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L-AĠENZIJI TA’ KREDITU
QEGĦDIN JIXXAĦĦMU?
EDWARD SCICLUNA /Ministru għall-Finanzi

F

l-ewwel xahar u nofs
tas-sena, tliet aġenziji
ta’ kreditu internazzjonali taw ratings tajbin lil
Malta. Ir-riżultati tagħhom
kienu ﬁ grad għoli ta’ A u
iżjed. Dan kollu jﬁsser li
l-andamment ekonomiku u
ﬁnanzjarju tal-pajjiż sejjer
tajjeb, anzi tajjeb ħafna. Jekk
wieħed jiﬂi sew dawn irrapporti dettaljati, isib li
jgħidu li dan is-suċċess hu
mifrux fuq is-setturi kollha.
Ir-rapporti jgħidu wkoll li
l-andament għall-futur hu
pożittiv għar-raġuni l-investiment li qed isir f’pajjiżna
hu b’saħħtu ħafna. Il-punt
hu li wasalna sa hawnhekk
mhux għax il-gvern sab xi
bażi soda lesta, iżda għal
kuntrarju sab sitwazzjoni li
kienet ﬁ gradi ħafna agħar.
Nieħdu eżempju Standard
and Poor’s li sibnieha ﬁ
grad ta’ BBB+ u wara tellajnieha għal A. Moody’s
kienu jikklassiﬁkawna ﬁ
grad inqas u llum mhux biss
tellgħu r-rating iżda anke
l-outlook tagħhom.
F’dan l-isfond wieħed
jistenna li jqum l-interess u
tqum id-diskussjoni ta’
x’qed iwassal biex dawn
l-aġenziji qed itejbu r-ratings
tagħhom. Wieħed jistenna li
l-Oppożizzjoni tqajjem dan
id-dibatittu u tistaqsi kif
tjiebu r-ratings, iżda minﬂok
l-Oppożizzjoni għażlet li

Dawn l-aġenziji żgur mhux se jħammġu r-reputazzjoni tagħhom għal pajjiżna

tagħmel mistoqsija parlamentari fuq l-ammonti ta’
ﬂus li dawn is-sitt aġenziji
tħallsu mis-sena 2013 ’l
hawn allavolja jafu li xxogħol tal-aġenziji ta’ kreditu ma bediex mis-sena 2013
u jmur ferm snin qabel.
Ir-risposta rrispondejtha
b’wiċċi minn quddiem,
għax ma għandix x’naħbi.
L-implikazzjoni wara din
il-mistoqsija parlamentari
kienet waħda ċara, li dawn
l-aġenziji qed ifaħħru lil
pajjiżna għax qed inħallsuhom. Li l-agenziji globali ta’
fama u reputazzjoni tant
għolja qed jixxaħħmu millMinisteru tal-Finanzi ta’
Malta biex ifaħħruna.
Fil-fatt mhux biss dan
mhux veru xejn iżda agħar
minn hekk hija allegazzjoni
tant redikola li twaqqa’
wiċċna l-art. Hija imbarrazzanti li żewġ membri parlamentari jimplikaw sew dan
u wkoll li r-rating li jagħtuna
mhi xejn ħlief biċċa karta li
ma tiswa xejn.
Dawn ir-ratings huma bilwisq importanti għal kull
gvern madwar id-dinja. Dan
għax jiggwidaw lil gvernijiet u entitajiet għandhomx
jinvestu f’dak il-pajjiż, u
jekk wieħed għandux isellef
ukoll lil dawn il-pajjiżi.
Dawn ir-ratings jiswew
ukoll anke minħabba l-bejgħ
tal-bonds
tal-Gvern
li

jinħarġu u jinxtraw minn
banek u istituzzjonijiet ﬁnanzjarji u għalhekk iridu
opinijoni indipendenti dwar
kemm jiswew u x’riskju
jkunu jġorru. Kumpaniji
kbar u serji jitolbu li jsiru
ratings fuq il-kumpanija,
biex meta mbagħad joħorġu
oﬀerta pubblika għal ishma
fost oħrajn, dak li jkun, ikun
jaf x’se jixtri. Dan għax irrapporti ta’ dawn l-aġenziji
jidħlu ħafna ﬁd-dettall, fosthom ir-riskji, vantaġġi, track
records, investimenti, riservi
eċċ.
L-obbligu ta’ dawn laġenziji hu li jridu jirrappurtaw lil pubbliku u l-iswieq
ﬁnanzjarji, u għalhekk żgur
mhux se tpoġġilhom il-bżar
fuq imneħirhom billi tħallashom iżjed, u eventwalment jagħtuk rating għola.
Dawn l-aġenziji żgur mhux
se jħammġu r-reputazzjoni
tagħhom għal pajjiżna. Lobbligazzjoni tagħhom hi
mad-dinja kollha, u mhux
mal-Gvern Malti.
Dawn ir-ratings f’pajjizna
bdew issiru propju ﬁs-snin
90, ﬁ żmien Gvernijiet Nazzjonalisti, dan għax b’mod
ġust inħass il-bżonn li l-ekonomija ta’ pajjiżna għandha
tiġi kklassiﬁkat biex jattiraw
l-investiment. Dak iż-żmien
il-gvern beda jissellef u allura ried jara li bħal pajjiżi
oħra tad-dinja, il-bonds tal-

