
STQARRIJA MILL-PRIM MINISTRU JOSEPH MUSCAT DWAR IL-LAQGĦA 
STRAORDINARJA TAL-MEXXEJJA TAŻ-ŻONA EWRO LI SARET NHAR 
IL-ĦADD, 12 TA’ LULJU 2015 
 
 
Sur President, 
 
Nixtieq nirrapporta lil din il-Kamra dwar il-laqgħa straordinarja tal-Mexxejja taż-Żona Ewro li 
saret nhar il-Ħadd, 12 ta’ Lulju 2015. Madankollu qabel nibda naħseb li nkunu in order illi wara 
li llum ġie mħabbar il-ftehim bejn is-sitt potenzi kbar tad-dinja u l-Iran nesprimu l-ferħ tagħna 
bħala pajjiż għal din il-kisba importanti u nittamaw illi dan il-ftehim jiġi rrispettat. 
 
Inkompli issa bit-tema ta’ din l-istqarrija. Il-laqgħa kellha tkun segwita minn laqgħa tal-Kunsill 
Ewropew, iżda l-President tal-Kunsill ħassar din it-tieni laqgħa ftit sigħat qabel għaliex ħass li 
kien hemm bżonn ta’ aktar ħin ta’ diskussjoni u negozjati fuq livell taż-Żona Ewro. Fil-fatt kellu 
raġun għax il-laqgħa rriżultat fl-itwal waħda fl-istorja tas-summits Ewropej. 
 
Il-laqgħa tal-Mexxejja taż-Żona Ewro kienet preċeduta minn laqgħa tal-Ministri tal-Finanzi 
tal-Eurogroup li bdiet is-Sibt u kompliet il-Ħadd. 
 
Għal-laqgħa attendew ukoll il-Presidenti tal-Kummissjoni Ewropea, il-Eurogroup, il-Bank 
Ċentrali Ewropew u l-Fond Monetarju Internazzjonali. Fil-bidu indirizza l-laqgħa l-President 
tal-Parlament Ewropew. Din kienet l-ewwel darba li dan seħħ. 
 
Il-qbil li permezz tiegħu l-Greċja tista’ tingħata l-għajnuna u tibqa’ fiż-Żona Ewro kien ibbażat 
fuq analiżi tal-istituzzjonijiet tal-proposta mogħtija mill-Greċja, fejn ikkonkludew li jagħmel sens 
li jibdew id-diskussjonijiet. 
 
Il-proposta Griega kienet prattikament l-istess bħal dik imressqa mill-Kummissjoni Ewropea 
gimgħatejn qabel, li l-Gvern Grieg poġġa għal referendum, u li kienet ġiet rifjutata kemm 
mill-Gvern Grieg kif ukoll mill-votanti Griegi. 
 
Mhux se noqgħod nidħol fil-mertu għaliex il-Gvern Grieg ippropona dak li kien qed jirrifjuta ftit 
qabel. 
 
Ikun hemm min jgħid li jekk il-Gvern Grieg ippropona dak li kienet riedet il-Kummissjoni 
Ewropea ftit jiem qabel, l-Ewropa kellha taqbad u taċċetta mal-ewwel. 
 
Il-fatt hu li d-dinja ma tiqafx biex tistenna, u l-ħin li l-Gvern Grieg ħela għal raġunijiet tiegħu, kif 
għandu kull dritt li jagħmel, wassal biex il-qagħda fil-Greċja marret għall-agħar.  Dak li kien ikun 
biżżejjed ġimgħatejn ilu, issa mhuwiex biżżejjed. Għalhekk, sfortunatament, il-proposti kellhom 
ikunu aktar iebsin. 
 
Barra min hekk, filwaqt li gimgħatejn ilu kienet qed tiġi diskussa estensjoni tal-programm ta’ 
qabel, dan issa laħaq skada u qed jiġi diskuss programm ieħor ta’ għajnuna. 
 
