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RIFLESSJONIJIEt FUq
IS-SUċċESS EkONOMIkU

EDWARD SCICLUNA/Ministru tal-Finanzi

K

ull bniedem irid laħjar kemm għalih
innifsu kif ukoll
għall-familja tiegħu. Għalhekk il-persuna tagħmel
pjani u taħseb kif se twettaq
dawk il-pjani sabiex tikseb
dawk l-affarijiet, il-miri li
tkun daħħlet f’moħħha li
twettaq u tikseb.
U bla dubju ta’ xejn, l-ewwel kisba li persuna tkun
trid li twettaq, hu dak li
tidħol fis-suq tax-xogħol. Ixxogħol hu ċ-ċavetta li twassal sabiex jinkisbu xewqat
oħra.
Jekk niġu biex inħarsu lejn
pajjiż, wieħed jista’ jxebbħu
mal-bniedem. Il-gvern ta’
pajjiż jagħmel viżjoni li jkun
irid iwettaq ħalli l-poplu
jkun jista’ jgħix f’pajjiż fejn
il-kwalità tal-ħajja tkun talogħla livell.
Id-diffikultà għal persuna
sabiex il-viżjoni titwettaq
tkun qed tiddependi minn
kemm wirtet ġid u kemm
tistinka u taħdem ħalli lpjani li jkollha jiġu implimentati.
Meta l-Gvern preżenti ġie
fdat bit-tmexxija tal-pajjiż,
ma tantx sab ġid. L-ekonomija tal-pajjiż kienet kajmana; il-qgħad kien għoli;
il-ħolqien ta’ postijiet taxxogħol kien f’livell baxx
ħafna; l-investiment kien

Malta rreġistrat l-ogħla rata ta’ ħolqien ta’ postijiet tax-xogħol ġodda minn fost it-28 pajjiż tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea

kważi ineżistenti. Dan kollu
ssarraf għal sfidi ferm ikbar
milli stennejna.
Ir-riżultati li qegħdin jinkisbu fi żmien ferm qasir ta’
tliet snin, huma inkredibbli.
Biżżejjed wieħed isemmi listatistika li ppubblikat din
il-ġimgħa stess l-aġenzija
Ewropea tal-istatistika, ilEurostat, fejn irrapportat kif
Malta rreġistrat l-ogħla rata
ta’ ħolqien ta’ postijiet taxxogħol ġodda minn fost it-28
pajjiż tal-istati membri talUnjoni Ewropea, liema rata
ta’ ħolqien tax-xogħol kienet
ta’ 3.7% fuq is-sena ta’ qabel.
Meta wieħed jikseb suċċess bħal dan, ikun hemm
min jażżarda jgħid li dan issuċċess ġie mingħajr l-ebda
impenn mill-Gvern jew li rriżultat kien b’kumbinazzjoni. Kieku l-fatti huma
dawn, allura l-pajjiżi l-oħra
kollha tal-Unjoni Ewropea
kienu jirreġistraw l-istess
rata ta’ ħolqien ta’ postijiet
ġodda tax-xogħol. Wieħed
irid isemmi wkoll li dawn irriżultati ma nkisbux fl-ewwel tliet xhur ta’ din is-sena,
imma l-istess riżultati nkisbu anke fl-aħħar tliet xhur
tas-sena l-oħra. Mhux biss,
imma Malta qiegħda tikseb
suċċess anke f’dak li huwa
tkabbir tal-ekonomija.

