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7. MALTA - Josef Bonnici
A. Odpowiedzi na pytania

Doświadczenie zawodowe

1. Proszę przedstawić najważniejsze aspekty Pana doświadczenia zawodowego w zakresie
finansów publicznych, zarządzania oraz kontroli zarządzania.

Posiadam rozległe doświadczenie zawodowe w zakresie finansów publicznych i zarządzania
nabyte podczas pełnienia funkcji ministra gospodarki, sekretarza parlamentarnego w
Ministerstwie Finansów oraz wcześniej doradcy ekonomicznego premiera. Mój zakres
odpowiedzialności i zadań był bardzo szeroki, obejmował między innymi przedstawianie
parlamentowi do debaty rozliczeń finansowych przedsiębiorstw należących do sektora
publicznego. Jako minister brałem udział w przygotowaniu i kontroli planów biznesowych dla
różnych podmiotów, a także w przygotowaniu kilku planów restrukturyzacji, np. Stoczni
Maltańskiej i przedsiębiorstwa Malta Development Corporation oraz uczestniczyłem w
utworzeniu Krajowego Urzędu Statystycznego, Malta Enterprise, Urzędu ds. Konkurencji i
departamentu ochrony konsumentów. Z powodzeniem wykonałem też zadanie kontroli
wszystkich operacji ministerstwa w ramach spełnienia wymagań związanych z przyjęciem
acquis communautaire.

Jako minister odpowiedzialny za handel nadzorowałem całkowitą liberalizację maltańskiej
gospodarki, usuwając stopniowo cła ochronne podczas całego tego okresu, który zakończy się 1
maja 2004 r., unikając jednocześnie zbyt wielkiego szoku dla firm działających na Malcie.

Jako minister odpowiedzialny za przemysł przygotowywałem Strategię Przemysłową dla Malty
oraz pilotowałem w parlamencie ustawę dot. rozwoju przedsiębiorczości (Business Development
Act), której celem było zachęcenie istniejących już przedsiębiorstw do modernizacji, oraz
zapewnienie dobrego klimatu dla nowych inwestycji. Niektóre z sukcesów odniesionych na tym
polu to rozszerzenie zakresu usług świadczonych dla lotnictwa cywilnego przez Lufthansa
Technik na Malcie, spowodowanie przeniesienia z Singapuru na Maltę filii De La Rue Ltd.
(drukarnia papierów wartościowych) oraz znaczna ekspansja ST Microelectronics, która posiada
na Malcie swoją największą i najnowocześniejszą fabrykę testującą półprzewodniki w Europie, i
która wytwarza 60% wartości eksportu Malty.

W zakresie audytu posiadam doświadczenie wyniesione z udziału w parlamentarnej Komisji
Finansów Publicznych, która jest najważniejszą komisją zaangażowaną w kontrolę finansów
publicznych w ramach niezależnego Krajowego Urzędu Kontroli.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, jestem gotowy dokładniej opisać moją pracę podczas przesłuchania w
Parlamencie Europejskim.

2. Proszę wymienić trzy najważniejsze decyzje, w których podjęciu uczestniczył Pan w
swojej pracy zawodowej.

Podczas pełnienia funkcji ministra przez 7 lat uczestniczyłem w podejmowaniu wielu ważnych
decyzji, zarówno w obszarach, za które byłem bezpośrednio odpowiedzialny, jak również w
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szerszym zakresie jako członek rządu. Ponieważ nie jestem upoważniony do ujawnienia
wszystkich inforamcji, ograniczę się do tego co dostępne jest

7. MALTA - Josef Bonnici
A. Odpowiedzi na pytania

do wiadomości publicznej. W okresie pełnienia funkcji doradcy ekonomicznego premiera byłem
głównym pomysłodawcą szeroko zakrojonej reformy podatku dochodowego, w ramach której
zredukowano górny próg podatkowy z 65% do 35% oraz, między innymi, indywidualny sposób
ustalania podatku dla kobiet zamężnych, dzięki czemu wzrósł udział kobiet w podatku
dochodowym i wzrósł potencjał gospodarczy kraju. Reforma zwiększyła dochody państwa z
podatków, i to mimo redukcji progów.  Operacja ta, przeprowadzona we wczesnych latach 90-
tych, zapoczątkowała znaczny wzrost gospodarczy, sięgający ponad 8% PKB, oraz rekordowy
wzrost zatrudnienia. Inflacja spadła wtedy do ok. 3%.

