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Wasal iż-żmien li nirrikonixxu 
lis-sidien tal-ħwienet. Għalhekk 
qegħdin inniedu miżura ġdida: 
innaqqsu l-income tax għal 10% 
għan-negozji żgħar.
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Is-sidien tal-ħwienet huma s-sinsla tal-ekonomija ta’ pajjiżna li, għax-xogħol u l-kisbiet 
tagħhom, ftit ingħataw rikonoxximent. Dan id-dokument qiegħed ifassal politika li 
minnha jgawdi proprju l-bejjiegħ tal-ħanut. Din hija l-ewwel darba li qed qed titfassal 
politika bħal din f’Malta u wasal iż-żmien li tal-ħwienet jingħataw għarfien għas-
sehem li jagħtu.

Dan id-dokument għandu tifsira speċjali mhux biss għall-Partit Nazzjonalista imma 
anki għalija personalment. Għandu tifsira speċjali għall-Partit għaliex id-dokument 
jirrikonoxxi l-kontribuzzjoni eċċezzjonali li l-bejjiegħa tal-ħwienet dejjem taw lis-
soċjetà Maltija u lill-ekonomija. U għandu tifsira speċjali għalija għaliex jien iben sid 
ta’ ħanut u kbirt f’ambjent fejn stajt nara b’għajnejja t-tbatija li sid ta’ ħanut jiffaċċja 
kuljum. 

Il-bejjiegħ tal-ħanut huwa bniedem ambizzjuż biżżejjed li jiftaħ u jmexxi negozju 
tiegħu bi spirtu imprenditorjali qawwi u b’sagrifiċċju personali kbir. Jerfa’ fuq spallejh 
riskji finanzjarji kbar u jgħabbi bl-istess riskji lil familtu. Jaħdem sigħat twal kuljum. 
Huwa dejjem preżenti u attiv fil-komunità lokali. Hu dixxiplinat u responsabbli u 
dejjem lest biex jaħtaf opportunitajiet ġodda. Is-sid ta’ ħanut jaf li, biex ikompli jeżisti 
jeħtieġ li jkun kompetittiv mingħajr ma jistrieħ fuq ħadd. Il-bejjiegħ tal-ħanut, fuq 
kollox, ifittex is-soluzzjonijiet u mhux it-tpaċpiċ fieragħ.

Wasal iż-żmien li x-xogħol tal-bejjiegħa tal-ħwienet jiġi rikonoxxut. Għal żmien twil 
wisq, tal-ħwienet tħallew għal riħhom, u aħna rridu nagħtuhom opportunità aħjar 
biex jaħsdu l-frott tal-ħidma tagħhom. B’dan id-dokument hemm irridu naslu u huwa 
għalhekk li qegħdin inniedu l-miżura ġdida li nnaqqsu l-income tax għal 10% għan-
negozji żgħar.

B’dan id-dokument se ntellgħu s-settur tal-ħwienet fuq livell ogħla. Is-settur tal-
ħwienet għandu l-potenzjal biex jikkonsolida u jkompli jikber u, filwaqt li jagħmel 
dan, ikompli jkabbar l-ekonomija ta’ pajjiżna. Billi ninvestu fis-settur tal-ħwienet, se 
niġġeneraw tkabbir ekonomika fit-tul direttament mis-settur li jaħdem fl-għeruq tal-
ekonomija tagħna. Dan hu sinjal ieħor li qegħdin inqiegħdu fil-prattika t-twemmin 
politiku tagħna li l-ekonomija qiegħda hemm għan-nies, u mhux bil-kontra.

Il-politika li qiegħed ifassal dan id-dokument hi prova tal-fiduċja tagħna fis-settur 
tal-ħwienet. Huwa wkoll impenn min-naħa tagħna li x-xogħol iebes tas-sidient tal-
ħwienet nagħmluh irendi aktar għalihom u għall-pajjiż. Aħna rridu ngħinu lin-negozji 
żgħar.

INTRODUZZJONI MINN 
SIMON BUSUTTIL 
Kap, Partit Nazzjonalista
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Il-politika ekonomika tagħna hija mibnija fuq prinċipju fondamentali li l-ekonomija għandha 
sservi lin-nies u mhux timponi fuqhom. Hu għalhekk li rridu nieħdu ħsieb u nipproteġu 
ambjent ekonomiku li jkun ġust, li jittratta lil kulħadd bl-istess mod, u li jippremja l-bżulija. Il-
politika ekonomika tagħna tmur lil hinn mill-mod kif il-Gvern Laburista jħares lejha, mod li hu 
nieqes minn kull viżjoni fit-tul. Aħna nemmnu li l-politika ekonomika trid tasal għal żvilupp 
ekonomiku permezz ta’ tkabbir sostenibbli. Aħna nikkunsidraw is-settur tal-ħwienet bħala 
parti essenzjali minn dan l-iżvilupp. Inħarsu lejn tal-ħwienet b’interess qawwi mhux biss 
minħabba r-rabta b’saħħitha li ilha teżisti bejn il-Partit Nazzjonalista u s-settur iżda wkoll 
għaliex is-settur jirrappreżenta t-tip ta’ valuri li jsaħħu l-politika ekonomika. Dawn huma 
valuri li aħna wkoll inħarsu u nirrispettaw. 

Bnejna Politika għal tal-Ħwienet mill-qiegħ. Kellna kuntatti ma’ għadd ta’ bejjiegħa biex 
nifhmu l-isfidi li jiffaċċjaw kuljum. Tkellimna ma’ min imexxi stationery f’villaġġ u li integra 
ruħu fil-ħajja soċjali ta’ komunità żgħira, u tkellimna bl-istess mod ma’ min imexxi maħżen 
f’belt li minnu jinbiegħu ħwejjeġ tal-futbol tad-ditta. Nifhmu dawn l-isfidi u qegħdin 
naħdmu flimkien biex infasslu s-soluzzjonijiet.

Wara li studjajna l-aqwa prattiċi internazzjonali u qegħdniehom f’kuntest lokali, bnejna 
dokument li fih 51 miżura mibnija fuq tliet pilastri ta’ politika bil-għan li nċaqalqu sew 
issettur tal-ħwienet f’Malta. Din il-politika tista’ tagħti saħħa lil tal-ħwienet u tgħinhom 
jittrasformaw is-settur f’industrija b’saħħitha b’valur miżjud li jiġġenera valur ekonomiku 
aktar b’saħħtu, ritorn ogħla fl-investiment u impjiegi ta’ kwalità aħjar.

Dawn is-soluzzjonijiet huma parti minn viżjoni ambizzjuża għas-settur tal-ħwienet, viżjoni 
misjuqa mill-fatt li nafu x’kontribut taw tal-ħwienet matul is-sekli biex inbniet l-ekonomija 
tagħna, imma anki mill-valur miżjud, mit-tkabbir tad-dħul, mit-titjib fil-profitti, mill-kwalità 
tal-impjieg, minn kundizzjonijiet ta’ xogħol aħjar, minn titjib fil-livell ta’ servizz li jingħata 
lill-klijent, u mit-titjib tal-esperjenza tax-xiri li ma seħħitx biss fil-postijiet soltu magħrufa 
għax-xiri imma wkoll fil-qalba tal-villaġġi tagħna li bħalissa qed isofru minn telqa. 

Issa li wasalna għal dan id-dokument, l-impenn tagħna huwa li nittrasformawh fi proġett 
bi sħab li jkun jappartjeni lil kull sid ta’ ħanut f’Malta u f’Għawdex. B’dan id-dokument irridu 
li l-bejjiegħa tal-ħwienet ikattru l-fiduċja, jinvestu aktar, jimpjegaw aktar nies, u jgawdu 
l-frott tax-xogħol iebes tagħhom f’ekonomija li trid tkun akbar u aktar ġusta u li tassew 
tkun hemm għan-nies. 

Qegħdin inressqu l-ideat tagħna, imma aħna miftuħa għal kull reazzjoni u għal kull proposta 
li tista’ ttejjeb din il-politika.

Soluzzjonijiet għall-isfidi li 
jiffaċċjaw is-sidien tal-ħwienet

Mario de Marco   
Viċi Kap  

għall-Affarijiet tal-
Parlament u Shadow 
Minister għall-Finanzi

Claudio Grech 
Shadow Minister
għall-Ekonomija

Robert Arrigo 
Kelliem dwar in-

negozji żgħar, is-settur 
tal-manifattura, 

is-settur tal-ħwienet, 
is-self-employed u 

l-kooperattivi

Kristy Debono  
Kelliema għas-servizzi 

finanzjarji, it-teknoloġija 
tal-informazzjoni u 

l-gaming
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Din il-politika se ssaħħaħ 
lil tal-ħwienet u tgħinhom 

jittrasformaw is-settur 
tagħhom f’industrija 

b’saħħitha b’valur 
miżjud li tiġġenera 

valur ekonomiku aktar 
b’saħħtu, ritorn ogħla fl-

investiment u impjiegi ta’ 
kwalità aħjar.