Qatt ma marru l-Amerika?
Sur Editur,
Qegħdin jgħidu li t-tfal
Maltin huma “obeżi” –
ħoxnin ħafna, bil-Malti. Jew
qawwijin. Jew inkella smini.
Dawn il-pappagalli Maltin jaqaw qatt ma marru ﬂIstati Uniti tal-Amerika ħalli
jaraw kemm huma ħoxnin

it-tfal Amerikani? Kollha
jieklu l-junk food, minn
ﬁlgħodu sa ﬁlgħaxija. Biex
jiﬀrankaw il-ﬂus u jkollhom
il-ﬂus għall-kura tas-saħħa
u operazzjonijiet ﬂ-isptarijiet.
Staqsu lil McDonalds jew
lill-kumpaniji l-oħra kollha
li jbigħu l-junk food kemm

gvern ikunu klassiﬁkati.
Sussegwentament dawn laġenziji ta’ kreditu żdiedu
minn tlieta għal sitta, għax
maż-żmien il-gvern ħass li
għandu jifrex aħjar il-ġudizzju ta’ aġenziji li joriġinaw mhux biss mill-Amerika iżda minn pajjiżi oħra
wkoll. Il-ħlasijiet ta’ dawn
l-aġenziji jsiru direttament
jew mill-Bank Ċentrali jew
mill-Ministeru tal-Finanzi bi
proċess bħal dawk ta’ pajjiżi
oħra.
Jiġiﬁeri ara kemm ma
jagħmilx sens u hi redikola
għall-aħħar dak li qed tgħid
l-Oppożizzjoni. Jiġiﬁeri li
dawn l-aġenziji qed jagħtu
upgrade lil pajjiżna għax qed
jitħallsu. L-unika ħaġa ċerta
hi li dawn l-aġenziji kienu
jitħalsu minn qabel l-2013.
Meta tlajt Ministru għall-Finanzi jien ma biddilt xejn.
L-istess pagament li kienu
jagħmlu l-amministrazzjonijiet preċidenti, bqajna
nagħmluh aħna.
Tant kemm dawn l-aġenziji huma serji, inġib eżempju bl-Amerika. Kien hemm
żmien meta Standard and
Poor’s riedu jniżżlu r-rating
tal-Istati Uniti, u hekk
għamlu. F’pajjiżna wkoll
kien hemm drabi meta listess aġenziji waqqgħu irrating ta’ pajjiżna, u tawna
saħansitra outlook negattiv.
Fost dawn kellna l-perjodu

ta’ bejn l-2009 u l-2013 meta
Standard and Poor’s u
Moody’s li reġgħu niżlu
r-rating ta’ pajjiżna bi tbassir
negattiv. Dan għamluh waqt
li kienu qed jitħallsu ta’
xogħolhom.
Huwa l-obbligu u d-dmir
tagħhom li fejn l-aﬀarijiet
mhux sejrin tajjeb, dan
jgħiduh u jiċċarawh, biex
eventwalment jiftħu għajnejn l-investituri.
Din l-implikazzjoni tista’
toħloq ukoll riperkussjonijiet negattivi fuq pajjiżna.
Fil-Parlament urejt bil-fatti
li dawn qed jitħallsu bħal
pajjiżi oħra, u kif kienu
jitħallsu qabel u għadhom
jitħallsu l-istess sal-lum, hi
x’inhi l-evalwazzjoni tagħhom.
Nawgura li ﬁl-parlament
id-dibattitu bejn il-gvern u
l-Oppożizzjoni jkun iktar
matur. Naħseb li d-dibattitu
li jridu jisimgħu l-familji, hu
dwar x’se nagħmlu biex intejbu l-ekonomija u eventwalment igawdu l-familji.
Nistenna li l-Oppożizzjoni
tersaq biex inkomplu niddiskutu s-setturi l-ġodda
għall-futur bħal blockchain,
l-artiﬁcal intelligence, l-esport
u oħrajn.
Fi ftit snin oħra d-dinja se
tkun diﬀerenti ħafna u
aħna rridu nimbuttaw littfal tagħna biex ikunu ppreparati għal dak li ġej.
Ritratt: tribpub.com

ibigħu ﬂ-Istati Uniti talAmerika…
Kulħadd jiekol u jibla’ ljunk food mill-ħwienet tagħhom.
Jew hemm xi ħadd li jrid
jagħmel il-miljuni mill-bejgħ
tal-healthy food?!
UNCLE SAM,
Ħal Tarxien