Drugi obszar, w który miałem znaczący wkład, to podpisanie porozumienia w sprawie Polityki
Płacowej, dzięki któremu zażegnano konflikt pomiędzy trzema partnerami społecznymi w
zakresie systemu wzrostu płac i układów zbiorowych, oraz utworzenie Maltańskiej Rady
Rozwoju Gospodarczego, która umożliwia lepszą wymianę poglądów pomiędzy podmiotami
gospodarczymi oraz pozwala uniknąć destrukcyjnych konfliktów między partnerami
społecznymi.

Do trzeciego obszaru należy stworzenie polityki przemysłowej dla Malty oraz opublikowanie
Prosperity in Change, gdzie analizowana jest nie tylko aktualna sytuacja przemysłu i jej przyszły
rozwój, ale również ogólna strategia rozwoju gospodarki Malty.

Niezależność

3. Traktat stanowi, że członkowie Trybunału Obrachunkowego powinni być „w pełni
niezależni” w wykonywaniu swych funkcji. Jak zamierza Pan wypełniać to
zobowiązanie w praktyce?

Trybunałowi Obrachunkowemu powierzone zostało kluczowe zadanie, którego wykonanie
opiera się na całkowitej niezależności Trybunału od innych instytucji. Zasada ta musi być ściśle i
w sposób skuteczny przestrzegana, gdyż w przeciwnym razie sama idea Trybunału zostałaby
postawiona pod znakiem zapytania. Moje doświadczenia jako członka parlamentarnej Komisji
Finansów Publicznych oraz doświadczenie wyniesione z takich niezależnych instytucji jak
Krajowy Urząd Statystyczny pozwolą mi na sprostanie temu zadaniu.

4. Czy uzyskał Pan absolutorium z wykonywanych przez siebie poprzednich funkcji, jeżeli
taka procedura była zastosowana?

Nie uzyskałem absolutorium z uprzednio wykonywanych funkcji, ponieważ taka procedura nie
była stosowana.

5. Czy posiada Pan jakiekolwiek udziały w podmiotach gospodarczych lub finansowych
lub inne zobowiązania, które mogłyby kolidować z funkcją członka Trybunału? Czy
jest Pan gotowy ujawnić wszystkie uzyskiwane korzyści finansowe i inne zobowiązania
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Prezesowi Trybunału i pozwolić na ich upublicznienie? Czy jest Pan stroną w toczącym
się postępowaniu sądowym? Jeśli tak, to czy mógłby Pan podać jego szczegóły?
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Nie prowadzę żadnej działalności gospodarczej, nie posiadam żadnych udziałów w podmiotach
gospodarczych ani żadnych zobowiązań, które mogłyby kolidować z funkcją członka Trybunału.
Jestem gotów ujawnić wszystkie uzyskiwane przeze mnie korzyści finansowe i inne
zobowiązania Prezesowi Trybunału i pozwolić na ich upublicznienie. Jest to procedura w jakiej
brałem juz udział zgodnie z obowiązującym na Malcie Kodeksem Etyki, któremu podlegają
deputowani do parlamentu, a poprzednio również jako minister i sekretarz parlamentarny rządu.

6. Czy po wyborze na członka Trybunału jest Pan gotowy ustąpić z aktualnie
piastowanych stanowisk, na które został Pan wybrany oraz zrezygnować z aktywnie
pełnionych funkcji partyjnych?

Tak, po wyborze na członka Trybunału jestem gotowy ustąpić z aktualnie piastowanych
stanowisk, na które zostałem wybrany, oraz zrezygnować z aktywnie pełnionych funkcji
partyjnych.

7. Jak postąpiłby Pan w przypadkach poważnych nieprawidłowości bądź oszustw i/lub
korupcji, w które uwikłani byliby Pana współobywatele?

W takim przypadku postapiłbym z całą surowością i bezstronnością, nie biorąc w żadnym
wypadku pod uwagę pochodzenia sprawy, nawet jeśli dotyczyłaby ona Malty.

Wykonywanie funkcji

8. Jakie powinny być główne cechy „kultury” zarządzania finansami w przypadku
instytucji publicznych?

Jest to bardzo szerokie zagadnienie, na temat którego wiele już powiedziano. W skrócie, kultura
właściwego zarządzania finansami w sektorze publicznym winna zapewniać właściwe i
efektywne wykorzystanie środków, plus konieczne mechanizmy kontroli, które nie tylko
monitorują, ale również dostarczają metody zarządzania środkami publicznymi. Konieczny jest
również audyt, który zapewni niezależną ocenę właściwego wykorzystania środków
publicznych.