L-impenn tagħna huwa 
li nittrasformaw dan id-
dokument fi proġett bi sħab li 
jkun jappartjeni lil kull sid ta’ 
ħanut f’Malta u f’Għawdex.
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Is-settur tal-ħwienet f’Malta żviluppa b’ritmu mgħaġġel tul dawn l-aħħar tletin 
sena. Immexxi mill-viżjoni u mill-ħeġġa tal-imprendituri lokali, is-settur qam 
minn fażi twila ta’ staġnar f’ekonomija magħluqa u żviluppa f’settur ekonomiku 
fih innifsu. Illum l-industrija hi magħmula minn taħlita kbira ħafna ta’ operaturi 
ekonomiċi, mill-bejjiegħa tal-merċa fil-villaġġi għall-kumplessi ta’ ħwienet 
li jiġbdu l-mases, li lkoll jaħdmu f’suq kompetittiv ħafna, kif ukoll dawk in-
negozjanti li joperaw permezz tal-internet. 

Minkejja dan it-tkabbir mgħaġġel, l-industrija llum qiegħda tiffaċċja ħafna sfidi 
minħabba kompetizzjoni lokali u internazzjonali, profitti li qed jonqsu, aċċess 
limitat għall-finanzi, u nuqqas ta’ investiment. Dawn l-isfidi jistgħu jingħelbu 
jekk is-settur jirnexxilu jaħtaf l-opportunitajiet li għandu quddiemu.

Il-Politika għal tal-Ħwienet hi maħsuba biex tagħmel is-settur tal-ħwienet 
f’Malta u f’Għawdex wieħed mill-pilastri tal-ekonomija tagħna. Din il-politika 
tipproponi programm ta’ miżuri marbutin ma’ xulxin u li flimkien jixprunaw 
it-tkabbir tas-settur f’ambjent li hu megħjun mill-gvern imma misjuq mill-
bejjiegħa nfushom. 

F’Malta, il-bejjiegħa tal-ħwienet huma rappreżentati mill-General Retailers and 
Traders’ Union (GRTU) li ilha stabbilita bħala l-kelliema għas-settur u bħala 
waħda minn ta’ quddiem nett fost l-imsieħba soċjali. Tul is-snin, il-GRTU 
enfasizzat kemm-il darba l-isfidi li jiffaċċja s-settur tal-bejgħ bl-imnut, u wasal 
iż-żmien li t-talbiet tagħha jinstemgħu u jiġu rikonoxxuti. Dan hu preċiżament 
dak li qed jipprova jagħmel dan id-dokument.

L-għan ta’ din il-Politika għal tal-Ħwienet jestendi għal dawk l-attivitajiet 
ekonomiċi kollha marbuta mas-settur. Dan id-dokument jinkludi miżuri li huma 
rilevanti għall-operaturi kollha, hu x’inhu d-daqs tal-intrapriża tagħhom. Imma, 
naturalment, l-enfasi qegħdin nagħmluha fuq il-bejjiegħa ż-żgħar, bi sforz 
akbar fuq in-negozji li jitmexxew mill-familji stess li jkunu waqqfuhom. F’dan 
is-sens, dan id-dokument hu wkoll rilevanti għal dawk l-investituri li jkunu qed 
jikkunsidraw li jibdew xi negozju fis-settur tal-ħwienet kif ukoll dawk li jitħajru 
jipprovdu xi servizz ta’ sostenn lis-settur.

Sorsi: 

* - ETC/Jobsplus
** - NSO/Eurostat 

*** - MEIB

L-għanijiet ta’ 
din il-politika

IL-LOKALITAJIET 
FEJN HEMM 
L-AKBAR GĦADD 
TA’ LIĊENZJI 
GĦALL-KUMMERĊ:
BIRKIRKARA: 591
IL-BELT VALLETTA: 589
TAS-SLIEMA: 504
IL-BELT VICTORIA, 
GĦAWDEX: 440
IL-ĦAMRUN: 425
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 ■ Bejjiegħa tradizzjonali li jaħdmu għal rashom
 ■ Bejjiegħa fil-qasam tal-artiġjanat
 ■ Bejjiegħa li jintlaħqu faċilment ta’ kuljum
 ■ Supermarkets
 ■ Bejjiegħa li jbigħu bi skont
 ■ Department stores
 ■ Bejjiegħa speċjalizzati
 ■ Bejjiegħa li jbigħu mill-imħażen
 ■ Kumplessi ta’ ħwienet
 ■ Operaturi awtorizzati biex ibigħu prodotti f’zoni 

partikolari
 ■ Investituri fil-bejgħ bl-imnut, lokali u internazzjonali
 ■ Operaturi barranin fil-qasam tal-bejgħ bl-imnut 
 ■ Dawk li jipprovdu servizz lill-konsumatur
 ■ Bejjiegħa fil-qasam tax-xorb u tal-ikel
 ■ E-tailers
 ■ Dawk li jbigħu f’postijiet pubbliċi
 ■ Dawk li joperaw il-kjoskijiet 
 ■ Sidien ta’ proprjetà tal-ħwienet
 ■ Dawk li jipprovdu servizz ta’ appoġġ:

 ■ fit-teknoloġija tal-informazzjoni
 ■ fit-trasport, fil-loġistika u fil-magazzinaġġ
 ■ fil-marketing u l-promozzjoni
 ■ fit-taħriġ
 ■ fis-sigurtà
 ■ fil-ħwienet tal-ikel u tax-xorb
 ■ fit-tindif, il-manutenzjoni u ż-żamma 

f’kundizzjoni tajba

Il-Politika għal 
tal-Ħwienet 
hi maħsuba 
biex tagħmel 
is-settur tal-
ħwienet f’Malta 
u f’Għawdex 
wieħed mill-
pilastri tal-
ekonomija 
tagħna.

IL-POLITIKA GĦAL TAL-ĦWIENET  
HI MAĦSUBA GĦAL:

Turnover u valur miżjud ġenerat mis-settur tal-bejgħ bl-imnut
li jeskludi vetturi li jaħdmu bil-mutur u motorcycles 
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Sorsi: 

* - ETC/Jobsplus
** - NSO/Eurostat 

*** - MEIB

LOKALITÀ F’MALTA 
U F’GĦAWDEX FEJN 

JOPERAW SWIEQ FIL-
MIFTUĦ.***

TA’ DAWK LI JUŻAW L-INTERNET  
JIXTRU ONLINE**

66.3%

21

JAĦDMU FIS-SETTUR TAL-
ĦWIENET FL-AĦĦAR TA’ 
DIĊEMBRU 2015, LI MINNHOM 
17,099 KIENU ĦADDIEMA 
LOKALI U 1,148 KIENU 
ĦADDIEMA BARRANIN*

NEGOZJU LI JOPERAW FIS-
SETTUR TAL-ĦWIENET**

LIĊENZJA TAL-
KUMMERĊ. ***

L-AKTAR OĠĠETTI LI JINXTRAW ONLINE 
HUMA L-ĦWEJJEĠ U L-MATERJAL 
KONNESS MAL-ISPORT**

IL-PAGA MEDJA FIS-SETTUR 
TAL-ĦWIENET FL-2015: 

€13,278

18,292
18,247

6,546

**
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L-isfidi li jiffaċċja s-settur tal-ħwienet huma ħafna u ta’ tipi varji. Id-dħul u 
l-profitt ta’ dawk li jaħdmu fis-settur tal-ħwienet ivarjaw ħafna. Din id-differenza 
hi frott ta’ ħafna fatturi bħad-daqs tal-operazzjoni, in-natura tal-prodott li qed 
jinbiegħ u t-tip ta’ kompetizzjoni li teżisti. Hu x’inhu l-andament tan-negozju 
tagħhom, ħafna bejjiegħa tal-ħwienet isibu ma’ wiċċhom sensiela twila ta’ sfidi. 
Uħud minn dawn huma strutturali, oħrajn finanzjarji. Uħud huma lokalizzati, 
oħrajn huma ta’ natura regolatorja.

Din il-Politika għal tal-Ħwienet hi maħsuba biex jiġu indirizzati dawk l-isfidi 
u biex nimxu b’mod strutturat sabiex niffaċċjaw l-isfidi sewwa u f’waqthom. 
Permezz ta’ konsultazzjoni ma’ firxa wiesgħa ta’ operaturi fil-qasam tal-
ħwienet, irnexxielna naqsmu l-isfidi ewlenin f’żewġ kategoriji: dawk ta’ li qed 
narawhom bħala sfidi ewlenin u dawk ta’ natura sekondarja. Dawn tal-aħħar, 
għalkemm inqas urġenti, huma xorta rilevanti ħafna għall-bejjiegħa.

