomiċi fl-Unjoni Ewropea).

2.146 Jekk unità twettaq aktar minn attività waħda, l-attivitajiet kollha li mhumiex 
attivitajiet anċillari (ara l-kapitolu 3, paragrafu 3.12) jitqiesu skont il-valur miżjud 
gross. Fuq il-bażi tal-valur miżjud gross prevalenti ġġenerat, tista’ mbagħad tinstilet 
distinzjoni bejn attività prinċipali u attivitajiet sekondarji.

2.147 Sabiex jiġu analizzati l-flussi li jinħolqu fil-proċessi ta’ produzzjoni u fl-użu tal-
oġġetti u s-servizzi, huwa meħtieġ li jintgħażlu unitajiet li jenfasizzaw relazzjonijiet 
ta’ natura teknikoekonomika. Din il-ħtieġa tfisser li unitajiet istituzzjonali jridu 
jinqasmu f’unitajiet iżgħar u aktar omoġenji fejn għandu x’jaqsam it-tip ta’ 
produzzjoni. Unitajiet lokali ta’ tip ta’ attività jrid ikollhom l-għan li din il-ħtieġa 
jissodisfawha b’approċċ operattiv.

L-unità lokali tat-tip ta’ attività

2.148 Definizzjoni: L-unità lokali tat-tip ta’ attività (KAU lokali) hija l-parti ta’ KAU li 
tikkorrispondi għal unità lokali. Fl-SNA u l-ISIC Rev. 4, il-KAU lokali tissejjaħ 
stabbiliment. Il-KAU tiġbor flimkien il-partijiet kollha ta’ unità istituzzjonali fil-
kapaċità tagħha ta’ produttriċi li tikkontribwixxi għall-prestazzjoni ta’ attività f’livell 
ta’ klassi (erba’ ċifri) skont in-NACE Rev. 2 u tikkorrispondi għal suddiviżjoni 
operattiva waħda jew aktar tal-unità istituzzjonali. Is-sistema ta’ informazzjoni tal-
unità istituzzjonali trid tkun kapaċi li għal kull KAU lokali tindika jew tikkalkula 
għallinqas il-valur tal-produzzjoni, il-konsum intermedjat, u l-kumpens għall-
impjegati, l-eċċess operattiv u l-formazzjoni tal-impjieg u l-kapital fiss gross.

L-unità lokali hija unità istituzzjonali li tipproduċi l-oġġetti jew is-servizzi jkunu 
jinsabu f’lok ġeografikament identifikabbli.

KAU lokali tista’ tikkorrispondi għal unità istituzzjonali bħala produttriċi; min-naħa 
l-oħra, ma tista’ qatt tappartjieni għal żewġ unitajiet istituzzjonali differenti.

2.149 Jekk unità istituzzjonali li tipproduċi l-oġġetti jew is-servizzi jkollha attività 
prinċipali kif ukoll attività sekondarja waħda jew diversi, tkun suddiviża f’għadd 
korrispondenti ta’ KAUs, u l-attivitajiet sekondarji jiġu kklassifikati f’kategoriji 
differenti minn tal-attività prinċipali. L-attivitajiet anċillari ma għandhomx jinfirdu 
mill-attivitajiet prinċipali u sekondarji. Iżda KAUs li jaqgħu f’kategorija partikolari 
fl-ambitu tas-sistema ta’ klassifikazzjoni jistgħu jipproduċu prodotti barra mill-grupp 
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omoġenju abbażi ta’ attivitajiet sekondarji marbuta magħhom li ma jistgħux jiġu 
identifikati separatament permezz ta’ dokumenti ta’ kontabilità disponibbli.
Għaldaqstant, KAU tista’ twettaq attività sekondarja waħda jew aktar.

L-industrija

2.150 Definizzjoni: Industrija hija magħmula minn grupp ta’ KAUs lokali involuti fl-istess 
tip ta’ attività jew tip ta’ attività simili. Fuq livell ta’ klassifikazzjoni l-aktar dettaljat, 
industrija tinkludi l-KAUs lokali kollha li jaqgħu fl-ambitu ta’ klassi unika (erba’ 
ċifri) tan-NACE rev. 2 u li huma għalhekk involuti fl-istess attività ddefinita fin-
NACE rev. 2.