9. W ostatnim raporcie oceniającym kraje przystępujące do UE Komisja wskazała na
opóźnienia we wprowadzaniu przez administracje większości tych krajów właściwych
systemów kontroli finansowej, w tym kontroli ex-ante oraz niezależnego audytu
wewnętrznego i zewnętrznego. Jakim środkom kontroli należy nadać priorytet w
krajach, których to dotyczy?

Uważam, że wymagania zawarte w acquis w tym obszarze są dobrym modelem zwiększonej
kontroli finansowej, zawierającym ochronę interesów finansowych WE. Mogę tu przypomnieć,
że w moim kraju, na Malcie, ostatni raport Komisji stwierdził wysoki poziom dostosowania do
acquis. Przede wszystkim chodzi tu o wewnętrzną i zewnętrzną kontrolę finansów publicznych
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jak również o ochronę interesów finansowych Wspólnoty. W zakresie kontroli nakładów na
politykę strukturalną Komisja podkreśliła konieczność zwiększenia możliwości
administracyjnych Dyrekcji Generalnej ds. Umów, a w szczególności jej departamentu UE.
Malta została również zachęcona do kontynuowania wysiłków w celu wprowadzenia
rozszerzonego zdecentralizowanego systemu wprowadzania (EDIS) programów pomocowych
ISPA i PHARE. Zostałem poinformowany, że Malta poczyniła znaczne postępy w reakcji na
obydwa te zalecenia Komisji.

7. MALTA - Josef Bonnici
A. Odpowiedzi na pytania

10. Zgodnie z postanowieniami Traktatu, Trybunał pomaga Parlamentowi Europejskiemu
w pełnieniu funkcji kontrolnej w zakresie wykonania budżetu. Jak opisałby Pan swoje
funkcje związane z przedstawianiem sprawozdań Parlamentowi Europejskiemu, a w
szczególności jego Komisji Kontroli Budżetowej?

Oprócz 14 lat doświadczenia w maltańskim parlamencie, przez ostatni rok pełniłem aktywnie
funkcję obserwatora w Parlamencie Europejskim. Zyskałem dzięki temu lepsze zrozumienie
istoty prac Parlamentu Europejskiego, jego zdolności poprawiania ustawodawstwa w sposób,
który lepiej oddaje rzeczywistość i specyfikę różnych regionów Unii, jak również jego
ograniczenia w pewnych przypadkach. Szczególnie uderzyło mnie coraz większe znaczenie
jakiego nabiera Trybunał i jego sprawozdania, przede wszystkim w Parlamencie Europejskim.
Dlatego uważam, że pomiędzy Trybunałem i Parlamentem powinna istnieć wzajemna wymiana
poglądów i obopólny szacunek. Właściwie Parlament jak i Trybunał mają podobne zadania,
czyli wykorzenienie nadużyć, zwiększenie wydajności i lepsze wykorzystanie środków
finansowych w ramach różnych programów UE. Uważam, że potrzebny jest konstruktywny
dialog, aby wspólnie budować opierając się na tych głównych zadaniach.

11. Jak zapewne Pan wie, Komisja zmienia swój system obrachunkowy. Jak mógłby Pan
opisać korzyści wynikające z tej zmiany?

Wprowadzając rachunkowość memoriałową Komisja będzie mogła znacznie lepiej zarządzać
swoim budżetem, jak również monitorować i dostosowywać w razie potrzeby i na znacznie
wcześniejszym etapie wprowadzanie programów unijnych, zamiast, jak to często dzieje się w
aktualnym systemie, zdawać sobie sprawę z problemu już po fakcie, gdy on narasta. Nowy
system ma być wprowadzony w roku 2005, i należy zapewnić przestrzeganie tego terminu.

12. Czy popiera Pan pomysł utworzenia urzędu Europejskiego Prokuratora? Jak według
Pana powinny wyglądać jego kontakty z innymi organami kontrolnymi o podobnym
zakresie kompetencji, np. OLAF?

Pomysł utworzenia Urzędu Europejskiego Prokuratora jest dobry i z pewnością warto go
wspierać, ponieważ ochrona interesów finansowych WE - pieniędzy podatników - powinna być
traktowana jako obszar priorytetowy, w którym skuteczne działania i środki zaradcze są łatwo
dostępne. Jestem, na ogół, przychylny propozycjom Komisji w tym zakresie. Jednakże, biorąc
pod uwagę różne reakcje na te propozycje, pozostaję otwarty na inne rozwiązania. Uważam w
każdym razie, że w oparciu o zasadę subsydiarności, zanim powołany zostanie nowy urząd,
należy upewnić się, że aktualnie istniejące struktury nie mogą skutecznie przejąć tej funkcji.
Cały czas natomiast musimy jasno zdawać sobie sprawę z ostatecznego celu, jakim jest
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umożliwienie właściwej i skutecznej kontroli finansowej oraz wysokiego poziomu ochrony
interesów finansowych WE.