Dawn l-isfidi qed ixekklu l-investiment u qed jillimitaw il-ħolqien tal-impjiegi 
f’dan is-settur. Qed jagħmluha aktar diffiċli għall-operaturi li jipprevedu l-ġejjieni 
tan-negozju tagħhom b’ċerta preċiżjoni, u qed ikollhom effett negattiv fuq 
il-marġni tal-profitt. B’hekk qegħdin idgħajfu r-ritorn fl-investimenti. Hemm 
konsegwenza għal dan kollu. L-istħarriġ li għamlet il-GRTU fl-2015 dwar 
l-andament tan-negozju jindika li f’Malta terz biss tan-negozji mistħarrġa kienu 
qegħdin jippjanaw li jkabbru fl-2016. Hu ċar li teżisti ċerta inerzja fix-xenarju 
lokali tal-investiment fis-settur tal-ħwienet.

L-isfidi li jiffaċċja  
s-settur tal-ħwienet
L-istħarriġ li għamlet il-GRTU fl-2015 
dwar l-andament tal-kummerċ jindika li 
f’Malta terz biss tan-negozji mistħarrġa 
kienu qegħdin jippjanaw li jkabbru fl-2016
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L-isfidi li jiffaċċja  
s-settur tal-ħwienet

ID-DAQS  
TAS-SUQ U 

L-POPOLAZZJONI

IL-QAWWA 
KONĊENTRATA  

TAL-OPERATURI 
L-KBAR

IL-KOMPETIZZJONI 
ĦARXA FIS-SUQ

ID-DĦUL MILL-
ĠDID TAT-TAXXA 

TAS-SISA

TKABBIR TA’ 
SPAZJU GĦALL-

BEJGĦ

RESTRIZZJONIJIET 
TA’ KUMMERĊ  

NHAR TA’ ĦADD

ESTETIKA 
U ESPERJENZA 

FIL-ĦANUT 
LI MHUMIEX 
ATTRAENTI IN-NUQQAS TA’ 

FAĊILITAJIET TA’ 
MĦAŻEN

IL-MARĠNI ŻGĦIR U 
L-PROFITTI BAXXI

NUQQAS 
TA’ TĦEJJIJA 
ADEGWATA  

FIL-KUMMERĊ 
ONLINE

L-ISPIŻA GĦAL  
KIRI TA’ SPAZJU 
GĦALL-ĦWIENET

DISKRIMINAZZJONI 
FISKALI FIR-RIGWARD 

TA’ OPERATURI 
BARRANIN
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L-ISPEJJEŻ 
TA’ STOKK 

GĦAL GĦAŻLA 
EFFETTIVA MILL-
KONSUMATUR

L-ISPEJJEŻ 
MEĦTIEĠA BIEX IL-
POST JINŻAMM KIF 

XIERAQ

ID-DIFFIKULTÀ 
TA’ TKABBIR

FIL-VIĊIN

IL-BINI LI TIELA’ 
L-ĦIN KOLLU

IN-NUQQAS 
TA’ ESPERJENZA 
FL-IMMANIĠĠAR 

TAL-BEJGĦ

L-ISPIŻA 
GĦALL-

ESPORTAZZJONI 
GĦAL MIN JAGĦMEL 

IL-KUMMERĊ 
ONLINE

IL-
BUROKRAZIJA 

LI TISWA L-FLUS 
U LI TOĦNOQ 

L-EFFIĊJENZA

IL-BEJJIEGĦA 
MHUX LIĊENZJATI 

U L-KUMMERĊ 
ILLEĠITTIMU

L-AĊĊESS 
GĦALL-

FINANZJAMENT 
U L-ĦLASIJIET 

BANKARJI

NUQQAS TA’ 
INĊENTIVI GĦALL-
INVESTIMENT FIL-

ĦWIENET

NUQQAS TA’ 
PARKEĠĠ U  

L-ISPIŻA  
RELATTIVA

NUQQAS TA’ 
RIŻORSI

ID-
DIFFIKULTÀ 

BIEX JIĠU INTEGRATI 
L-OPERAZZJONIJIET 

TAN-NEGOZJU 
FIL-QALBA TAL-

VILLAĠĠI

IT-TRASPORT 
U L-KONĠESTJONI 

TAT-TRAFFIKU
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Is-settur tal-ħwienet ma  
jistax jibqa’ jiġi ttrattat aktar 
bħala settur ekonomiku 
tat-tieni klassi. Il-Partit 
Nazzjonalista qed jintrabat  
li jagħtih prijorita’.
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Hija ħaġa tal-għaġeb kif minkejja l-importanza tas-settur tal-ħwienet kemm għall-
kummerċ kif ukoll għall-kosumaturi, l-ebda partit politiku f’Malta qatt ma ħareġ 
b’politika mmirata speċifikament għal dan is-settur tant importanti. F’dan id-
dokument, il-Partit Nazzjonalista qiegħed jindirizza dan in-nuqqas billi qed iħabbar 
politika ġdida ddedikata għall-bejjiegħa tal-ħwienet, mhux biss minħabba li nagħrfu 
l-kontribut tagħhom lill-ekonomija Maltija, iżda wkoll minħabba li l-Partit qed jifhem 
li l-bżonnijiet tagħhom huma differenti.

Il-viżjoni tagħna għas-settur tal-ħwienet hi gwidata mit-twemmin tagħna fit-
tkabbir sostenibbli, il-kwalità, iżda fuq kollox mir-rikonoxximent tal-isforz li jagħmlu 
tal-ħwienet.

Biex inwettqu din il-viżjoni, għandna nitilqu mill-mod tradizzjonali ta’ kif inħarsu 
lejn l-operaturi. Ma nistgħux nibqgħu naraw dawn il-bejjiegħa individwalment 
jew negozji li joperaw b’mod indipendenti minn xulxin, iżda pjuttost bħala settur 
ekonomiku wieħed. Dan mingħajr ma ninjoraw l-isfidi partikulari li jiffaċċja kull 
operatur.

Il-PN minn dejjem kien partit ta’ viżjoni u b’dan id-dokument politiku irridu nsarrfu 
l-viżjoni ekonomika tagħna f’qabża kbira ta’ kwalità għal dan is-settur. In-negozji 
ż-żgħar m’għandhomx jiġu trattati qishom xi settur ekonomiku tat-tieni klassi u 
l-PN qed jintrabat li jitratta dan is-settur bħala settur ekonomiku ta’ prijorità.

Ambizzjuża daqskemm tista’ tkun, din il-viżjoni tispjega l-aspirazzjoni tagħna għall-
konsolidazzjoni tas-settur tal-intrapriżi ż-żgħar u l-iżvilupp tagħha għal livelli għola, 
permezz ta’ anqas ndħil mill-Gvern u ta’ investiment akbar fl-infrastruttura li tgħin 
lill-bejjiegħa tagħna jiffokaw fuq in-negozju tagħhom u jeċċellaw f’livell aqwa ta’ 
servizz lill-klijenti tagħhom. Il-viżjoni tagħna b’hekk tiġġenera momentum qawwi 
fil-valur tas-settur tal-bejgħ. Dan iwassal għal aktar investiment, li jiġġenera marġni 
ta’ profitt aħjar u bih jinħolqu aktar impjiegi ta’ kwalità.

Barra minn hekk, il-viżjoni tagħna toħloq sinerġija ferm aħjar bejn l-operaturi f’dan 
is-settur u turi biċ-ċar li anki f’din l-industrija, nistgħu nirnexxu lkoll flimkien.

Il-viżjoni tagħna  
għas-settur tal-ħwienet

Ma nistgħux 
nibqgħu naraw 

dawn il-bejjiegħa 
individwalment 

jew negozji li 
joperaw b’mod 

indipendenti 
minn xulxin, iżda 

pjuttost bħala 
settur ekonomiku 

wieħed

 ■ Ngħinu lill-operaturi jiġġeneraw dħul aħjar fuq l-investiment personali u 
finanzjarju tagħhom.

 ■ Ngħinu lis-settur jiġġenera impjiegi ġodda u aħjar, li joffru pagi aħjar u 
kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar.

 ■ Innaqqsu t-taxxa u b’hekk ninkoraġġixxu regolarizzazzjoni fiskali u żieda 
fit-tul fid-dħul fiskali.

 ■ Nittrasformaw lis-settur tal-intrapriżi żgħar u medji f’industrija ta’ valur 
miżjud għoli mad-diversità li tikkontribwixxi fil-qligħ tagħha, tiżdied in-
nefqa tat-turisti f’xiri filwaqt li noffru opportunitajiet ġodda għas-settur 
permezz tat-teknoloġija diġitali

L-ERBA’ MIRI EKONOMIĊI EWLENIN
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KUMMERĊJANTI 
JESPORTAW

ĦWIENET AKTAR 
EFFIĊJENTI

BEJGĦ AKBAR 
F’PAJJIŻNA

AKTAR BEJGĦ

BEJGĦ AKTAR 
LIT-TURISTI

TNAQQIS 
TAT-TAXXA

SETTURI ĠODDA 
TA’ BEJGĦ

1. Ninkoraġġixxu aktar investiment mill-bejjiegħa fin-negozju 
tagħhom stess, fit-titjib tal-prodotti u s-servizzi tagħhom, id-
dehra tal-ħwienet tagħhom u l-kapaċità tagħhom li jisfruttaw it-
teknoloġiji diġitali.

