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Kamra tan-Negozju 
   dejjem iżjed  żagħżugħa

F’Jannar li għadda, il-Kamra tan-Negozju għal 
Għawdex fakkret l-għoxrin sena mit-twaqqif tagħha. 
Żmien relattivament qasir mill-perspettiva storika, 
imma li fih din l-entità Għawdxija għamlet ħafna 
għall-ġid tan-negozju u n-negozjanti Għawdxin, fil-
kuntest ta’ ekonomija nazzjonali li qed tikber imma li 
fiha gżiritna jifdlilha tħabbat wiċċha ma’ bosta sfidi. 
Is-CEO relattivament ġdid, Daniel Borg, kellimna 
dwar ideat innovattivi kif il-vuċi tal-GBC tista’ tibqa’ 
rilevanti llum.

1. Kemm ilek f’din il-kariga u x’ħajrek tidħol għal dan 
ix-xogħol?

Issa ilni f’din il-kariga sena u tliet xhur. Li ħajjarni biex 
napplika għal dan ix-xogħol hu li kont dejjem konxju 
tal-ħidma tal-Kamra tan-Negozju għal Għawdex. 
Dejjem laqtitni s-serjetà tagħha u l-mod professjonali 
kif taħdem, speċjalment il-fatt li minkejja ċ-ċokon 
tal-organizzazzjoni, dejjem semmgħet leħinha mhux 
biss fuq livell nazzjonali imma wkoll internazzjonali. 
Matul il-karriera tiegħi ħdimt bħala riċerkatur jew 
analista, kif ukoll bħala visiting lecturer fl-Università 
ta’ Malta. Qabel ma dħalt fil-kariga kont naħdem 
fid-Direttorat għat-Turiżmu u l-Iżvilupp Ekonomiku, 
fejn għent biex jitwaqqaf dan id-Direttorat fi ħdan il-
Ministeru għal Għawdex. Dan tani esperjenza wiesgħa 
fl-amministrazzjoni, poġġieni f’kuntatt ma’ diversi 

stakeholders u tani għarfien tal-ekonomija Għawdxija. 
Wara din il-fażi f’ħajti ħassejt li issa kien imiss pass 
ieħor.

2. X’ħidma sibt quddiemek malli sirt Kap Eżekuttiv 
tal-GBC?

Bħala Kap Eżekuttiv tal-Kamra tan-Negozju għal 
Għawdex sibt diġà struttura tajba ħafna. Jiena 
dejjem emmint li trid tibni fuq it-tajjeb li ssib, u jien 
dak li pprovajt nagħmel. Il-ħidma li sibt tistennieni 
fl-ewwel sena kienet prinċipalment l-organizzazzjoni 
tal-Forum tal-Insular Chambers of Commerce and 
Industry of the European Union (INSULEUR) li kellu 
jsir f’Għawdex f’Ottubru 2019. Magħha kien hemm 
ukoll il-Presidenza ta’ din l-organizzazzjoni li bħalissa 
qiegħda f’idejn il-GBC. Ipprovajna wkoll inżidu 
l-għarfien tal-organizzazzjoni billi nikkomunikaw iktar 
permezz tal-midja soċjali.

3. Min huma l-istakeholders f’din il-ħidma li 
magħhom tħabbat wiċċek kuljum?

L-istakeholders huma prinċipalment in-negozji (li aħna 
nirrappreżentaw), il-Gvern u l-entitajiet governattivi, 
kif ukoll is-soċjetà fuq livell ġenerali. Hemm nisġa 
qawwija bejn l-ekonomija u s-soċjetà, u għalhekk 
aħna naħdmu wkoll mal-imsieħba kollha soċjali.
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4. Il-GBC għandha storja li ilha tevolvi għoxrin sena. 
Għawdex kif gawda kummerċjalment mil-leħen 
tagħha? X’inhuma l-kwistjonijiet u l-bżonnijiet li 
tfittxu kif tindirizzaw fil-ħidma regolari tagħkom?

