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IR-RISKJU MEQJUS
ﬁl-mija.” Imma qabel ma
jseħħ il-fatt, inti trid tikkalkula dak li jkun ġara fuq
medda ta’ snin ﬁl-passat jew
inkella fuq popolazzjoni ta’
elf ruħ, dejjem skont in-natura tal-istudju li qiegħed
tagħmel.
Imma nistħajjilkom tistaqsu, għalfejn qed jgħid dan
kollu?
Ir-riskju huwa suġġett
serju ħafna għal istituzzjonijiet kbar, kumpaniji kbar,
għall-gvern, u wara kollox,
għal kulħadd, għax dawn
kollha jridu jieħdu deċiżjonijiet importanti għall-futur.
Tajjeb li nfakkar kif banek
prinċipali għandhom dipartimenti kbar li xogħolhom
huwa li jiffukaw fuq il-kalkoli tar-riskji kuljum. Fost
dawn hemm riskju fuq lekonomija, li titla’ l-inﬂazzjoni, li jiżdied il-qgħad jew
inkella li tonqos il-likwidità,
kif ukoll ir-riskji personali u
ta’ kumpaniji dwar jekk
iħallsux lura d-dejn li jkollhom.
Hemm riskji oħrajn ukoll,
però dawn huma kumplikati ferm u rridu nieħdu ħafna
aktar spazju mill-gazzetta
biex niddiskutuhom.
Biex niskansaw ir-riskji,
ħaġa waħda biss hemm
x’tagħmel; dak li ma tagħ-

mel xejn. Anzi, anki jekk ma
tagħmel xejn, wieħed xorta
jaf ikollu xi riskji imma żgur
li ﬁl-ħajja, speċjalment ﬁnnegozju, wieħed irid jeħodhom dawn ir-riskji. Aktar
ma jkunu riskji għoljin, irritorn tad-dħul jew inkella
proﬁtti jkunu ikbar. Mhux
dejjem jiġri hekk, però jkunu
relatati.
Żgur li, per eżempju, ﬂinvestimenti ﬁnanzjarji, dan
huwa l-każ. Ir-rati tal-imgħax ikunu għoljin jekk irriskju huwa għoli, u jkollok
imgħax baxx meta r-riskju
huwa baxx, per eżempju, ﬁlkaż ta’ bonds tal-gvern jew
inkella depożiti bankarji.
Aktar ma mmorru ’l quddiem iktar ir-riskji qegħdin
jiġu kkalkulati b’mod soﬁstikat, permezz ta’ mudelli
ikkomplikati ta’ kompjuters, biex bihom wieħed
ikun jista’ jieħu deċiżjoni tajba però ﬂ-istess ħin ma jidħolx għal riskji mingħajr ma
jkun jaf għalxiex wieħed
dieħel.
Dak li jsir mill-banek isir
anke minna – ﬁd-dar, ﬁlfamilja, li għalkemm ma jikkalkulawhomx bil-kompjuter ikun qiegħed ikollu jikkalkula x’deċiżjoni wieħed
jew ieħor jieħu.
Ir-riskji huma parti essenzjali mill-ħajja tagħna. Kull
deċiżjoni li nieħdu trid tkun
meqjusa, għax ﬁha element
ta’ riskju peress li l-effett ta’
dik id-deċiżjoni ma jinħassx
mill-ewwel, iżda ﬁl-futur.
Għalhekk ir-riskju jrid ikun
meqjus.

tqu l-impenn u l-funzjonijiet
tagħna ﬁl-Presidenza. Bażikament ħames impenji fosthom l-ippjanar u l-organizzar tal-laqgħat tal-kunsill u
l-korpi preparatorji, nagħtu
rappreżentanza u koordinazzjoni barra Brussel, nirrappreżentaw il-Kunsill ﬁrrelazzjoni mal-istituzzjonijiet oħra tal-UE, u li niddeﬁnixxu l-programm ta’ 18-il
xahar bejn tliet stati membri
u l-programm ta’ sitt xhur
ﬁl-Presidenza.
Nemmnu li rridu nkunu
magħqudin u kompatti bejnietna. Dan prestiġju għallpajjiż. Bilfors li ħaddieħor
bħal jgħir li hu l-Partit Laburista ﬁl-Gvern li waqgħet
fuqu din ir-responsabbiltà.
Bid-diskors l-Oppożizzjoni
forsi jagħtu l-impressjoni li
ħadmu bla heda favur ilPresidenza, iżda l-gambetti
ﬁni u l-maniġġi sottili biex
joskuraw lill-Gvern Laburista hi pwerili, infantili u
mhux dinjituża.
Din tal-Presidenza okkażjoni fejn Malta se teċċella.
Ejjew inħossuna kburin li
Maltin. Il-ġlieda politika inħalluha ﬁt-territorju Malti.