2. Ninkoraġġixxu aktar investiment mill-bejjiegħa biex jinħolqu 
opportunitajiet ġodda ta’ impjiegi fil-livelli differenti tas-soċjetà, 
kemm għaż-żgħażagħ, kif ukoll għall-ħaddiema bl-esperjenza.

3. Nippromwovu titjib sinifikanti fil-pagi u fil-kundizzjonijiet tax-
xogħol tal-ħaddiema impjegati fis-settur tal-ħwienet sabiex 
neliminaw, darba għal dejjem, l-idea li l-impjiegi fis-settur tal-
ħwienet jistgħu jagħtu biss pagi baxxi.

4. Nippromwovu l-ġustizzja, is-sostenibbiltà, customer care 
eċċezzjonali u r-rispett għall-proprjetà intellettwali bħala prinċipji 
ewlenin għall-industrija lokali.

5. Nintroduċu azzjoni f’ħafna oqsma tal-politika imprenditorjali, 
li tħaddan firxa wiesgħa ta’ setturi diversi lil hinn mill-ħwienet 
tradizzjonali.

6. Nisfruttaw il-potenzjal tal-artiġjanat lokali u bejjiegħa ta’ prodotti 
b’laqta kulturali, u npoġġu l-pedamenti għall-esportazzjoni minn 
dawn is-setturi.

IL-VIŻJONI TAGĦNA FI 12-IL PUNT
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VALUR MIŻJUD 
AQWA

ĦWIENET 
IMSAĦĦIN

MARĠNI AKBAR U 
QLIGĦ AQWA

DĦUL AKBAR 
B’TAXXI INQAS

IMPJIEGI TA’ 
KWALITÀ

AKTAR IMPJIEGI 
TAJBIN

7. Inħeġġu mill-ġdid u nippremjaw l-imħabba lejn is-settur u 
nerġgħu nixprunaw is-sens ta’ kburija fil-komunità billi nsaħħu 
s-sens ta’ appartenenza tagħhom, kif ukoll billi nippremjaw il-
lealtà u ninkoraġġuhom joħolqu impjiegi ta’ kwalità.

8. Nimbarkaw fuq programm intensiv ta’ titjib infrastrutturali 
f’lokalitajiet madwar il-pajjiż sabiex il-ħwienet isiru vetrina 
ta’ kwalità fl-isforz nazzjonali biex tingħeleb il-medjokrità li 
tikkaratterizza għadd ta’ lokalitajiet kummerċjali tagħna.

9. Gradwalment inġibu flimkien l-industrija biex tibda tifforma parti 
integrali mill-prodott turistiku tagħna uniku.

10. Nibnu network sħiħ li jippermetti lil dan is-settur f’Malta u 
Għawdex iservi bħala destinazzjoni kompleta u post fejn wieħed 
jista’ jittestja servizzi ġodda li jistgħu jiġu offruti mill-ħwienet.

11. Nibbilanċjaw aħjar l-aspett residenzjali u dak kummerċjali 
f’kuntest urban.

12. Nippromwovu l-integrazzjoni fis-settur, inkluż l-integrazzjoni tal-
livelli differenti tal-bejgħ u t-tkabbir ta’ industrija speċjalizzata li 
tagħti servizzi f’dan il-qasam.
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Il-politika għal tal-ħwienet hija qafas ta’ 51 proposta politika maħsuba biex tagħmel 
differenza materjali fix-xogħol tas-settur tal-ħwienet f’Malta u Għawdex. Il-miżuri 
huma strutturati fuq tliet pilastri differenti.

Aħna qed inpoġġu dan is-sett ta’ 51 proposta għall-konsultazzjoni pubblika u 
nittamaw li nirċievu reazzjonijiet mis-settur. Qed nintrabtu li, jekk niġu eletti fil-Gvern, 
inwettqu dawn il-proposti fuq perjodu ta’ 36 xahar. Aħna nemmnu li flimkien, nistgħu 
nagħtu stimolu bla preċedent għas-settur tal-ħwienet u nkabbruh biex b’hekk isir 
pilastru ewlieni tal-ekonomija.

Politika għal tal-ħwienet
Ħwienet imsaħħin.
Aktar impjiegi u impjiegi aqwa.
Ekonomija aktar ġusta.

NAGĦTU INĊENTIVI LIS-
SIDIEN TAL-ĦWIENET BIEX 

JINVESTU, IKABBRU U 
JTEJBU L-QLIGĦ TAGĦHOM

PILASTRU PILASTRU PILASTRU

NGĦINU LIL TAL-ĦWIENET 
IKABBRU PERMEZZ TA’ 
KUNĊETTI ĠODDA TAL-

BEJGĦ

NOĦOLQU SPAZJI 
TAL-BEJGĦ LI JKUNU 

SOSTENIBBLI U FEJN IKUN 
HEMM KWALITÀ AQWA TAL-

ĦAJJA

BEJJIEGĦA 
EFFICJENTI U 
INTELLIĠENTI

I

INKABBRU S-SUQ 
TAL-BEJGĦ 

GĦALL-ĦWIENET

II

INTEJBU 
L-LOKALITAJIET 

FEJN HEMM  
IL-ĦWIENET

III
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Aħna nemmnu li flimkien, nistgħu nagħtu stimolu 
bla preċedent lis-settur tal-ħwienet u nkabbruh 

biex b’hekk isir pilastru ewlieni tal-ekonomija.

 ■ Ninċentivaw lil tal-ħwienet permezz ta’ trattament fiskali aħjar li 
jnaqqas il-piż tat-taxxa effettiva fuq l-operaturi u jħeġġiġhom jinvestu 
aktar u joħolqu aktar impjiegi u impjiegi aħjar. 

 ■ Nippromwovu riġenerazzjoni mmexxija minn tal-ħwienet stess fil-
lokalitajiet differenti tagħhom biex iżżid l-impjiegi, ittejjeb il-valur u 
ttejjeb il-ħajja fil-komunitajiet fil-pajjiż. 

 ■ Intejbu l-prezzijiet, il-kompetizzjoni, il-valur għall-flus u d-diversità tal-
prodott fis-suq lokali. 

 ■ Inkabbru s-settur, speċjalment l-artiġjanat lokali u l-bejgħ relatati mal-
kultura lokali, b’mod li nsaħħu l-identità Maltija u ntejbu l-aċċess għas-
suq. 

 ■ Noħolqu impjiegi ta’ kwalità li jkollhom pagi aħjar u li ma jkunux 
prekarji; dan nagħmluh speċjalment għal dawk li jsibuha diffiċli biex 
isibu xogħol.

 ■ Intejbu l-kwalità tal-ħajja u l-aċċessibbiltà tal-persuni b’diżabbiltà 
f’ambjent aħjar u sigur. 

 ■ Inrawwmu ġenerazzjoni ġdida ta’ bejjiegħa żgħar, inħeġġu fihom 
l-intraprenditorija u ninċentivaw start-ups fis-servizzi innovattivi u 
soluzzjonijiet diġitali.

 ■ Inħajjru lill-imprendituri jaqsmu l-istess infrastruttura biex itejbu 
l-kompetittività tagħhom billi jnaqqsu l-ispejjeż u billi jorganizzaw 
ċerti servizzi flimkien. 

 ■ Nagħmlu minn Malta destinazzjoni internazzjonali għal-bejgħ mill-
ħwienet u parti mill-prodott turistiku lokali.

 ■ Nippromwovu lil Malta bħala ċentru reġjonali biex nattiraw investiment 
barrani fis-settur tal-ħwienet. 

 ■ Niġġeneraw tkabbir f’setturi ekonomiċi oħra permezz tal-iżvilupp ta’ 
konnessjonijiet aqwa bejn is-setturi differenti tal-kummerċ. 

 ■ Indaħħlu prattiki sodi ta’ sostenibbiltà sabiex inaqqsu l-impatt tat-
tniġġis f’din l-industrija b’mod tanġibbli.

IL-MIRI STRATEĠIĊI TAGĦNA
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Ħafna negozji qed jitħabtu biex jaqilgħu profitti ġusti u dħul adegwat għall-
investiment tagħhom. Għall-Partit Nazzjonalista, il-fatt li huma żgħar ma jfissirx li 
huma insinifikanti u dan huwa għaliex il-politika għal tal-ħwienet tinkludi l-appoġġ 
lill-operaturi tagħna matul iż-żminijiet kollha tat-tkabbir tagħhom, irrispettivament 
mid-daqs tagħhom. Irridu nagħmluha aktar faċli għall-bejjiegħa ż-żgħar mhux biss 
biex jgħixu, iżda li jżommu u jsaħħu l-preżenza tagħhom fis-suq lokali.