Inne pytania

13. Czy wycofałby Pan swoją kandydaturę na członka Trybunału, jeśli opinia Parlamentu
byłaby nieprzychylna?

Nie widzę powodów dla których mogłoby dojść do takiej sytuacji, ale jeśli nieprzychylna opinia
Parlamentu byłaby uzasadniona, to wycofałbym moją kandydaturę.
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E U R O P E J S K I
F O R M A T

C U R R I C U L U M
V I T A E

.

DOŚWIADCZENIE
ZAWODOWE

1988 r. - do dzisiaj PROFESOR EKONOMII
Nazwisko oraz adres pracodawcy Uniwersytet Maltański, MSD 06 Malta

• Główne zadania i zakres
kompetencji

Wykłady z makroekonomii, gospodarki pieniężnej i ekonometrii na poziomie
początkującym i zaawansowanym

1998 -2003 MINISTER GOSPODARKI
• Główne zadania i zakres

kompetencji
Odpowiedzialny za: drobną przedsiębiorczość i samozatrudniających się, przemysł,
Malta Development Corporation, Instytut Promocji Małej Przedsiębiorczości, Malta
Freeport Corporation, politykę rozwoju gospodarczego, pomoc techniczną, Maltański
Urząd Normalizacyjny, Krajowy Urząd Statystyczny, import i eksport, ochronę
konsumentów, politykę konkurencji, inwestycje rządowe, w tym Maltapost p.l.c., Bank
of Valetta p.l.c., Air Malta p.l.c., Maltacom p.l.c., Malta International Airport p.l.c.,
Sea Malta, Tug Malta, Gozo Channel p.l.c. Drydocks and Shipbuilding, Water Services
Corporation i Enemalta Corporation.

1995 -1996 MINISTER GOSPODARKI
• Główne zadania i zakres

kompetencji
Odpowiedzialny za: przemysł, Malta Development Corporation, Malta Freeport
Corporation, Maltański Urząd Normalizacyjny, Krajowy Urząd Statystyczny, import i
eksport, ochronę konsumentów, politykę konkurencji, inwestycje rządowe (w tym
Mid-Med Bank i Bank of Valletta), Air Malta.

1994 -1995 SEKRETARZ PARLAMENTARNY W MINISTERSTWIE FINANSÓW
• Główne zadania i zakres

kompetencji
Główny Urząd Statystyczny, Dział Polityki Gospodarczej i inne obowiązki związane z
Urzędem Budżetowym.

1988 -1994 DORADCA EKONOMICZNY PREMIERA MALTY
• Główne zadania i zakres

kompetencji
Polityka gospodarcza w ogólności oraz reforma podatku dochodowego, w ramach
której, między innymi, zredukowano górny próg podatkowy z 65% do 35% oraz
wprowadzono oddzielne stawki dla kobiet zamężnych.

1980 – 1988 STARSZY WYKŁADOWCA EKONOMII
Nazwisko oraz adres pracodawcy Deakin University, Victoria, Australia,

• Główne zadania i zakres
kompetencji

Wykłady z makroekonomii, gospodarki pieniężnej, metod zarządzania ilościowego dla
studentów i na kursach MBA.
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1975 – 1980 ASYSTENT
Nazwisko oraz adres pracodawcy Simon Fraser University, Burnaby B.C., Kanada V5A 1S6,

• Główne zadania i zakres
kompetencji

Wykłady z ekonomii i statystyki biznesowej.

 

Wykształcenie i szkolenia

Data (od - do) 1977 – 1980
Nazwa i rodzaj jednostki

prowadzącej szkolenie i trening
Simon Fraser University, Kanada

Główne przedmioty/ zajęcia
doskonalone umiejętności

Mikroekonomia, makroekonomia, gospodarka pieniężna, ekonometria, ekonomika
rozwoju, teoria zarządzania portfelem, finanse międzynarodowe, handel
międzynarodowy - techniki ilościowe, gospodarka regionalna,

Nazwa zdobytych kwalifikacji Doktor nauk
Praca doktorska “Integrating Input-Output and Keynesian Models: A case study of Malta.”

