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Sinjuri, mistednin distinti u ħbieb,  

 

Grazzi mill-qalb talli stedintuni biex naqsam magħkom it-tifkira tal-

għoxrin sena mit-twaqqif tal-Kamra tan-Negozju ta’ Għawdex. Meta 

rċevejtha, mill-ewwel gew f’moħħi tikiriet sbieħ imma aktar bikrin, ta’ 

meta missieri nħatar biex imexxi l-fergħa ta’ Barclays Bank hawn fir-

Rabat ta’ Għawdex f’Diċembru tal-1964, hekk kif beda jseħħ l-iżvilupp 

turistiku u industrijali f’din il-gżira, tant għażiża għalikom u, jkolli 

nistqarr, għalija ukoll. Matul l-erba’ snin li domna hawn, missieri 

ħadem id f’id ma’ industrijalisti u imprendituri Għawdxin biex l-

ekonomija tal-gżira tadatta għas-seklu għoxrin. Illum, magħkom nifrah 

b’dak kolli li twettaq biex Għawdex u l-Għawdxin igawdu minn sehem 

xieraq tal-ġid materjali u soċjali li toffri d-dinja ta’ żminijietna.  

 

Kull tifkira titfa’ dawl fuq l-imgħoddi u tħeġġeġ għall-ġejjieni. Bi 

ħsiebni nitkellem fil-qosor dwar tliet materji li fuqhom jistrieħu l-

istrateġiji dwar l-iżvilupp sostenibbli f’Għawdex. Huduhom bħala l-

ħsibijiet ta’ wieħed ‘barrani’ b’saqajh it-tnejn f’Malta, imma b’qalbu 

marbuta mal-gżira ta’ tfulitu. Nittama li jgħinukom tgħarblu s-sehem li 

l-Kamra tan-Negozju jista’ ikollha f’dan l-iżvilupp. 

 

Nibda bil-gzira u l-poplu li jgħix fiha. Għawdex u Malta marbutin fi 

żwieġ li qajla jista’ jinħall. Żwieġ tajjeb huwa patt dejjiemi ta’ imħabba 

reċiproka li tibni liż-żewġ partijiet. Fi ftit kliem, Malta u Għawdex 

għandhom bżonn lil xulxin: la l-gżira l-kbira ma tkun sħiħa mingħajr 



- 2     -  

 

iż-żgħira, u lanqas iż-żgħira mingħajr il-kbira. Ir-rabta tilħaq l-għan 

mixtieq meta l-għaqda u l-awtonomija tal-partijiet ma jtellfux lil 

xulxin, anzi jaħdmu f’armonija li twassal lil kull parti biex tilħaq il-

potenzjal distintiv tagħha. Ngħaddi, mela, biex nitkellem aktar dwar kif 

inwieżnu l-awtonomija min-naħa u l-għaqda min-naħa l-oħra. 

 

Matul l-aħħar mija u ħamsin sena, l-awtonomija ta’ Għawdex inbniet 

l-aktar billi twaqqfu jew issaħħu l-istituzzjonijiet soċjali u statali – id-

Djoċesi, il-kunsilli lokali u reġjonali, il-Ministeru għal Għawdex u, 

minn hawn u ftit ġimgħat oħra, l-Awtorità Reġjonali għall-Iżvilupp ta’ 

Għawdex. Dawn ħadmu biex iseħħ progress soċjali qawwi f’Għawdex, 

u biex l-Għawdxin ikollhom sehem xieraq mill-ġid li tiġġenera l-

ekonomija nazzjonali. Mhux hekk biss: bis-saħħa tal-immaġinazzjoni, 

il-ħila u l-inizjattiva tal-Għawdxin, Għawdex kien l-ewwel li għaraf il-

valur ekonomiku tal-wirt kulturali ta’ pajjiżna. Kontu intom li bdejtu l-

festivals mużikali ta’ kalibru għoli, għexieren ta’ snin qabel Malta; kien 

bis-saħħa tagħkom li l-opra reġgħet ħadet il-ħajja f’pajjiżna. X’irrid 

ngħid? L-ewwel, li f’dil-ħaġa jidher ċar li Għawdex mhux nieqes mill-

kreattività u l-ispirtu imprenditorjali; it-tieni, li Għawdex għandu 

sehem qawwi x’jagħti f’ċerti oqsma tal-iżvilupp nazzjonali. Jalla li l-

Għawdxin u l-Maltin kollha jgħarfuh dan.  

 

L-awtonomija ma tistrieħx biss fuq istituzzjonijiet statali u soċjali 

b’saħħithom. Awtonomija legali qatt ma tista’ tagħmel tajjeb għal 

dipendenza ekonomika u fiskali. Għawdex iġorr parti żgħira mill-piż 
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tat-taxxi u jieħu għadd ta’ sussidji direttament jew indirettament. 