Sabiex nagħtu spinta qawwija lis-settur, bħala kwistjoni ta’ prijorità, aħna se 
nirrikonoxxu l-kontribut tal-bejjiegħa tal-ħwienet għall-ekonomija. Għal dan il-
għan se nipprovdu lin-negozjanti bl-inċentiv fiskali sinifikanti li nnaqqsu l-piż 
totali tagħhom tat-taxxa tad-dħul għal 10% fuq l-ewwel €50,000 tal-profitt 
tagħhom. Il-bejjiegħa li jkunu eliġibbli għal dan it-tnaqqis fit-taxxa jeħtieġ li juru 
li kkonformaw mal-kundizzjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’: (1) kundizzjonijiet 
ġusti tal-impjieg għall-ħaddiema tagħhom; (2) titjib annwali fl-effiċjenza fl-
enerġija u l-istandards ambjentali; (3) konformità fiskali; u (4) kontribuzzjoni 
soċjali lill-komunità lokali tagħhom. B’dan il-mod, il-bejjiegħa jkunu ppremjati, 
iżda magħhom, il-ħaddiema jingħatalhom dak li ħaqqhom, ngħollu l-istandards 
ambjentali, il-konformità fiskali tittejjeb u l-organizzazzjonijiet volontarji lokali, 
kemm jekk huma soċjali, sportivi jew kulturali, jibbenefikaw minn appoġġ 
finanzjarju akbar mill-komunità tagħhom stess.

Dan l-inċentiv tat-taxxa, li hu ddisinjat speċifikament biex ngħinu lin-negozji 
żgħar, se jifforma parti minn miżura fiskali wiesgħa ta’ 10% fuq kull tip ta’ attività 
kummerċjali, kemm dawk inkorporati f’kumpaniji kif ukoll il-kummerċjanti self-
employed li jaħdmu għal rashom. Qed nintrabtu li nwettqu din il-miżura fl-ewwel 
baġit ippreżentat minn Gvern ġdid Nazzjonalista.

Qed nappoġġjaw ukoll lill-bejjiegħa tal-ħwienet permezz ta’ għajnuna dedikata 
għalihom biex jiksbu aċċess għall-finanzi ħalli jitjieb il-valur miżjud tagħhom u 
jsiru aktar effiċjenti fl-operazzjonijiet tagħhom f’termini ta’ spejjeż tal-enerġija 
tagħhom, piż amministrattiv u l-attivitajiet ta’ loġistika. U minflok nagħtu garanzija 
ta’ €360 miljun lil konsorzju privat wieħed biex tinbena power station li m’għandnix 
bżonnha, se noffru skema ta’ garanzija bla preċedent biex ngħinu lin-negozji 
ż-żgħar kif ukoll lil dawk l-istart-ups li għadhom jibdew.

Qed nimpenjaw irwieħna wkoll sabiex inwaqqfu, darba għal dejjem, l-attivitajiet 
kummerċjali żleali, l-anarkija ta’ bejjiegħa mhux liċenzjati u l-kummerċ illegali li 
joqtlu s-suq lokali mingħajr reġistrazzjoni xierqa u l-evażjoni fiskali a skapitu tal-
bejjiegħa responsabbli li jirrispettaw il-liġi. Se nsaħħu l-infurzar speċifikament biex 
nittrattaw din l-isfida. Se niżguraw li min ma jimxix skont il-liġi jħallas u li min jimxi 
mal-liġi jigwadanja.

Permezz ta’ dawn l-inċentivi, se ninkoraġġixxu wkoll lill-bejjiegħa biex jespandu 
n-negozju tagħhom u jżidu l-impjegati tagħhom, iħallsu pagi aħjar u joffru 
kundizzjonijiet ta’ xogħol aħjar għall-ħaddiema tagħhom minħabba li jkollhom 
profitti aħjar minn-negozji tagħhom. Se ninkoraġġuhom jikkonformaw mal-liġi, 
speċjalment mal-ħlasijiet tat-taxxa, itejbu l-istandards ambjentali tagħhom u 
jikkontribwixxu lill-għaqdiet volontarji lokali tal-għażla tagħhom fi ħdan il-lokalità 
tagħhom.

Fil-qosor, dawn il-miżuri se jixprunaw investiment qawwi u jżidu l-attività tan-
negozji fis-settur tal-ħwienet lokali tagħna.

Bejjiegħa intelliġenti  
u effiċjenti

NAGĦTU INĊENTIVI LIS-
SIDIEN TAL-ĦWIENET BIEX 

JINVESTU, IKABBRU U 
JTEJBU L-QLIGĦ TAGĦHOM

PILASTRU I

Għall-Partit 
Nazzjonalista,  
il-fatt li huma 
żgħar ma jfissirx  
li huma 
insinifikanti
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1. Se nagħtu inċentiv fiskali li jnaqqas il-piż tat-taxxa tad-dħul effettiv ta’ negozji 
żgħar u medji għal 10% fuq l-ewwel €50,000 tal-profitti tagħhom. Biex 
jikkwalifikaw għal din il-miżura tat-taxxa, il-bejjiegħa tal-ħwienet jeħtieġ li juru 
li kkonformaw ma' dawn il-kundizzjonijiet: 
(1) kundizzjonijiet ġusti ta’ impjiegi għall-ħaddiema tagħhom,
(2) titjib fl-effiċjenza fl-enerġija u fl-istandards ambjentali
(3) konformità fiskali sħiħa u 
(4) kontribuzzjoni lill-għaqdiet volontarji fil-lokalita’ tagħhom..

2. Inneħħu t-taxxi tas-sisa li daħħal il-Gvern Laburista fuq firxa wiesa’ ta’ 
prodotti, bħal kożmetiċi u prodotti tal-ħasil, għax dawn it-taxxi huma piż fuq 
il-bejjiegħa kif ukoll fuq il-konsumaturi. 

3. Permezz tat-twaqqif tal-Bank għall-Iżvilupp ta’ Malta, se ngħinu lil tal-ħwienet 
jegħlbu l-problemi ta’ nuqqas ta’ aċċess għall-finanzjament u nipprovdu 
faċilità ta’ għajnuna għall-investiment b’rata ta’ mgħax baxxa kif ukoll garanziji 
tas-self bil-għan li jkunu jistgħu jtejbu l-esperjenza imprenditorjali tagħhom, 
inaqqsu t-tniġġis, isaħħu l-preżenza diġitali tagħhom u jtejbu d-dehra esterna 
tal-ħwienet tagħhom.

4. Se nbaxxu t-tariffi tal-ilma u l-elettriku għall-kummerċjanti bħala riżultat tat-
tfaddil li nistgħu nagħmlu billi nixtru l-elettriku mill-interconnector u nagħtu 
lin-negozjanti l-benefiċċju tar-roħs fil-prezz internazzjonali taż-żejt. 

5. Se ninvestu fl-infurzar meħtieġ biex ikun żgurat li ikun hemm kundizzjonijiet 
ekwi u adegwati, fejn negozjanti mhux liċenzjati u li ma jikkonformawx 
jitwaqqfu b’mod effettiv milli jabbużaw f’Malta, u b’hekk tiġi indirizzata 
kwistjoni li hija importanti ferm għall-kummerċjanti żgħar. 

6. Se nappoġġjaw lill-bejjiegħa bi skemi speċifiċi biex jgħinuhom jisfruttaw 
l-ekonomija diġitali bis-sħiħ, jinvolvu ruħhom aktar fil-kummerċ elettroniku, 
jippromwovu l-kollaborazzjoni fost il-bejjiegħa fl-istess lokalità fil-kummerċ 
elettroniku, kif ukoll jappoġġjaw it-tkabbir ta’ ċentri lokali ta’ kompetenza fil-
forniment ta’ servizzi speċjalizzati fl-IT u diġitali. 

7. Sabiex inġibu l-ekonomija diġitali eqreb lejn bejjiegħa żgħar u medji, inħaffu 
l-adozzjoni ta’ pagamenti elettroniċi u mikro-pagamenti permezz ta’ mezzi 
diġitali, li tnaqqas l-ispejjeż operattivi, li jindirizzaw il-bejjiegħa mhux liċenzjati 
u li jżidu l-osservanza fiskali. 

8. Se ninċentivaw skema ta’ impjiegi ‘Plus One’, sabiex ninkoraġġixxu lil tal-
ħwienet jimpjegaw ħaddiema jew li jżidu l-impjiegi eżistenti tagħhom 
b’persuna oħra (FTE), nipromwovu l-impjiegi ta’ nies li jgħixu fil-qrib (u jkun 
hemm sens aktar qawwi ta’ impenn lokali) u taħriġ tajjeb tal-ħaddiema fil-
qasam tal-bejgħ. 

9. Se nestendu l-assistenza taċ-child-care fiż-żoni tal-ħwienet, immirati 
primarjament għat-tfal tal-impjegati tal-ħwienet. Gvern ġdid Nazzjonalista 
se jwessa’ s-servizz ta’ child-care b’xejn għal kulħad, mhux biss għan-nisa li 
jidħlu fis-suq tax-xogħol. 

