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L-EWRO HIJA L-PROBLEMA,
JEW IS-SOLUZZJONI?
EDWARD SCICLUNA /Ministru għall-Finanzi

I

l-ġimgħa l-oħra, għattieni ġimgħa konsekuttiva, kont ﬁl-Parlament
Ewropew ﬁ Brussell. Iżda
meta ﬁl-ġimgħa ta’ qabel
mort biex inwassal il-prioritajiet tal-Presidenza Maltija
lill-Membri
Parlamentari
Ewropej, din id-darba pparteċipajt ﬁl-Ġimgħa Interparlamentari Ewropea fejn
membri mit-28 Parlament
nazzjonali tal-Unjoni Ewropea jiltaqgħu mal-Parlament
Ewropew biex jiddiskutu
temi komuni. Fil-każ tagħna, tkellimna dwar is-semestru ekonomiku; dwar lewro.
Għal din il-laqgħa, jiena
kont mitlub nitkellem ma’
Klaus Regling id-direttur
maniġerjali tal-Mekkaniżmu
Ewropew ta’ Stabilità, jiġiﬁeri dak il-mekkaniżmu ta’
stabilità li ta l-bail-outs lillGreċja, l-Irlanda, il-Portugall, lil Spanja u lil Ċipru.
Sintendi, l-aktar ir-rappreżentanti mill-parlamenti
nazzjonali li pparteċipaw
fuq dan is-suġġett, kienu

mill-Greċja u mill-Portugall,
jiġiﬁeri fost l-iktar li kienu
urtati għall-fatt li pajjiżhom
qiegħed ikollu jagħmel sagriﬁċċji kbar, fosthom qtugħ
ﬁl-pensjonijiet, iffriżar tassalarji u miżuri oħra. Għaldaqstant, dawn ir-rappreżentanti qegħdin jagħtu tort
ta’ dawn it-tbatijiet lill-banek, lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Fond Monetarju
Internazzjonali (IMF), jiġiﬁeri għas-sistema ta’ kif
kellhom iwettqu riformi
bħala kundizzjoni biex jiksbu l-bail-out.
Però, bħal ma ﬁssirt jiena,
irridu niftakru li dawn li lproblemi kienu f’pajjiżhom
minn qabel. Fil-fatt, konna
ilna ngħidu mill-bidu tassena 2000 li l-Portugall, lItalja, il-Greċja u Spanja kien
qed ikollhom deﬁċit u djun
kbar li se jwassluhom għal
stat ta’ falliment. Tant hu
hekk, li l-ekonomisti siltu lewwel ittra ta’ kull isem ta’
kull pajjiż biex kollettivament kienu jsibuhom bħala
PIGS, kelma li ma tantx hija

attraenti. Dan juri li l-problemi kienu ilhom hemmhekk
u ma indirizzawhomx. Dan
juri nuqqas ta’ governanza li
rriżultat f’sitwazzjoni ta’
qrib falliment.
Jiġiﬁeri, kieku bl-Unjoni
Ewropea jew mingħajrha,
dawn il-pajjiżi ma segħux
jissellfu mis-swieq internazzjonali, kif wara kollox kien
ġara lill-Arġentina. Dan ifisser li lanqas kienu kapaċi
jħallsu l-imgħax fuq id-djun
li kellhom. Mela t-tbatijiet
tal-lum huma frott il-problemi akkumulati ﬁl-passat.
Iżda dawn qegħdin jaraw
biss is-sagriﬁċċji li qed ikollhom jagħmlu llum-il ġurnata biex jirristrutturaw pajjiżhom biex jerġgħu jġibuh
fuq saqajh u lura għan-normal. Għalina dan iﬁsser li
rridu l-pajjiż ikun jista’ jħallas bil-mod il-mod id-djun li
għandu ma’ pajjiżi oħra,
fosthom Malta.
Hemm bosta raġunijiet
għalfejn dawn il-pajjiżi sfaw
f’din is-sitwazzjoni. Hemm
fatturi ekonomiċi u politiċi,

fosthom il-fatt li daħlu ﬂewro u ma setgħux ikollhom
kontroll iżjed fuq ir-rati talimgħax u r-rati tal-kambju,
seta’ kien ta’ sarima għalihom u ħolqilhom xi restrizzjonijiet.
U allura meta jkollok irrati tal-kambju li m’humiex
ﬂessibbli, biex tikseb il-kompetittività trid tagħmel dik li
nsibuha bħala devalwazjoni
interna. Jiġiﬁeri sagriﬁċċji
kbar interni bħat-tnaqqis ﬁlprezzijiet, il-pagi u l-pensjonijiet, xi ħaġa li ma kinux
imdorrijin għaliha, għallkuntrarju tal-Ġermanja u
pajjiżi tal-Ewropa taċ-Ċentru u tal-Lvant, bħall-Ungerija, il-Bulgarija u l-Istati
Baltiċi.
Din hija xi ħaġa li l-pajjiżi
Mediterranji, eskluż Malta,
mhumiex imdorrijin jagħmlu. Fil-fatt, biex jiskbu lkompetittività, Spanja, ilPortugall, il-Greċja u l-Italja
kienu mdorrijin jiżvalutaw
il-munita tagħhom bil-kbir.
Issa li ma jistgħux jagħmlu
hekk għax qegħdin ﬂ-ewro,
spiċċaw biex tilfu l-kompetittività tagħhom.
Illum il-ġurnata, qegħdin
jinqalgħu kwistjonijiet bħal
jekk l-IMF għandhiex tkompli tipparteċipa jew le
f’dawn il-programmi, dwar
jekk għandniex naħfrulhom
parti mid-djun li għandhom
lejna, dak li nirreferu għalih
bħala l-haircut.
Bħal ma ﬁssirt jiena ﬁllaqgħa Interparlamentari, ilpajjiżi li għandhom jieħdu
l-ﬂus, fosthom Malta, urew
ﬁduċja u sens ta’ solidarjetà
ma’ dawn il-pajjiżi. Tant hu
hekk, li meta qegħdin insellfu l-ﬂus lill-Greċja, Malta
qiegħda tissellef b’rata ta’
imgħax ogħla milli kemm
qiegħda żżomm lill-Griegi.
Dan iﬁsser li aħna mhux
biss qegħdin ngħinuhom
għax qed insellfuhom, iżda
ﬁl-verità, qegħdin nagħtuhom il-ﬂus. B’hekk, il-Greċja