Ir-riżultat finali kien li l-Gvern Grieg spiċċa bi ftehim agħar minn dak li kkampanja u organizza 
referendum kontrih. Dan il-ftehim huwa rifless fi stqarrija maqbula unanimament, u li qed 
inpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra. 
 
Il-bażi tal-ftehim huwa li sa għada l-Erbgħa, 15 ta’ Lulju 2015, il-Gvern Grieg jgħaddi erba’ 
miżuri mill-Parlament Grieg.  Dawn il-miżuri jipprovdu, fost oħrajn: 
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− bidliet fis-sistema tal-VAT li partikolarment iżidu u jifirxu din it-taxxa; 
− bidliet fis-sistema tal-pensjonijiet li jirrestrinġu l-aċċess u n-nefqa; 
− assigurazzjoni tal-indipendenza tal-aġenzija tal-istatistika Griega;  
− implimentazzjoni ta’ sistema fejn jekk il-Gvern Grieg ma jilħaqx il-miri baġitarji tiegħu, 

ikun hemm spending cuts awtomatiċi; u 
− li l-Kunsill Fiskali jibda jaħdem. 

 
Sal-Erbgħa tal-ġimgħa d-dieħla, 22 ta’ Lulju 2015, il-Gvern Grieg għandu jgħaddi mill-Parlament 
Grieg żewġ miżuri oħra. Dawn huma: 
 

− bidliet fil-Kodiċi Ċivili fil-qasam tal-ġustizzja; u 
− implimentazzjoni tal-Bank Resolution and Recovery Directive. 

 
Barra minn hekk, il-Parlament Grieg qed ikun mitlub jaqbel mal-impenji kollha maqbula 
mill-Gvern Grieg, filwaqt li l-Fond Monetarju Internazzjonali jibqa involut fil-proċess. 
 
Jekk iseħħ dan kollu, jibda l-proċess ta’ negozjati biex il-Greċja tingħata għajnuna mill-European 
Stability Mechanism. Teknikament, anki jekk il-Gvern Grieg jagħmel dan kollu, ma hemmx 
proċess awtomatiku li jibdew in-negozjati; jiġifierii filwaqt li popolarment dan kollu qed jiġi 
mpinġi bħala li l-Greċja ngħatat bailout, dak li fil-verità u teknikament seħħ s’issa kien li l-Greċja 
qablet ma’ numru ta’ miżuri u jekk timplimenta dawk in-numru ta’ miżuri, il-pajjiżi taż-Żona 
Ewro jikkunsidraw illi jreessqu l-approvazzjoni biex jibdew in-negozjati biex jingħata l-bailout. 
Dan huwa proċess pjuttost ikkumplikat imma huwa kundizzjonali ħafna, jiġifieri mhux ‘jekk 
tagħmlu hekk ser tingħataw il-flus’ imma ‘jekk tagħmlu hekk il-pajjiżi kollha qed jaqblu illi 
jressqu l-proposta li jkun hemm l-ftuħ tan-negozjati, isiru n-negozjati, il-proposta terġa’ tiġi 
quddiem il-mexxejja taż-Żona Ewro biex imbagħad jgħidu iva jew u le’, u mbagħad fil-parametri 
li qed nitkellmu l-probabiltà hi li tkun iva għall-għoti ta’ din l-għajnuna. Dan tajjeb li ngħiduh 
peress li fil-mezzi tax-xandir hemm tendenza li jkun simplifikat xi ftit żejjed. 
  
Barra minn hekk, irid ikun hemm riformi oħra bħala parti minn dan il-ftehim. Dawn huma: 
 

− issir riforma akbar tal-pensjonijiet sa Ottubru li ġej; 
− jiddaħħlu riformi bħall-ftuħ ta’ ħwienet nhar ta’ Ħadd, sistema tal-ownership tal-ispiżeriji 

u liberalizzazzjoni f’oqsma bħat-trasport bil-baħar; 
− il-privatizzazzjoni jew dħul ta’ kompetizzjoni għall-kumpanija li tmexxi t-trażmissjoni 

tad-dawl; 
− reviżjoni tal-liġijiet industrijali; u 
− tisħiħ tas-sistema ta’ governanza tal-banek. 