Data (od - do) 1976 – 1977
Nazwa i rodzaj jednostki

prowadzącej szkolenie i trening
Simon Fraser University, Kanada

Główne przedmioty/ zajęcia
doskonalone umiejętności

Mikroekonomia, makroekonomia, ekonometria, ekonomika pracy, statystyka
biznesowa,

Nazwa zdobytych kwalifikacji Magister
Praca magisterska “Money, Stock Prices and the Efficient Market Hypothesis”

“The Use of Pesticides – A case study of Malta”

Data (od - do) 1972 – 1975
Nazwa i rodzaj jednostki

prowadzącej szkolenie i trening
Uniwersytet Maltański

Główne przedmioty/ zajęcia
doskonalone umiejętności

Mikroekonomia, makroekonomia, statystyka, finanse publiczne, ekonomika rozwoju,
ekonomika wzrostu, ekonomika przemysłu, stosunki przemysłowe, teoria polityczna,
filozofia, logika, socjologia, historia gospodarcza, rachunkowość zarządcza, systemy
zarządzania, handel międzynarodowy,

Nazwa zdobytych kwalifikacji Licencjat  - Bachelor of Arts - (Hons) z ekonomii
Praca licencjacka “The Economics of Pesticide Use in Malta.”

ODZNACZENIA I NAGRODY

Data 1996
Nazwa i rodzaj jednostki Rikkyo University, Tokio, Japonia.

Nazwa zdobytych kwalifikacji Doktor nauk humanistycznych honoris causa.
Uzasadnienie przyznania nagrody „Za dawanie przykładu jak naukowcy zajmujący się społeczeństwem powinni się do

tegoż społeczeństwa odnosić” i „za stosowanie teorii naukowych w tworzeniu polityki
krajowej, podnoszeniu poziomu życia i rozwoju narodu.”

PRACA PARLAMENTARNA

Data (od - do) 1992 r. - do dzisiaj, deputowany
Nazwa i rodzaj jednostki  Izba Reprezentantów, Malta

Komisje Komisja Finansów Publicznych (1995-1998, 2003-2004), Komisja Spraw
Zagranicznych i Europejskich (2003-2004), Wspólna Komisja Parlamentarna Malta-
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UE (1995-2004)

Data (od - do) 2003-do chwili obecnej
Nazwa i rodzaj jednostki Obserwator, Parlament Europejski.

Komisje Komisja Gospodarcza i Walutowa; Komisja Polityki Regionalnej, Transportu i
Turystyki.

Data (od - do) 1992 – 1995
Nazwa i rodzaj jednostki Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.

JĘZYK OJCZYSTY MALTAŃSKI

Inne języki

 ANGIELSKI  WŁOSKI
Czytanie  doskonale,  dobrze

Pisanie  doskonale,  poziom podstawowy
Mówienie  doskonale,  poziom podstawowy

ZAŁĄCZNIK  Spis publikacji
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Załącznik

Spis publikacji

POZYCJE KSIĄŻKOWE Prosperity in Change: The Way Forward, Ministerstwo
Gospodarki, 2003 r.

Macroeconomics 3rd Australian edition, Addison, Wesley Longman
Australia Pty Ltd, w Waud, Maxwell & Hocking, 1996 r.

The Impact of Fiscal Reform on Income Distribution in Malta
Ministerstwo Finansów, Malta, 1994 r.

The effect on labour relations of new forms of work in firms Rada
Europy, 1994 r.

Malta in the European Community:
Some Economic and Commercial Perspectives,
z M. Frendo, Izba Handlowa, Malta, 1989 r.

Why is Canada's Unemployment Rate so High?, z
H.G. Grubel, The Fraser Institute, Vancouver, 1986 r.

Quantitative Management Methods (MBA891) -  1983 r.,
Deakin University Press

Business Economics II (MBA882) - 1982 r., 1984 r., 1986 r.,1987 r.,
Deakin University Press.

ARTYKUŁY "Labour Market Trends: European Perspectives" Bank of  Valletta 
Review,
 Jesień 1990 r.

"Imports in Keynesian Models", Economic Record,
 Grudzień 1987 r.

"Indexing Income Tax", Deakin Business Journal,
 Grudzień 1987 r.

"A Factor Analytic Investigation of the Pay
Satisfaction Questionnaire" z C. Orpen, Journal of
Social Psychology, 1987 r., t. 127, str. 391-92.

"The Effect of Perception of Pay Equity on Employee
Motivation, Involvement and Performance", z C. Orpen,
Perceptual and Motor Skills, (1986 r.).

The Relevance of Input Substitution in the
Inter-Industry Model", European Economic Review,  22
(1983 r.), str. 227-296

"The Causes and Consequences of Pay Satisfaction: A Test of
 Lawler's Model", z C. Orpen, Psychology, (1983 r.).



PE 338.209/add 12/12 DV\531844PL.doc

PL