Sakemm dil-pożizzjoni ma tinbidilx, qatt mhu ser jieqaf fuq saqajh, u 

r-relazzjoni ma’ Malta tibqa’ dik ta’ ‘junior partner’, minnflok żwieġ 

bejn tnejn indaqs. Mhux hekk biss: Għawdex donnu jiddependi 

ideoloġikament mill-mudell ekonomiku nazzjonali – mudell li, waqt li 

qed jiġġenera ħafna ġid, qed jgħabbi lilna u lil uliedna b’piżijiet 

ambjentali u soċjali li mhumiex sostenibbli. Il-bini li tiela’ bla rażan 

jixhed din id-dipendenza ideoloġika fuq il-mudell ekonomiku Malti. 

Biex tinqata’ din id-dipendenza, huma meħtieġa żewġ inizjattivi.  

 

L-ewwel, li l-gżira tibda tinvesti fl-infrastruttura fiżika u soċjali 

meħtieġa għall-iżvilupp minn riżorsi fiskali li tiġġenera hi stess; dan 

ifisser taxxi mħallsin mill-Għawdxin biex jintefqu f’Għawdex minn 

awtoritajiet statali mmexxijin mill-Għawdxin. Mhix meħtieġa żieda fit-

taxxi: minnflok, it-taxxi li jitħallsu f’Għawdex, fuq dħul, qliegħ 

kummerċjali u valur addizzjonali, jistgħu jkunu ‘ring-fenced’ jew għal 

kollox jew parzjalment, biex jintefqu f’Għawdex skont strateġija 

mfassla mill-awtoritajiet reġjonali.   

 

It-tieni bidla meħtieġa hi li l-imprendituri Għawdxin jaħdmu id f’id 

mal-awtoritajiet statali Għawdin biex ifasslu mudell ekonomiku u 

strateġija ta’ żvilupp sostenibbli adattata għaċ-ċirkostanzi ta’ 

Għawdex. Meta jsir paragun bejn dawn iż-żewġ farkiet blat f’nofs il-

baħar u gżejjer ħafna akbar, b’wisq iżjed riżorsi umani u naturali, l-

ewwel tistagħġeb kif ħadna l-indipendenza u s-sħubija fl-Unjoni 
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Ewropea, imbagħad tibda tinduna kemm ingawdu minn vantaġġi, l-

aktar is-soċjetà avvanzata u b’saħħitha li tgħix f’Għawdex u Malta.  

 

Għandi f’moħħi strateġija li tħares lejn id-daqs tal-gżira u dik li 

tissejjaħ ‘carrying capacity’, il-fiżjonomija, l-ambjenti rurali u urbani, 

u r-riżorsi fiżiċi tagħha, il-wirt kulturali, il-possibbiltajiet li joffru t-

teknoloġiji diġitali, il-ħiliet u kapaċitajiet li jħaddan il-poplu, id-

diaspora Għawdxija mxerrda mal-erbat irjieħ tad-dinja, bil-kuntatti u r-

riżorsi li għandha. Tajjeb li twieżnu l-fatt li, bħala gżira, Għawdex hu 

maqtugħ għalih u fl-istess waqt parti mir-Republika ta’ Malta u mill-

Unjoni Ewropea – twieżnu dak il-bilanċ bejn l-għaqda u l-awtonomija, 

bilanċ sottili, flessibbli, iċ-ċavetta ta’ bosta possibbiltajiet. Naf li, 

kemm-il darba seħħet pjanifikazzjoni ta’ din ix-xorta, imma jidhirli li 

kienet fundamentalment ispirata minn politiċi u esperti Maltin, u 

magħġuna skont il-mudell ekonomiku nazzjonali.  

 

Tifhmunix ħażin: minix nipproponi li Għawdex jinqata’ għalih bħala 

stat indipendenti; jew li jagħżel strateġija li treġġa’ l-gżira lura lejn l-

ekonomija u s-soċjetà agrikola ta’ qabel il-gwerra. Minix nipproponi li 

jiżdiedu t-taxxi u jispiċċaw is-sussidji. Qiegħed ngħid biss li Għawdex 

jeħtieġ mudell ekonomiku li jistrieħ fuq sisien sostenibbli – il-karattru 

distintiv tal-gżira; il-ħila u l-ispirtu tal-poplu; l-assi materjali, kulturali 

u soċjali li ħloqtu intom stess, kif ukoll sens qawwi ta’ partnership 

nazzjonali, u użu għaqli tat-teknoloġiji l-ġodda.  
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L-iżvilupp ta’ Għawdex jitlob sforz nazzjonali, imsejjes fuq djalogu 

wiesgħa u bl-għajnuna tal-istituzzjonijiet nazzjonali – il-Gvern u l-

Parlament, l-amministrazzjoni pubblika u l-awtoritajiet regolatorji, 

flimkien mal-istituzzjonijiet Għawdxin. Iżda l-Għawdxin għandhom 

ikunu huma li jmexxu dan l-isforz; huma li japprovaw il-viżjoni u l-

istrateġija li titfassal; huma li jwettqu l-pjanijiet u programmi.  