Industriji jinkludu kemm KAUs lokali li jipproduċu oġġetti u servizzi għas-suq kif 
ukoll KAUs lokali li jipproduċu oġġetti u servizzi mhux għas-suq. Skont id-
definizzjoni tagħha, industrija tinkludi grupp ta’ KAUs lokali involuti fl-istess tip ta’ 
attività produttiva, irrispettivament minn jekk l-unitajiet istituzzjonali li jappartjienu 
għalihom jipproduċux jew le prodotti għas-suq jew mhux għas-suq.

2.151 L-industriji jiġu kklassifikati fi tliet kategoriji:

a) Industriji li jipproduċu oġġetti u servizzi (industriji tas-suq) u oġġetti u servizzi 
għall-użu aħħari proprju tagħhom; Servizzi għal użu aħħari proprju huma 
servizzi għar-residenzi, u servizzi domestiċi prodotti permezz tal-impjieg ta’ 
persunal imħallas;

b) Industriji li jipproduċu oġġetti u servizzi mhux għas-suq ta’ gvern ġenerali:
industriji mhux tas-suq ta’ gvern ġenerali;

c) Industriji li jipproduċu oġġetti u servizzi mhux għas-suq ta’ istituzzjonijiet li l-
għan tagħhom mhuwiex dak li jagħmlu l-profitt u li jservu lill-unitajiet 
domestiċi.

Klassifikazzjoni tal-industriji

2.152 Il-klassifikazzjoni użata għar-raggruppament ta’ Unitajiet Tip ta’ Attività (KAUs) 
lokali f’industriji hija l-NACE Rev. 2.

UNITAJIET TA’ PRODUZZJONI OMOĠENJA U FERGĦAT OMOĠENJI

2.153 Għall-analiżi tal-proċess tal-produzzjoni, l-aktar unità adatta hija l-unità tal-
produzzjoni omoġenja. Din l-unità għandha attività unika ddefinita mill-input tagħha, 
il-proċess tal-produzzjoni u r-riżultat tagħha.

L-unità ta’ produzzjoni omoġenja

2.154 Definizzjoni: Unità ta’ produzzjoni omoġenja twettaq attività unika li hija 
identifikata mill-input tagħha, il-proċess ta’ produzzjoni tagħha u mill-output tagħha.
Il-prodotti li jikkostitwixxu l-inputs u l-outputs tagħha jintgħarfu minn xulxin 
permezz tal-karatteristiċi fiżiċi tagħhom, kemm jiġu pproċessati u t-teknika ta’ 
produzzjoni użata. Dawn jistgħu jiġu identifikati minn klassifikazzjoni ta’ prodotti 
(Klassifikazzjoni ta’ Prodotti skont l-Attività - CPA). Is-CPA hija klassifikazzjoni 
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tal-prodotti li l-elementi tagħha huma strutturati skont il-kriterju tal-oriġini 
industrijali. Id-definizzjoni ta’ oriġini industrijali hi mogħtija mill-NACE Rev. 2.

Il-fergħa omoġenea

2.155 Definizzjoni: Il-fergħa omoġenja tinkludi unitajiet ta’ produzzjoni omoġenja. Il-
ġabra ta’ attivitajiet koperti minn fergħa omoġenja hija identifikata minn referenza 
għall-klassifikazzjoni tal-prodott. Il-fergħa omoġenja tipproduċi dawk l-oġġetti jew 
servizzi speċifikati fil-klassifikazzjoni u l-ebda prodott ieħor.

2.156 Fergħat omoġenji huma unitajiet imfassla għal analiżi ekonomika. Normalment, l-
unitajiet ta’ produzzjoni omoġenja ma jistgħux jiġu osservati direttament; id-dejta 
miġbura mill-unitajiet użata fi stħarriġ ta’ statistika għandha tiġi organizzata mill-
ġdid biex jiġu ffurmati fergħat omoġenji.


	COM_COM(2010)0774_MT.doc



