
STQARRIJA MILL-PRIM MINISTRU JOSEPH MUSCAT DWAR LAQGĦA URĠENTI 
TAL-MEXXEJJA TAŻ-ŻONA EWRO LI NŻAMMET FIS-7 TA’ LULJU 2015 
 
Nixtieq nirrapporta dwar il-laqgħa urġenti tal-mexxejja taż-Żona Ewro li saret ilbieraħ, 7 ta’ 
Lulju 2015, dwar is-sitwazzjoni fil-Greċja, speċjalment wara r-referendum li sar fil-Greċja l-
Ħadd li għadda. 
 
Mhux se noqgħod nidħol f’kummentarju politiku dwar dak li ġara fil-Greċja, iżda se nillimita 
ruħi għall-kuntest tal-laqgħa tal-bieraħ. 
 
M’hemmx dubju li r-riżultat ċar tar-referendum ta’ nhar il-Ħadd biddel ix-xenarju politiku fil-
Greċja. Iżda biddlu fl-Ewropa wkoll. Ir-riżultat saħħaħ lill-Prim Ministru Grieg lokalment. Iżda 
dgħajjef lil kawża Griega fl-Ewropa. Dan għaliex l-għażla tar-referendum antagonizzat lill-
popolazzjonijiet ta’ ħafna pajjiżi kredituri. L-aptit għal ftehim għalhekk naqas u konċessjonijiet li 
setgħu ntrebħu mill-Greċja ġimagħtejn ilu, issa jista’ jkun li tneħħew minn fuq il-mejda. 
 
Fi kliem ieħor, b’riżultat tar-referendum, il-pożizzjoni tal-Gvern Grieg saret aktar iebsa, iżda 
b’riżultat tal-istess referendum, il-pożizzjoni tal-Istati Membri l-oħra saret aktar iebsa wkoll. 
 
F’dawn il-ġimagħtejn, is-sitwazzjoni ekonomika fil-Greċja wkoll inbidlet, u dan sar għall-agħar. 
 
Dwar l-għażla li jsir referendum, din kienet leġittima iżda irresponsabbli, kif diġà għidt f’dan il-
Parlament, speċjalment minħabba l-ħin li fih sar. 
 
Jekk tistaqsi lin-nies jekk jaqblux jew le li jitnaqqsulhom il-pensjonijiet u jiżdidulhom it-taxxi, 
huwa ovvju xi tkun it-tweġiba. Bħalma huwa ovvju xi tkun it-tweġiba jekk nagħmlu referendum 
u nistaqsu lill-popli tat-18-il pajjiż l-ieħor taż-Żona Ewro, inkluż lill-Maltin u l-Għawdxin, jekk 
jaqblux li jinħafer id-dejn lill-Greċja. 
 
Filwaqt li hu leġittimu li wieħed jgħid li l-Gvern Grieg qed jirrappreżenta l-leħen demokratiku 
tal-poplu tiegħu, l-istess qed jagħmlu l-gvernijiet l-oħra. 
 
Il-laqgħa tal-mexxejja kienet preċeduta minn laqgħa tal-Ministri tal-Finanzi tal-Eurogroup. 
Matul din il-laqgħa, ngħid jien b’mod sorpendenti, il-Gvern Grieg ma ressaq l-ebda proposta. L-
istess ġara fil-laqgħa tal-mexxejja. Intqal li l-proposta se tasal fis-sigħat ta’ wara. Fil-fatt għadu 
kif infurmani l-Ministru għall-Finanzi li s’issa għadha ma waslitx proposta iżda waslet ittra 
formali fejn il-Gvern Grieg qed jitlob l-għajnuna tal-ESM – issa nispjega x’inhu l-ESM – u jgħid 
li l-proposta bid-dettalji se tasal sa nhar il-Ħamis.  
 



Meta ilna nisimgħu bis-sitwazzjoni urġenti fil-Greċja, u xeni ta’ pensjonanti jibku u nies 
jikkjuwjaw quddiem ATMs, u meta kull ġurnata tfisser miljuni li qed jixxuttaw mill-ekonomija 
Griega, l-anqas li wieħed kien jistenna kien li l-Gvern Grieg jersaq bi proposta. Fuq kollox, kien 
il-Prim Ministru Grieg stess li qal li se jasal fi ftehim fi żmien 48 siegħa mir-referendum. Jidher 
li lanqas proposta ma kien hemm lesta, aħseb u ara ftehim. 
 