 

U hawn ngħaddi għall-aħħar ħsieb, jiġifieri s-sehem tal-Kamra tan-

Negozju fil-bini ta’ ġejjieni xieraq għal Għawdex.  

 

L-eżistenza ta’ Kamra tal-Kummerċ hija sinjal ta’ maturazzjoni 

ekonomika: sinjal li kiber l-għadd, il-varjetà u s-saħħa tal-

intraprendituri, kif ukoll sinjal li dan is-settur tas-soċjetà jixtieq u 

jeħtieġ rappreżentanza fil-ħajja pubblika ta’ pajjiż jew reġjun. Kamra 

tal-Kummerċ hija għodda, mezz li ġġib l-għaqda bejn l-intraprendituri 

u ssarraf din l-għaqda f’inizjattivi ‘politiċi’ fis-sens wiesgħa tal-kelma.  

 

Għaddew għoxrin sena mit-twaqqif tal-Kamra tan-Negozju ta’ 

Għawdex: illum nistgħu nqisuha ‘adulta’; għandha struttura u riżorsi; 

stabbiliet tradizzjoni ta’ tmexxija; kisbet l-esperjenza li taħdem u 

titkellem f’ambjenti varji, f’Għawdex, f’Malta u lil hinn minn xtutna. 

Issa tista’ tagħmel passi oħra: fid-dawl ta’ dak li għidt qabel, jiġuni 

f’moħħi erba’: 

a) l-ewwel, li tkun protagonista fl-istħarriġ ta’ dak il-mudell 

ekonomiku ġdid; mudell sostenibbli, għaliex imfassal fuq il-
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potenzjal u l-karattru distintiv ta’ Għawdex; mudell li jimmira 

għal awtonomija ekonomika u fiskali li twassal lil Għawdex għal 

sħubija sħiħa, dinjituża fir-Republika tagħna; 

b) it-tieni, li, id f’id mal-awtoritajiet statali ta’ Għawdex, tiffaċilita 

il-kompetitività tal-ażjendi u intrapriżi Għawdxin fl-

ekonomija dinjija; 

c) it-tielet, li l-Kamra ssir il-benniena ta’ spirtu intraprenditorjali 

fost iż-żgħażagħ Għawdxin, permezz ta’ korsijiet ta’ 

formazzjoni, mentoring, internships u għodod oħra ta’ din ix-

xorta; 

d) ir-raba’, imma mhux lanqas, li l-Kamra tħaddan u xxerred 

standards għoljin ta’ integrità fid-dimensjoni ekonomika tal-

ħajja f’Għawdex – standards li jħarsu l-indafa fil-politika; 

rettezza mal-klijenti u l-awtoritajiet; ġustizzja mal-ħaddiema ta’ 

kull sengħa, razza u lewn; rispett għall-ambjenti urbani u rurali, 

għall-komunitajiet u għall-wirt kulturali.  

 

Zminijietna huma żminijiet ta’ taqlib u inċertezzi. Il-bniedem jgħix 

f’epoka ta’ tranżizzjoni mmexxija minn bidliet teknoloġiċi 

rivoluzzjonarji, movimenti soċjali ġodda, interessi kummerċjali 

qawwijin, u theddid ambjentali bla preċedent fl-istorja. Il-membri tal-

Kamra tan-Negozju ta’ kuljum iħabbtu wiċċhom ma’ aspett jew ieħor 

minn dawn ir-realtajiet. Il-kliem li bih jibda r-rumanz A Tale of Two 

Cities jgħodd għal-lum: It was the best of times; it was the worst of 

times. Dan kollu jesiġi mill-mexxejja f’kull qasam qalb qawwija, 
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viżjoni ċara, ħila organiżżattiva u komunikattiva. Jiena nawgura li l-

Kamra tan-Negozju ta’ Għawdex tqawwi qalb l-imprendituri 

Għawdxin, tgħinhom ifasslu viżjoni dwar il-ġejjieni kollettiv, 

tħarriġhom fil-ħiliet strateġiċi u maniġerjali, u tkun forum ta’ djalogu, 

konsultazzjoni, dixxerniment u pjanifikazzjoni għall-poplu u l-

awtoritajiet ta’ din il-gżira. Minn qalbi, nawguralkom.  


