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Insellmilkom. 

 

Illum ninsabu hawnhekk biex niċċelebraw il-250 edizzjoni tal-programm li tipproduċi l-Malta 

Employers Association fuq l-istazzjon nazzjonali. Forsi tinstema’ stramba għal uħud hemm 

barra għaliex f’okkażjoni bħal din hawn Segretarju Parlamentari preżenti. Madanakollu, dawk 

li ġieli segwew il-programm tagħkom żgur li m’humiex sorpriżi b’dan. 

 

Qed ngħid hekk, għaliex il-programm inkwistjoni, jitratta diversi suġġetti essenzjali li 

jaffettwaw l-ekonomija u s-soċjetà tagħna inġenerali. Huma diskussjonijiet li saħansitra l-

Gvern, min iħaddem, u l-ħaddiema jkollhom fl-MCESD, fejn il-Gvern imur għall-pariri tal-

imsieħba soċjali biex imbagħad ikun jista’ jirfina l-pożizzjonijiet u l-policies tiegħu. 

 

Madanakollu, dawn id-diskussjonijiet, m’għandhomx ikunu limitati għall-magħluq biss. U 

huwa għalhekk li programmi bħal dawn huma importanti – għaliex dak li jsir fil-magħluq, 

jaqbduh, jagħġnuh, u jwassluh għand il-pubbliku. 

 

Insemmi pereżempju kwistjonijiet li qed jaffettwaw lill-pajjiż bħalissa: minn kwistjonijiet 

bħall-inflazzjoni (li ġiet diskussa f’din is-sensiela tal-programm) minħabba dak li kien qed 

jiġri barra minn Malta, u anke għal kwistjonijiet fil-qasam loġistiku li bdew waqt il-pandemija 

– qasam li din id-darba ġie diskuss fis-sensiela li għaddiet. Forsi ssib min jgħidlek imma dawn 

is-suġġetti huma kumplessi wisq għall-pubbliku inġenerali. B’rispett ngħid li ma naqbilx ma’ 

min jgħid hekk, għaliex dawn huma kwistjonijiet li jaffettwawna fil-ħajja ta’ kuljum. 

 

Jekk il-prezzijiet jogħlew, jogħlew għal kulħadd. U dak li f’daqqa waħda ma kienx interessanti, 

jispiċċa interessanti għal kulħadd – għax jibda jaffettwana. Meta jiġri hekk imbagħad nispiċċaw 



kulħadd jgħaġġel ħalli jipprova jsib is-soluzzjonijiet. Dan meta għandna naqblu bil-maqlub – 

jiġifieri għandna nkunu preparati minn qabel għal dak li ser ikun qed jiġri, u għaldaqstant 

ikollna pjanijiet bil-lest. 

 

Jekk nafu li ’l quddiem jaf ikollok problemi fl-Ukrajna, pereżempju, tajjeb li naraw li 

niddiversifikaw is-supply chains tagħna, billi nħarsu lejn l-Amerka Latina, u anke lejn pajjiżi 

mill-Ażja Ċentrali, biex inkunu nistgħu nassiguraw li għandna dik li tissejjaħ “security of 

supply”.  Imma dan, sfortunatament, ma jkunx jista’ jsir jekk in-negozjant tagħna ma jkollux 

l-informazzjoni neċessarja. U hemmhekk jidħlu programmi u inizjattivi bħal dawn – li 

jinfurmaw u jagħtu dak kollhu neċessarju lin-negozjant u dawk li qed jaspiraw li jinvestu, biex 

ikunu preparati minn qabel. 

 

Għaldaqstant, ngħidilkom proset ta’ dak kollhu li qed tagħmlu għaliex ninsab perswas li grazzi 

għal din l-inizjattiva, il-komunità tan-negozji u s-soċjetà inġenerali, illum tinsab aktar 

infurmata dwar kwistjonijiet bħal dawn – xi ħaġa li indubjament hija pożittiva ħafna. 

 

Grazzi. 

 

 