 
Il-ftehim jgħid ukoll li l-Gvern Grieg għandu: 
 

− iżid il-programm ta’ privatizzazzjoni; 
− jagħmel capacity-building, depolitiċiżazzjoni u riforma tal-amministrazzjoni pubblika; u 
− jinnormalizza l-metodi ta’ xogħol mal-istituzzjonijiet, dawk li kienu magħrufa bħala 

t-Troika, fost l-oħrajn billi dawn jerġgħu jmorru fil-Greċja biex jaraw l-implimentazzjoni 
tal- ftehim. 

 
Tajjeb li ngħid li ftit taż-żmien ilu meta ġie elett dan il-gvern ġdid u qabel ma l-istituzzjonijiet 
kienu prattikament driven out, kien hemm simboliżmi żgħar bħal li dawn il-laqgħat ma jsirux fil-
Ministeru tal-Finanzi iżda jsiru f’lukanda. Dawn l-affarijiet, ċertu telf ta’ ħin u l-fatt li t-Troika 
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ma kinitx għadha milqugħa f’Ateni, wasslu għal reversal – għalinqas bil-kitba – f’din it-tip ta’ 
policy. 
 
Il-Gvern Grieg – u dan kien punt kontenżjuż ħafna – qabel li jeżamina li jreġġa lura l-liġijiet li 
daħħal u li jmorru kontra l-ftehim tal-bailout ta’ qabel, jew inkella jikkumpensa għalihom. 
L-eċċezzjoni hija għal-liġi li għaddiet biex tgħin fil-kriżi umanitarja li nħolqot. 
 
L-aktar proposta li ġibdet attenzjoni u li hija ġdida għal dan it-tip ta’ ftehim kienet dik 
tat-trasferiment ta’ assi Griegi lil fond indipendenti. 
 
Il-Gvern Grieg qabel li, fuq perjodu ta’ tliet snin, jittrasferixxi assi bil-għan li jintlaħaq l-ammont 
ta’ €50 biljun lil fond indipendenti. Dan il-fond ibbażat fil-Greċja jkun immexxi mill-Gvern 
Grieg u jkun taħt is-superviżjoni tal-istituzzjonijiet Ewropej. L-assi se jkunu pprivatizzati u 
l-fondi li jidħlu minnhom imorru biex titħallas lura r-rikapitalizzazzjoni mill-ġdid tal-banek 
stmata li se tiswa madwar €25 biljun. Il-bqija tal-fondi se jmorru nofs bin-nofs biex jgħinu 
jitħallas lura d-dejn u għall-investiment. Wieħed irid jgħid li l-ammont huwa meqjus bħala għoli 
ħafna u hemm dubji kbar – żgur min-naħa tiegħi – kemm din is-somma tista’ tintlaħaq. 
Madankollu, il-valur ta’ dan il-punt huwa biex juri l-impenn min-naħa tal-Gvern Grieg biex 
jerġa’ jakkwista lura l-fiduċja li tilef mal-Istati Membri. 
 
Kif diġà għidt, dan huwa programm ambizzjuż ħafna iżda l-qbil fuqu kien meqjus bħala 
pre-rekwiżit għal ftehim biex jibdew in-negozjati għall-flus li joħorġu mill-European Stability 
Mechanism (ESM), iżda bla ma jkun hemm garanzija li dawn in-negozjati jiġu konklużi. 
  
Tajjeb li nerġa’ ngħid li l-ESM hija istituzzjoni għaliha, u l-fatt li l-flus se joħorġu minn hemm 
ifisser li l-Istati Membri, fosthom Malta, mhux se joħorġu flus mill-ġdid għal dan il-għan. 
 