Hu dmir tal-Oppożizzjoni li
tikkritika, iżda mkien ma
jeżisti t-tixwix u l-iżlealtà ﬁllessiku tal-funzjonijiet ta’
Oppożizzjoni matura.
Malta m’għandiex ikollha
xi sens ta’ inferjorità minkejja r-rejaltajiet geograﬁċi
tagħna Malta taf għal tqum
għall-okkażjoni u tkun
eċċellenti f’dawn is-sitt xhur
Presidenza.
Dmirna hu li nħallu lmarka tagħna fuq il-lat
leġiżlattiv u politiku Ewropew. Din mhux l-ewwel
darba li Malta lagħbet rwol
ﬁl-ħajja Ewropeja.
Din il-Presidenza qed isseħħ meta l-leġiżlazzjoni
dwar il-migazzjoni qed jiġu
nnegozjati. se nkunu f’pożizzjoni ninﬂuwenzaw iddirezzjoni li se tieħu l-Unjoni Ewropea.
L-istess dwar l-irjus tattassazzjoni u l-ħtieġa li Malta tibqa’ tieħu ħsieb hi ssovranità
tat-tassazzjoni.
Din tal-Presidenza se tkun
mument ieħor ﬂ-istorja ta’
pajjiżna li bih se nkunu lkoll
kburin. Awguri Malta!
EWROPEW,
Brussell

EDWARD SCICLUNA /Ministru tal-Finanzi

Ir-riskji huma parti essenzjali minn ħajjitna
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r-riskju bħala kunċett huwa bbażat fuq il-probabilità li ﬁl-futur, se tiġri xi
ħaġa. Meta nitkellmu fuq
riskju, jiġuna f’moħħna l-aċċidenti, bħal per eżempju rriskju assoċjat mas-sewqan
ta’ xi vettura, jew li tivvjaġġa
permezz tal-ajruplan, vapur
jew ferrovija.
Hemm min, biex jiċċajta,
jgħid li saħansitra s-sempliċi
fatt li jmur jorqod ﬁs-sodda
jippreżenta ċertu ammont

ta’ riskju, għax nafu li hemm
aktar nies li mietu ﬁs-sodda
waqt l-irqad, milli waqt li
kienu qegħdin jivvjaġġaw
bl-ajru jew bil-karozza. Imma ċajt apparti, dak li hu
ċertu huwa li l-probabbilità
u r-riskju huma bbażati u
kkalkulati fuq dak li jkun
ġara ﬁl-passat.
Meta wieħed jistudja lpassat, ikun jista’ jevalwa
jekk ir-riskju jkunx għoli jew
baxx, inkwetanti jew inkella

insinjiﬁkanti. Fuq dawn ilkunsiderazzjonijiet, min irid
ibassar x’riskju se jieħu, jista’ jibbaża d-deċiżjoni tiegħu fuq il-probabiltajiet.
Problema oħra dwar irriskju u l-probabilità huwa li
qabel ma jseħħ il-fatt, inti
ma tafx b’ċertezza jekk hux
se jseħħ jew le. Huwa faċli
mmens li, wara li l-fatt
iseħħ, wieħed jgħid: “ara,
ma ġratx”, jew inkella, “ġrat
u allura r-riskju huwa mija

Il-Presidenza ﬂ-Unjoni Ewropea

Sur Editur,
Bil-Presidenza tal-Unjoni
Ewropea, Malta se jkollha
opportunità ssaħħaħ mhux
biss ir-relazzjonijiet tagħha
mal-UE, iżda l-proﬁl tagħha
bħala stat membru. Malta se
tkun qed tmexxi l-laqgħat
ta’ kull livell ﬁl-Kunsill talMinistri, b’mod li tassigura
l-kontinwità tax-xogħol talUnjoni ﬁlwaqt li tmexxi ’l
quddiem ix-xogħol tal-kun-

sill fuq il-leġiżlazzjoni talUE, it-tkomplija tal-agenda
u l-koperazzjoni tal-istati
membri tal-UE.
Malta lesta, imħejjija u
anzjuża biex twettaq dan irrwol b’mod mill-aktar professjonali. Fix-xogħol preparatorju, Malta kienet involuta b’mod interattiv fuq
tliet livelli: interament ﬁlGvern u mar-Rappreżentant
Permanenti f’Malta għal

U.E ﬁ Brussell, mas-soċjetà
ċivili u mal-istituzzjonijiet
Ewropej, speċjalment isSegretarjat tal-Kunsill. Dan
jinvolvi xogħol kbir ta’
ppjanar, loġistika, komunikazzjoni u kuntatti malmidja b’rabta mal-Presidenza sa mill-2013. Dan taħt ilħidma għaqlija u professjonali ta’ Dr Ian Borg.
Bħala pajjiż ridna nassiguraw li nkunu lesti nwet-