Minħabba f’hekk, il-laqgħa tal-bieraħ, fil-fehma tiegħi, kienet ħela ta’ ħin, jew forsi ħin li seta’ 
ntuża ferm aħjar, għax ma ddiskutietx soluzzjonijiet ibbażati fuq proposta Griega. 
 
Min-naħa ta’ Malta, għamilna l-pożizzjoni tagħna ċara. L-ewwel nett, Malta mhi se taċċetta l-
ebda haircut, jiġifieri mhu se jinħafer l-ebda dejn lill-Greċja. Fuq dan jaqblu magħna l-
maġġoranza assoluta, jekk mhux unanima, tal-Istati Membri l-oħra.  
 
Li dejjem konna u għadna lesti li niddiskutu huma kundizzjonijiet aktar flessibbli għal dan id-
dejn. Dik hija xi ħaġa li dejjem għidna li lesti li niddiskutu u naqblu dwarha. 
 
It-tieni nett, m’ aħniex lesti li naqblu li jkun hemm ftehim temporanju jekk dan ma jkunx fil-
kuntest ta’ ftehim usa’ li jkun jinkludi prior actions, jiġifieri azzjonijiet li jridu jittieħdu qabel, u 
programm ċar ta’ riformi. 
 
Tajjeb li niċċara li jekk ikun hemm ftehim dwar bailout ieħor, dan isir mill-European Stability 
Mechanism (ESM) li issa hija istituzzjoni għaliha bil-fondi tagħha, speċi ta’ bank. Dan ifisser li 
ma jkunx hemm bżonn li Malta toħroġ aktar flus milli diġà ħarġet. Dan kien ikun il-każ kieku 
ntuża l-European Financial Stability Facility (EFSF); f’dak il-każ kien ikun hemm bżonn ta’ 
aktar flus mill-Istati Membri, inkluż Malta. 
 
Politikament, huwa ċar li l-mexxejja taż-Żona Ewro jridu li l-Greċja tibqa’ fiż-Żona Ewro, iżda 
bl-istess mod hemm realizzazzjoni li dan ma jistax isir akkost ta’ kollox. 
 
It-triq ’il quddiem hija li jkun hemm proposta suppost dettaljata mill-Gvern Grieg sa nhar il-
Ħamis, jiġifieri sa għada, li tkun diskussa mal-istituzzjonijiet. Nerġa’ ngħid, ma nistax nifhem kif 
din il-proposta ma ġietx matul il-ġurnata tal-bieraħ meta kien hemm il-ħin kollu biex issir. Kif 
għedt qabel ukoll, il-Ministru għall-Finanzi infurmani li s’issa waslet l-ittra formali, għax lanqas 
l-applikazzjoni formali għall-ESM ma kienet għadha waslet. Fl-ittra formali, fejn qed jintalab l-
aċċess għall-ESM, hemm miktub mill-ġdid li din il-proposta se tasal sa għada. Jekk ikun hemm 
bażi ta’ ftehim, dan jiġi quddiem il-Ministri tal-Finanzi tal-Eurogroup nhar is-Sibt li ġej. 
 
Dan imbagħad jista’ jersaq quddiem laqgħa tal-mexxejja taż-Żona Ewro, li eventwalment tista’ 
tkun segwita – u qed nuża l-kundizzjonal għax dan huwa l-kundizzjonal li ntuża anke lbieraħ 
waqt il-laqgħa - minn laqgħa tal-Kunsill Ewropew, bit-28 Stati Membri. 



 
Dan għaliex is-sitwazzjoni jista’ jkollha effett fuq pajjiżi li mhumiex fiż-Żona Ewro u li huma 
esposti għall-Greċja. Fil-fatt hemm numru ta’ pajjiżi li mhumiex fil-Euro Zone li l-banek 
tagħhom jista’ jkun li huma esposti għall-Greċja ferm aktar minn ta’ pajjiżi fiż- 
Żona Ewro. 
 
Barra minn hekk, jekk ikun hemm bżonn ta’ għajnuna umanitarja lill-Greċja – jista’ jkun il-każ 
kemm jekk jintlaħaq ftehim kif ukoll jekk ma jintlaħaqx ftehim - id-deċiżjoni għandha tittieħed u 
trid tittieħed mill-pajjiżi kollha biex tkun ukoll deċiżjoni baġitarja. 
 
Sadattant, il-Bank Ċentrali Ewropew se jkompli jieħu deċiżjonijiet b’mod indipendenti. S’issa d-
deċiżjoni hi li ma jżidx il-European lending facility (ELF) lill-banek Griegi. 
 
 
 