U allura wieħed bir-raġun
jistaqsi kif Malta qed jirnexxielha tikseb dawn ir-riżultati, liema riżultati huma lgħira tal-pajjiżi l-oħra.
Ir-risposta żgur li mhijiex
li kollox ġie b’kumbinazzjoni.
L-ingredjent ta’ dan is-suċċess għandu jkun attribwit
għall-għaqal, il-bżulija, ixIs-suċċess ma jasalx
jekk wieħed joqgħod
isib l-iskużi, joqgħod
jara kif se joħnoq u
jfixkel kull inizjattiva
ta’ progress
xogħol li jsir sabiex noħolqu
u jinstabu opportunitajiet ta’
investiment, ta’ ħolqien taxxogħol, u li kull opportunità
li tinħoloq nimplimentawha.
Wieħed irid isemmi wkoll li
biex tirnexxi, trid ukoll
tagħmel dawk ir-riformi
neċessarji li jwasslu l-pajjiż
jimxi mal-ħtiġijiet reali tażżminijiet. Ir-riformi jkopru
kull settur u kull qasam talħajja.
Però l-kawtela hija importanti. Wara kull investiment
ġdid, ikun hemm xhur twal
ta’ ħidma li ma tidhirx.
Imma fl-istess ħin, is-serjetà
titlob li l-Prim Ministru u lGvern għandhom iħabbru

investiment li jkun se jsir
meta fil-fatt in-negozjati jkunu saru u jkun hemm ċertezza li l-investiment se jkun
qed jitwettaq.
Is-suċċess ma jasalx jekk
wieħed joqgħod isib l-iskużi,
joqgħod jara kif se joħnoq u
jfixxkel kull inizzjattiva ta’
progress.
Filwaqt li l-ħolqien tal-ġid
huwa sfida enormi, hija sfida wkoll dik li tkun taf tamministra s-suċċess. Biex nerġa’ nagħmel paragun malbniedem, nisimgħu ħafna
stejjer ta’ persuni li jkunu
rnexxew u kellhom suċċessi
fil-ħajja
tagħhom,
bħal
ngħidu aħna atturi, kantanti, futbolers u oħrajn, li wara
li jkunu stinkaw u ħadmu
sabiex jilħqu dan is-suċċess,
kif ikunu fil-quċċata u jaraw
dan is-suċċess u ġid, jitfixxklu fil-ġid u jibdew jonfqu bladdoċċ, ma jkunux kapaċi
jkomplu jibnu fuq is-suċċess
li jkunu kisbu.
Tafu bħali li kien hemm
każijiet fejn sitwazzjonijiet
bħal dawn ġieli wasslu anke
għal traġedji.
L-istess jista’ jingħad għal
pajjiż. Malta qiegħda fis-sitwazzjoni li jirnexxilha toħloq il-ġid. Issa rridu naraw li
dan il-ġid li lkoll flimkien
irnexxielna noħolqu ma
nberbquhx imma nużawh

bl-aktar mod għaqli.
Meta jkun hemm il-ġid, laspettattivi ta’ kulħadd
jogħlew. Kulħadd jistenna li
jmisssu xi ħaġa mill-ġid li
jkun inkiseb, hi x’inhi lqagħda finanzjarja tal-individwu. Huwa d-dmir u ddover tal-Gvern li jara li ssuċċess li qed jinkiseb
ikompli billi jkun hemm tkabbir sostennibbli u moderat
f’kull settur ekonomiku.
Huwa ferm importanti li ma
jkunx hemm tkabbir f’daqqa,
dak li jissejjaħ boom, għax
tkabbir b’dan il-mod jista’
jwassal
għal
riċessjoni.
Eżempju ta’ dan hu l-boom li
kien hemm fi Spanja ftit tassnin ilu fil-qasam tal-kostruzzjoni.
Bosta gvernijiet madwar
id-dinja ħadu t-tagħlima u
qegħdin ferm attenti li ma
jiġrix l-istess f’pajjiżhom. IlGvern Malti pprepara ruħu
għal din is-sitwazzjoni.
Fl-aħħar sentejn ta’ din illeġislatura, aħna qegħdin
naħdmu sabiex inkomplu
naraw aktar investiment
f’pajjiżna, jibqa’ jkun hemm
tkabbir ekonomiku kkontrollat li għandu jwassal
għat-tkattir ta’ aktar ġid,
liema ġid se jkun qed jiġi mifrux fuq il-poplu Malti u
Għawdxi kollu.
Hekk jimxi Gvern għaqli.