Għawdex gawda dejjem b’mod sinifikanti. Għalkemm 
forsi l-ħidma tal-Kamra tan-Negozju għal Għawdex 
mhix waħda apparexxenti, ir-rappreżentanti tagħha 
dejjem ħadmu għall-ġid tas-soċjetà Għawdxija, bħal 
fejn jidħol l-aspett tal-konnettività fid-diversi forom 
tagħha. Għen il-fatt ukoll li bħala organizzazzjoni 
dejjem kellha Presidenti li kienu u għadhom involuti fl-
aspett soċjali. Il-GBC dejjem ħadmet biex il-bżonnijiet 
tan-negozju u s-soċjetà Għawdxija jiġu mgħarrfa 
kemm fuq livell nazzjonali u kemm internazzjonali. 
Permezz tal-ħidma tagħha l-Kamra għenet biex 
il-bżonnijiet ta’ Għawdex jitilgħu ’l fuq fl-aġenda 
nazzjonali. Il-kwistjonijiet u l-bżonnijiet li nindirizzaw 
fil-ħidma regolari tagħna jinbidlu skont iż-żminijiet. 
Hekk ngħidu aħna l-epidemija tal-Coronavirus 

ġegħlitna niffokaw il-ħidma tagħna biex nindirizzaw 
il-bżonnijiet tan-negozji Għawdxin.

5. Forsi hemm min jistaqsi: jekk hemm diġà Kamra 
tal-Kummerċ Malta, xi skop hemm li Għawdex ikollu 
Kamra oħra għalih? Il-Gvern jagħti kas biżżejjed tal-
proposti tagħkom? 

L-iskop ta’ organizzazzjoni bħal tagħna huwa proprju 
biex entitajiet nazzjonali jagħtu kas tal-bżonnijiet ta’ 
Għawdex. Għalhekk kien u għad baqa’ bżonn tal-Kamra 

tan-Negozju għal Għawdex, u ta’ assoċjazzjonijiet 
oħra f’diversi oqsma li jirrappreżentaw l-interessi 
ta’ Għawdex f’fora nazzjonali. Rigward il-Gvern 
nista’ ngħid li bħal kull organizzazzjoni oħra dejjem 
nipprovaw nimbuttaw ’il quddiem il-bżonnijiet tan-
negozji Għawdxin, kif ukoll ta’ Għawdex b’mod 
ġenerali, minħabba li l-Kamra dejjem emmnet li 
soċjetà b’saħħitha twassal għal ekonomija b’saħħitha. 
It-tnejn imorru ma’ xulxin. Ġieli l-Gvern jagħti kas 
u ġieli le, imma l-parti l-kbira tad-drabi l-ħidma tal-
Kamra hi waħda effettiva ħafna.

6. X’inhuma dawk il-passi li, bik fit-tmun, tħoss li 
jistgħu jsiru biex il-GBC tagħmel iktar effettiva l-ħidma 
tagħha?

Bħala Kamra rridu nidraw nikkomunikaw bil-lingwaġġ 
ta’ żmienna, jiġifieri l-midja soċjali, u nużaw iktar it-
teknoloġija li għandna llum. Irridu naħdmu wkoll fuq 
l-aspett edukattiv u soċjali, prinċipalment f’żewġ 
oqsma: l-edukazzjoni tan-negozji tagħna fuq diversi 
materji li huma ta’ interess għalihom u wkoll maż-
żgħażagħ. Biex il-Kamra tkompli tiżviluppa huwa 
importanti li tikkomunika maż-żgħażagħ. Ġa bdejna 
b’din il-ħidma u nittama li jkollna l-opportunità li 
nkomplu naħdmu fuqha.
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Ritratti

1. It-twaqqif tal-GBC fl-20 ta’ Diċembru 1999.

2. Fl-24 u l-25 ta’ Ottubru, inżammu f’Għawdex l-Assemblea 

Ġenerali u l-Forum tal-INSULEUR.

3. Il-Youths 4 Entrepreneurship li organizza l-GBC fil-15 ta’ 

Novembru 2019.

4. Studenti lokali u barranin li ħadu sehem fi proġett tal-

Erasmus ikkordinat mill-GBC, 15/01/2020.
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