10. Se niżviluppaw skema biex ngħinu lil tal-ħwienet jidentifikaw u jwettqu titjib 
ambjentali bl-iskop li jnaqqsu t-tniġġis u tittejjeb l-effiċjenza enerġetika u 
l-konservazzjoni tal-ilma. Dawn l-iskemi se jgħinu lil tal-ħwienet jikkwalifikaw 
għall-inċentiva tat-taxxa ta’ 10%. L-iskema tkun tinkludi wkoll inċentivi 
addizzjonali biex jipremjaw lill-bejjiegħa li jiksbu jew jikkonformaw ma’ 
standards ogħla. 

11. Se nappoġġjaw u ninċentivaw l-introduzzjoni ta’ servizzi ta’ kunsinna, 
provvista maqsuma u aggregata (gradwalment nimxu lejn l-użu ta’ vannijiet li 
jaħdmu bl-elettriku) u nistabbilixxu kunsinni pprogrammati u fil-ħinijiet mhux 
peak tat-traffiku biex jitnaqqsu l-konġestjoni tat-traffiku. 

12. Se ninkoraġġixxu u nappoġġjaw l-użu ta’ servizzi kondiviżi, ambjenti 
kollaborattivi u aggregazzjoni tal-back-end bejn l-operaturi. Dan jgħinhom 
inaqqsu l-ispejjeż u l-benefiċċju mill-qsim tal-ekonomija. 

Se nagħtu 
inċentiv fiskali 
li jnaqqas il-piż 
tat-taxxa tad-
dħul effettiv ta’ 
kummerċjanti 
żgħar u medji 
għal 10% 
fuq l-ewwel 
€50,000 tal-
profitti tagħhom

Nipprovdu 
faċilità ta’ 
għajnuna għall-
investiment 
b’rata ta’ mgħax 
baxxa kif ukoll 
garanziji tas-self 
bil-għan li jkunu 
jistgħu jtejbu 
l-esperjenza 
imprenditorjali 
tagħhom
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NGĦINU LIL TAL-ĦWIENET 
IKABBRU PERMEZZ TA’ 
KUNĊETTI ĠODDA TAL-

BEJGĦ

PILASTRU II

Sfida ewlenija tas-settur tal-ħwienet hija d-daqs żgħir tas-suq tagħna u 
l-problema kostanti ta’ profitti limitati jew profitti li dejjem qed jonqsu. Is-suq 
tagħna għandu l-limitazzjonijiet naturali tiegħu. Dan huwa għaliex għandna 
ninkoraġġixxu s-settur li jiffoka aktar fuq it-titjib tal-kwalità tiegħu u l-valur 
miżjud, li jimxi lejn kunċetti imprenditorjali ġodda u biex jieħu l-passi li jmiss: li 
jilħqu lill-konsumaturi barra l-fruntieri tagħna.

Fil-qalba tal-isforzi tagħna hemm il-miżuri intiżi speċifikament biex nagħtu 
spinta lid-diversità fost il-ħwienet f’Malta u Għawdex.

Fost l-oħrajn, se nipprovdu għajnuna bla preċedent għall-industrija artiġjanali, 
nelevawha mill-istat attwali tagħha għal grupp ta’ impriżi li jistgħu jikbru. Se 
niffokaw l-isforzi tagħna biex in-negozji jaġġornaw lilhom infushom u ngħinuhom 
joffru l-prodott tagħhom fis-suq globali. L-enfasi fuq in-negozju lokali trid 
tinfirex permezz ta’ appoġġ għall-iżvilupp tad-ditta, il-massimizzazzjoni tal-
kummerċ diġitali u l-internazzjonalizzazzjoni, kif ukoll appoġġ dedikat għall-
bejjiegħa żgħar, kif ukoll dawk li jkunu għadhom qed jibdew: l-istart-ups.

Se ngħinu wkoll lill-bejjiegħa jimlew il-vojt li hemm fis-settur f’dik li hi 
preparazzjoni diġitali. Għalhekk se ninċentivaw lill-operaturi biex jagħmlu qabża 
ġenerazzjonali fl-adozzjoni ta’ għodod diġitali. Dan jista’ jgħin lil tal-ħwienet 
itejbu l-operat tagħhom, itejbu l-esperjenza li joffru lill-klijenti tagħhom u jilħqu 
suq usa’ lil hinn xtutna.

Aħna rridu wkoll lill-bejjiegħa żgħar jisfruttaw b’mod aktar effettiv is-suq tat-
turiżmu eżistenti tagħna. Biex dan iseħħ, l-esperjenza tagħhom trid titjieb u 
għandhom isiru parti integrali mill-prodott turistiku tagħna. U se nagħmlu 
ħafna aktar minn dan.

L-għan ambizzjuż tagħna huwa li Malta u Għawdex isiru destinazzjoni ta’ 
shopping attraenti. Se nistimulaw il-ħolqien ta’ ambjent li gradwalment isaħħaħ 
il-pożizzjoni ta’ Malta bħala destinazzjoni reġjonali fejn tiġi tixtri. Il-komunità 
imprenditorjali għandha taħtaf l-opportunità li tirrealizza l-viżjoni li ttejjeb il-
kwalità sabiex il-membri tagħha ma jkunux ristretti li jikkompetu mal-ħanut ta’ 
ħdejhom biss iżda jsiru atturi reġjonali fit-turiżmu tax-xiri. Dan billi ninvestu 
kemm fil-marketing konvenzjonali kif ukoll diġitali u b’hekk nesponu lil Malta 
bħala destinazzjoni għax-shopping ta’ għażla. Se noħolqu l-pjattaforma 
b’inċentivi inizjattivi u b’attivitajiet internazzjonali. B’hekk inpoġġu l-bejjiegħa 
tal-ħwienet lokali fuq il-mappa globali fejn il-viżjoni tagħhom, l-intraprenditorija 
u l-kburija tagħhom, jippermettulhom jippreżentaw il-prodotti tagħhom lil 
udjenza usa’ b’potenzjal ta’ valur ferm ogħla.

Inkabbru s-suq tal-
bejgħ għall-ħwienet
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Inkabbru s-suq tal-
bejgħ għall-ħwienet

13. Se nippromwovu u nappoġġjaw l-artiġjanat lokali sabiex jespandi l-firxa tiegħu 
ta’ artisan products ta’ kwalità, billi ninkoraġġixxu kollaborazzjoni fi gruppi ta’ 
intrapriżi, bi grupp minnhom ibbażat f’Għawdex bħala prijorità ewlenija. 

14. Se nappoġġjaw l-għaqdiet taż-żgħażagħ sabiex jiżviluppaw programmi mmirati 
biex jippromwovu l-bejjiegħa żgħażagħ u start-ups ġodda. 

15. Se noħolqu programm #shopinmalta u f’kollaborazzjoni mal-partijiet interessati 
niżviluppaw u nassistu fl-implimentazzjoni ta’ dan il-programm immexxi mis-
settur b’mod li jagħti valur lill-‘esperjenza tax-shopping’ f’Malta. Dan billi 
niżviluppaw l-ekonomija tan-negozji lokali u nintegrawha bħala parti essenzjali 
tal-prodott turistiku nazzjonali.

16. Se ngħinu lin-negozjanti tal-ħwienet jieħdu vantaġġ sħiħ mill-opportunitajiet 
maħluqa mill-preżenza qawwija ta’ turisti li jaslu Malta fuq cruise liners billi 
niffaċilitaw u nagħmlu aktar attraenti l-aċċess għal żoni ta’ kummerċ.

17. F’kollaborazzjoni mal-partijiet interessati, se norganizzaw kalendarju ta’ 
avvenimenti internazzjonali ta’ xiri, konferenzi speċjalizzati fuq in-negozju u 
festivals ta’ xiri b’temi speċifiċi sabiex inlaqqgħu s-settur tan-negozju, tat-
turiżmu u tal-konferenzi flimkien.

18. Se niġbdu testimonjanzi ta’ individwi influwenti mill-midja diġitali internazzjonali 
sabiex dawn jirreklamaw l-esperjenza tax-shopping ġewwa pajjiżna biex b’hekk 
jinħoloq profil b’saħħtu tal-potenzjal ta’ Malta għax-xiri fuq bażi globali, b’enfasi 
fuq l-artiġjanat.

19. Permezz ta’ ambaxxati u mibgħuta kummerċjali, se npoġġu lil Malta fuq il-mappa 
ta’ destinazzjonijiet għal skop ta’ shopping u b’hekk nattiraw tip ta’ konsumatur 
aħjar lejn is-suq lokali.

20. Se nappoġġjaw lill-kunsilli lokali biex jorganizzaw attivitajiet barra mis-sigħat 
normali tax-xogħol, intiżi li jkabbru l-interess u jtejbu l-livell tal-għajxien fiż-żoni 
rispettivi tagħhom u dan b’mod li jirrispettaw lir-residenti tagħhom.

21. Se ninċentivaw l-iżvilupp ta’ network ta’ ‘bejgħ bi skop’ li jgħaqqad in-negozju 
mat-twaqqif ta’ intrapriżi soċjali billi nappoġġjaw inizjattivi bħal ħwienet ta’ 
għaqdiet volontarji, ħwienet għal skop ta’ karità, oħrajn li jippromwovu stil ta’ 
ħajja sana u kampanji favur l-użu ta’ prodotti ambjentali.