qiegħda tiffranka €8 biljun
ﬁs-sena mis-self globali miżŻona Ewro, minbarra l-fatt
li ﬁl-pożizzjoni li hi ﬁha, ma
tistax tissellef aktar ﬂus misswieq internazzjonali.
Allura meta npoġġu dan
kollu ﬁl-kuntest tiegħu, nistgħu naraw kif dawn ilproblemi kollha ma nqalgħux bil-bailouts, imma għax
dawn il-pajjiżi ma nidirizzwx il-problemi li kellhom
ﬁl-passat. U dan iridu jifhmuh huma wkoll, għax
huwa faċli li gvern ta’ pajjiż
jagħti t-tort lill-Brussell talproblemi li ġab b’idejh stess.
Jiena ma rridnx ninftiehem li qed niddefendi lillKumissjoni jew lil Brussell,
però dan huwa li jiġri, u
b’hekk, sfortunatament lUnjoni Ewropea tibda tieħu
reputazzjoni ħażina malpopli tal-Ewropa.
Għaldaqstant, m’għandniex għalfejn niskantaw jekk
l-Ingliżi vvotaw biex joħorġu mill-Unjoni Ewropea la
kienu qed iħossu li l-problemi kollha ġejjin minn Brussell.
Il-partiti populisti ﬁ Franza u ﬂ-Italja tilfu l-ﬁduċja ﬂUnjoni Ewropea, qed jgħidu
li l-problemi kollha ġejjin
minn Brussell, u b’mod populista qegħdin joffru soluzzjonijiet li żgur mhux se
jaħdmu imma li jinstemgħu
tajjeb mal-poplu.
Huwa f’dan il-kuntest li
wieħed jifhem daqsxejn issitwazzjoni preżenti, u jifhem ukoll li hemm ħafna
xogħol xi jsir. L-Ewro għandha l-arkitettura tagħha li
trid tissaħħaħ.
Aktar ’il quddiem, se nispjega kif l-ewro għandha
tissaħħaħ biex ﬁl-futur ma
jkollniex dawn il-kriżijiet li
xbajna nisimgħu dwarhom
minn fuq il-mezzi tax-xandir, anke b’mod xi kultant li
aktar joħloq konfużjoni milli jispira ﬁduċja ﬁl-futur
ġejjieni.

Nissaponi, in-nisa bħali
kważi jibżgħu jinħaslu minħabba dak li jistgħu jsibu.
Ġaladarba sal-lum ma jidhirx li hemm kura għalih,
importanti li wieħed jieħu lprekawzjonijiet ta’ prevenzjoni fosthom billi nagħmlu
t-testijiet u mammograms
biex f’każ li jkun hemm xi
ħaġa, nilqgħu għaliha millewwel. Grazzi għall-Gvern,

issa żied żewġ pilloli oħra li
jintużaw għall-kura tal-kanċer. Tabilħaqq għandna
għalfejn
nirringrazzjawh.
Żmien ilu, il-marda tat-tubercolosis (TB) kienet ħafna
komuni u b’riżultat tagħha
mietu wkoll ħafna nies, fosthom l-isbaħ mara li dehret
fuq il-liżar taċ-ċinema, Vivien Leigh li kienet ħadmet ilparti
prinċipali
ﬁl-ﬁlm

“Gone with the Wind”.
Nies mietu, iva, imma lkura nstabet. Qegħdin ﬁssena 2017, u min jaf kemm
hemm Ġappuniżi, Ċiniżi u
Amerikani jagħmlu riċerki
fuq il-kanċer. Iva ħadd ma
jsib il-kura? Terġa’ u tgħid,
kif żdiedet il-problema talkanċer, ﬂok naqset?
VALERIE BORG,
Il-Belt Valletta

Il-marda tal-kanċer
Sur Editur,
F’waħda mill-ġranet li
għaddew iltqajt ma’ mara
liebsa l-iswed u staqsejtha
min kien mitilha. Qaltli li
kien żewġha, bil-marda talkanċer. Dakinhar stess iltqajt ma’ mara oħra, ukoll liebsa l-iswed, u naf li kellha ittifel jarmi s-saħħa. “Min
mietlek?”, staqsejtha. “It-tifel, bil-kanċer tal-istonku”

weġbitni bid-dmugħ f’għajnejha. Mort id-dar qalbi
sewda iżda l-istorja ma
spiċċatx hemm. Ta’ ħdejja
qaltli li bintha wkoll qed
tmut bil-kanċer. Iva kulħadd
qed imut bil-kanċer, għedt
bejni u bejn ruħi. Kważi rrispondejt lili nnifsi għax sirt
naf li wieħed minn kull tlieta, jimrad bil-marda qerrieda tal-kanċer.