Jidher li l-ammont ta’ fondi li se jkun hemm bżonn huwa bejn €82 biljun u €86 biljun.  
Madankollu, hemm min qed jgħid li dawn l-istimi huma konservattivi – jistgħu jerqsu eqreb lejn 
il-mija – filwaqt li se jkun hemm tentattiv biex dan l-ammont jitnaqqas. Huwa ironiku li dan kollu 
nqala’ minħabba li ma kienx hemm ftehim mal-Gvern Grieg dwar l-aħħar parti tal-bailout ta’ 
qabel ta’ €7.5 biljun – prattikament anqas minn 10% tal-flus li issa ġew bżonn. 
 
Punt kruċjali huwa dak tal-haircut, jiġifieri jekk għandux jinqata’ jew jinħafer parti mid-dejn kif 
kien qed jitlob il-Gvern Grieg. L-analiżi tal-Fond Monetarju Internazzjonali hija li jekk jiġi 
implimentat dan il-pakkett ma jkunx hemm bżonn ta’ haircut.  Kien ċar li bosta Stati Membri, 
fosthom Malta, ma konniex se naċċettaw li jitnaqqas l-ammont nominali jew oriġinali li għandna 
nieħdu. 
 
Min-naħa l-oħra, il-Fond Monetarju Internazzjonali sejjaħ għal flessibilità, fosthom dwar meta 
jimmatura d-dejn. Dan huwa punt li l-ftehim mhux qed jintrabat miegħu iżda li qed jgħid li se jiġi 
kkunsidrat jekk il-Gvern Grieg jimxi mal-ftehim. 
 
Min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea, din se taħdem mal-Gvern Grieg biex timmobilizza b’€35 
biljun f’fondi Ewropej minn programmi differenti u żżid il-prefinanzjament biex jgħinu għal 
tkabbir ekonomiku. 
  
Din il-laqgħa kienet waħda kruċjali u f’waqtiet minnhom drammatika. Ma naħsibx li nistgħu 
naħsbu li din hija soluzzjoni finali. Hemm azzjonijiet li jridu jittieħdu mill-Gvern Grieg li 
mbagħad iwasslu biex l-Istati Membri jaqblu li jinfetħu n-negozjati għal self ieħor mill-ESM.   
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Fi tmiem dawn in-negozjati jkun hemm bżonn qbil ieħor biex wieħed jimxi ’l quddiem.  Dan se 
jkun jiddependi minn kemm il-Gvern Grieg se jżomm kelmtu. U hawnhekk tinqala’ problema 
oħra. 
 
Fil-perjodu sakemm isir dan kollu – huwa stmat li dan il-proċess ser jieħu sa Settembru/Otturbu – 
aktarx li jimmaturaw pagamenti oħra min-naħa tal-Greċja, u għalhekk ikun hemm bżonn ta’ 
bridge financing. Is-sors ta’ dan il-finanzjament qed ikun diskuss fil-Eurogroup. 
 
Iżda filwaqt li t-triq hija twila, intlaħaq ftehim kruċjali li jżomm lill-Greċja fiż-Żona Ewro u li 
jipproteġi l-interessi tal-Istati Membri, fosthom Malta, filwaqt li jżomm l-unità fil-proġett 
Ewropew. 
 
Tajjeb nenfasizza li l-Gvern Malti rnexxielu jipproteġi l-flus li pajjiżna taħt il-Gvern ta’ qabel 
sellef lill-Greċja b’unanimità minn dan il-Parlament. 
 
Il-Bank Ċentrali Ewropew, li huwa istituzzjoni indipendenti, issa jara dan il-ftehim u jieħu 
deċiżjonijiet fir-rigward tal-fondi disponibbli għall-banek Griegi. 
 
Grazzi Sur President. 
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