22. Se ninkoraġġixxu lis-settur tal-ħwienet biex jattiraw lejn Malta aktar ditti famużi 
u ta’ lussu sabiex is-settur jilħaq potenzjal akbar ta’ bejgħ.

23. Se nappoġġjaw it-twaqqif ta’ sistema li tassisti negozjanti li joperaw online biex 
iwasslu l-prodott tagħhom barra minn xtutna lill-konsumaturi internazzjonali u 
ninkoraġġixxu l-użu flimkien ta’ servizzi diġitali bejn l-operaturi.

24. Se ngħinu t-twaqqif ta’ partnerships mal-midja lokali biex dawn jallokaw aktar 
spazju għall-kontenut dwar il-ħwienet, il-bejgħ u x-xiri, u temi relatati.

25. Se nrawmu kultura ta’ użu tal-ICT fin-negozju bil-għan li dan jikkumplimenta 
l-ħanut fiżiku, billi ninċentivaw il-marketing diġitali, u għodda bħal mobile 
apps għar-reklamar ta’ ħwienet u stabbilimenti fil-lokalitajiet, proximity-based 
marketing, teknoloġija li tavżak u tipprovdilek informazzjoni meta tkun qed 
toqrob lejn il-prodott, l-integrazzjoni tal-kummerċ elettroniku u l-esperjenza ta’ 
xiri b’mod virtwali bl-użu ta’ pjattaformi ta’ mapping u mobile networks.

26. Se niżviluppaw programmi ta’ finanzjament biex ngħinu lin-negozji Maltin jiftħu 
ħwienet f’postijiet magħrufa għax-xiri barra minn Malta, inkluż billi niffaċilitaw 
il-master franchising.

27. Se nwettqu programm ta’ branding li jiffoka fuq il-karatteristiċi ewlenin u 
l-kultura tan-negozjant Malti, b’enfasi fuq il-professjonalità, l-għarfien, l-onestà, 
il-kapaċità li jipprovdi esperjenza pożittiva lill-konsumatur u l-użu tal-għodda 
diġitali.

Inizjattivi 
maħsuba 
biex ikabbru 
l-interess u 
jtejbu l-livell 
tal-għajxien fiż-
żoni rispettivi 
tagħhom
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NOĦOLQU SPAZJI 
TAL-BEJGĦ LI JKUNU 

SOSTENIBBLI U FEJN IKUN 
HEMM KWALITÀ AQWA TAL-

ĦAJJA

PILASTRU III

L-ispazju fiżiku huwa l-akbar limitazzjoni għall-ekonomija tagħna. Sew jekk hija 
kwistjoni ta’ kiri ta’ proprjetà xierqa għall-użu ta’ negozju bi prezz raġonevoli, 
jew inkella l-użu tal-art, problemi ta’ parkeġġ u l-konġestjoni tat-traffiku, 
l-ispazju fiżiku jikkostitwixxi sfida għal pajjiżna. Għandna wkoll bżonn negħlbu 
l-isfida li ngħixu b’mod armonjuż flimkien fi spazju limitat, filwaqt li ngawdu 
minn kwalità ta’ ħajja aħjar. L-isfida tal-ispazju fiżiku tapplika għas-settur tan-
negozju l-istess kif tapplika għal setturi oħra.

Din il-kwistjoni diġa poġġejniha fil-qalba tad-dokument tagħna Ekonomija 
għan-Nies. Huwa għalhekk li f’dak id-dokument daħħalna proposti li ffukaw fuq 
kif nistgħu nibdlu l-mentalità tagħna minn waħda fejn nagħmlu l-għażla l-iktar 
faċli u nkomplu niżviluppaw mingħajr rażan għal waħda li tirriġenera u tuża 
mill-ġdid spazji eżistenti filwaqt li nagħmluhom aktar abitabbli.

Fil-qasam tan-negozju, aħna beħsiebna naħdmu fuq żewġ binarji. L-ewwel 
nett se nagħmlu enfasi biex l-ispazji tan-negozji eżistenti jsiru aktar abitabbli, 
aktar aċċessibbli, aktar family-friendly, aktar attraenti estetikament u aktar 
kompatibbli mal-wirt lokali u mas-soċjetà tagħna. Imbagħad, se ninkoraġġixxu 
lin-negozjanti biex jinvolvu ruħhom fi sforz mifrux immirat biex isseħħ 
riġenerazzjoni ta’ żoni mitluqa jew fi stat ħażin għall-użu tal-ħwienet.

B’hekk se nagħtu spinta, li se tkun immexxija mis-settur privat, lir-riġenerazzjoni 
urbana b’benefiċċji soċjali u ekonomiċi tanġibbli għall-komunitajiet tagħna 
kollha. Dan mhux biss isir permezz ta’ żvilupp diskret fil-konfini tal-iżvilupp, 
iżda jinħolqu wkoll spazji miftuħa ġodda fil-komunitajiet, biex b’hekk ikun seħħ 
ċirku sħiħ ta’ żvilupp sostenibbli.

Aħna nemmnu li l-kummerċjanti jistgħu jkunu minn ta’ quddiem fil-proċess 
ta’ riġenerazzjoni ta’ żoni li jinsabu f’telqa u bi problemi ta’ natura ekonomika 
u soċjali sabiex idawru din l-isfida f’opportunità għalihom stess. Aħna rridu 
nħeġġuhom biex iwettqu dan.

Intejbu l-lokalitajiet  
fejn hemm il-ħwienet

Innaqqsu t-taxxi fuq ix-xiri ta’ 
propjetajiet f’zoni li jkunu mmarkati 
għar-riġenerazzjoni, u nnaqqsu aktar 
it-taxxa fuq il-kirjiet tal-ħwienet f’dawn 
iz-zoni



27 □51 PROPOSTA GĦAL KUMMERĊJANTI ŻGĦAR

Intejbu l-lokalitajiet  
fejn hemm il-ħwienet

28. Se nwaqqfu skemi mfassla apposta għan-negozjanti biex jidħlu għal proġetti ta’ 
riġenerazzjoni f’zoni urbani. L-iskema tippremja negozjanti li jwettqu proġetti 
f’lokalitajiet indikati bħala żoni fi bżonn ta’ riġenerazzjoni urbana u jipprovdu għajnuna 
għal investiment f’zoni li jinsabu f’telqa u bi problemi ta' natura ekonomia u soċjali. 
Negozji u ħwienet f’dawn iz-zoni jagħmluhom aktar abitabbli u aċċessibbli u jgħinu biex 
jinħolqu impjiegi ġodda.

29. Se nnaqqsu t-taxxi fuq ix-xiri ta’ proprjetà f’zoni indikati għar-riġenerazzjoni u nkomplu 
nnaqqsu t-taxxa tad-dħul fuq il-kera ta’ ħwienet f’dawn iz-zoni.

30. Se ninkoraġġixxu l-iżvilupp ta’ żoni b’temi speċjalizzati mmirati għall-ħolqien ta’ 
pjattaforma li tgħaqqad flimkien negozji li joperaw fi swieq simili u viċin ta’ xulxin billi 
nappoġġjaw il-branding tagħhom, nippromwovu avvenimenti lokalizzati ta’ skala 
kbira, napplikaw ħinijiet tal-ftuħ li jilqgħu għall-ħtiġijiet speċifiċi taz-zona u nestendu 
l-faċilitajiet lokali ta’ appoġġ.

31. Il-Partit Nazzjonalista jifhem li l-iskadenza għal ċertu kirjiet kummerċjali li tagħlaq fl-
2018/2028 hija uġiegħ ta' ras għal ħafna negozjanti. Il-Partit Nazzjonalista hu impenjat li 
jidħol f’diskussjonijiet, inkluż mal-għaqdiet rappreżentattivi, biex tinstab soluzzjoni ekwa 
u ġusta li tindirizza din il-kwistjoni.

32. Se naqbdu persentaġġ tal-VAT miġbura mill-bejgħ kummerċjali fil-lokalitajiet differenti u 
nallokaw din is-somma esklussivament għat-titjib u t-tmexxija tal-infrastruttura pubblika 
fiz-żoni fejn joperaw in-negozji f'dawk l-istess lokalitajiet. B’dan il-mod, in-negozjanti 
u l-konsumaturi jiksbu ritorn immedjat mit-taxxi li jkunu ħallsu. Dan il-fond jintuża 
primarjament għat-tindif, il-manutenzjoni, għad-dawl u għall-armar tat-toroq, biex 
b’hekk jonqos il-piż finanzjarju li dawn ikollhom fuq il-Kunsilli Lokali.

33. Se niżviluppaw spazji miftuħa abitabbli f’żoni ewlenin tan-negozju sabiex l-esperjenza 
tax-xiri tkun isbaħ u ta’ min igawdiha.

34. Se ninvestu f’faċilitajiet partikolari, bħal playgrounds għat-tfal u żoni riservati għall-mixi, 
li jiġu identifikati b’konsultazzjoni mal-Kunsilli Lokali, fil-qalba taż-żoni kummerċjali. Dan 
jikkontribwixxi wkoll għal bilanċ aħjar bejn iż-żoni residenzjali u dawk kummerċjali fil-
bliet u fl-irħula.

35. Se naħdmu għal bidla fil-kundizzjonijiet ta’ aċċessibbiltà biex persuni b’diżabbiltà u 
l-familji tagħhom ikunu jistgħu igawdu bħal ħaddieħor l-ispazji u żoni kummerċjali.

36. Se ninċentivaw ir-restawr u r-riġenerazzjoni ta’ bini storiku u skedat fiż-żoni ta’ 
konservazzjoni urbana, billi noffru rati ta’ kiri preferenzjali meta dawn jiġu biex jintużaw 
għal skopijiet ta’ ħwienet tal-aqwa kwalità u/jew ħwienet għall-bejgħ ta’ prodotti 
artiġjanali.

37. Se nwaqqfu żoni speċifiċi għal negozji artiġjanali u kulturali mmirati li jġibu flimkien 
attivitajiet kummerċjali li jikkumplimentaw lil xulxin fil-qasam tal-artiġjanat u l-kultura, 
bi sforz partikolari fuq Għawdex bħala destinazzjoni ewlenija għax-xiri ta’ prodotti 
artiġjanali u kulturali.

38. Se niżviluppaw inċentivi li jħeġġu lin-negozjanti li joperaw f’Malta biex jestendu n-negozju 
tagħhom f’Għawdex u viċi versa.

39. Se nwettqu bidla sħiħa fl-operat tal-monti b’mod li dawn jintegraw aħjar mal-komunitajiet 
rispettivi li joperaw fihom. Se nagħmlu dan b’koperazzjoni sħiħa mal-Kunsilli Lokali, billi 
nagħtu lil kull suq identità distinta, funzjoni kummerċjali aktar iffukata, linji gwida ta’ 
estetika, faċilitajiet ta’ appoġġ li jinkludu parking u iktar aċċessibbiltà għat-trasport 
pubbliku, kodiċi ta’ kondotta u strutturi ta’ marketing xierqa.

40. Se nagħmlu skemi għall-promozzjoni ta’ kultura ta’ investiment pubbliku u privat fit-tisbiħ 
tal-lokal bil-għan li jikber is-sens ta’ appartenenza b’mod mifrux fil-lokalitajiet differenti.

41. Flimkien mal-għaqdiet li jirrappreżentaw lin-negozjanti fil-lokalità u mal-Kunsilli Lokali, 
se nipprovdu aċċessibbiltà aħjar għal żoni kummerċjali sabiex niżguraw li t-tgawdija ta’ 
dawn iż-żoni ma tkunx rovinata minħabba siti abbandunati li jħassru l-ambjent u d-dehra 
ġenerali ta’ dawn il-postijiet.

42. Se naraw li jkunu provduti faċilitajiet aħjar ta’ trasport biex ngħinu lin-negozji jibbenefikaw 
minn kummerċ kontinwu. Se nieħdu miżuri fl-immedjat li jikkumplimentaw skemi eżistenti 
bħalma hija t-Tal-Linja Card u nużaw sħubja mal-privat biex ninvestu f’parking, faċilitajiet 
ta’ park-and-ride u mezzi alternattivi tat-trasport. Dan l-impenn se jkun parti mill-politika 
ġdida tagħna dwar sistema alternattiva ta’ trasport pubbliku multi-modal.

43. Se ninkoraġġixxu l-introduzzjoni ta’ safe shopping zones bl-użu mifrux ta’ sigurtà diġitali 
u CCTV imħaddma u monitorjati mill-għaqdiet tan-negozji f’kollaborazzjoni mal-Pulizija.
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Inwaqqfu Akkademja  
Internazzjonali tan-Negozju fil-Ħwienet

Waħda mill-ikbar sfidi tal-industrija tas-servizzi hija l-kwalità u d-disponibbiltà 
tar-riżorsi umani. Dan jgħodd ukoll għas-settur tal-ħwienet, b’nuqqasijiet kemm 
fil-livelli maniġerjali kif ukoll operattivi. L-ewwel nett, għandna nibdew inqisu 
x-xogħol fis-settur tal-ħwienet bħala wieħed li jirrendi u mhux sempliċement 
bħala xi ħaġa temporanja. Impieg fil-ħwienet għandu jibda jiġi kkunsidrat bħala 
karriera għat-tul li titlob taħriġ u ħiliet speċjalizzati bħal kwalunkwe karriera 
professjonali oħra.

Ma nistgħu nilħqu l-viżjoni ambizzjuża preżentata f’dan id-dokument dwar 
politika għall-qasam tal-ħwienet mingħajr bażi ta’ riżorsi umani b’saħħitha 
li tippermetti lil din l-industrija tespandi, timmatura u ssaħħaħ il-livelli ta’ 
professjonalità dejjem iktar.

Il-pedament li fuqu din il-bażi ta’ riżorsi umani tista’ tiġi żviluppata huwa 
l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali fil-livelli kollha tal-industrija. Biex insiru 
tassew ċentru reġjonali għax-shopping għandna bżonn l-aqwa talenti, l-aqwa 
attitudni u l-aqwa ħiliet maniġerjali li jista' jkollok fin-negozji.

Biex nagħmlu qabża ta' kwalita’ f’dan is-sens, se nagħmlu dan:

Ħaddiema fil-ħwienet 
imħarrġin aħjar

44. Se nwaqqfu Akkademja Internazzjonali tan-Negozju fil-Ħwienet. Bil-għan li 
nsaħħu d-disponibbiltà kemm mill-aspett tal-kwantità kif ukoll minn dak tal-
kwalità, beħsiebna ningħaqdu ma’ edukaturi esperti mill-qasam tan-negozju 
sabiex titwaqqaf Akkademja Internazzjonali tan-Negozju fil-Ħwienet. Se naraw 
li din l-Akkademja tagħmel parti mill-MCAST u nidħlu f’taħditiet mal-MCAST 
sabiex din tkun fuq quddiem fl-iżvilupp ta’ din l-idea id f’id mal-industrija u 
l-esperti. Nixtiequ naraw lil dan il-grupp jiżviluppa programm speċjalizzat ta’ 
korsijiet qosra, diploma, kwalifiki u taħriġ f’dawn l-oqsma:

 ■ It-tmexxija tal-bejgħ

 ■ L-imġiba u d-drittijiet tal-konsumatur

 ■ L-intraprenditorija fin-negozju

 ■ Il-Marketing

 ■ Id-disinn tal-ħanut u l-preżentazzjoni tal-istokk

 ■ Support services assistants.

 ■ Programmi ta’ taħriġ għal dawk li jixtiequ jaqilbu minn settur għal ieħor

45. Se naraw li l-aġenziji edukattivi jingħaqdu mal-GRTU sabiex titnieda kampanja 
edukattiva bil-għan li r-rilevanza u l-importanza tas-settur tal-ħwienet tibda tiġi 
apprezzata minn età bikrija, kif ukoll sabiex it-tfal tal-iskola jibdew jaraw dan 
in-negozju bħala karriera.
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In-negozji tagħna għadhom sal-lum ibatu l-effetti tal-burokrazija u, fejn jirnexxu, 
jagħmlu dan mhux minħabba l-burokrazija, imma minkejja l-burokrazija. Dawn 
id-diffikultajiet ibatuhom iktar in-negozji ż-żgħar li jqattgħu ħin sproporzjonat fi 
proċeduri u fomalitajiet burokratiċi iktar milli jinvestu ħin fin-negozju tagħhom. Ta’ 
xejn ikollok politika ta’ eċċellenza biex imbagħad din noħonquha bil-burokrazija 
żejda. Għalhekk qed nipproponu tliet miżuri biex nindirizzaw din il-problema.

Neliminaw il-burokrazija 
darba għal dejjem

46. Se nwaqqfu aġenzija pubblika ddedikata għas-settur tal-ħwienet: Se 
nikkonsolidaw il-frammentazzjoni li teżisti bħalissa fis-servizzi pprovduti mill-
amministrazzjoni pubblika biex noħolqu punt ċentrali għan-negozjanti tal-
ħwienet. Se naraw li din l-aġenzija tiffoka l-aktar fuq it-tfassil ta’ standards 
għar-regolazzjoni tas-settur, fuq il-promozzjoni ta’ Malta bħala destinazzjoni 
għas-settur u fuq inċentivi li l-gvern jista’ joħloq għal dan is-settur. Din l-aġenzija 
se taħdem b’numru meqjus ta’ ħaddiema, imma li jkollhom esperjenza teknika 
u li jkunu jirrappreżentaw lill-operaturi tas-settur, prinċiparjament il-GRTU, 
sabiex nevitaw li l-aġenzija ssir hija stess livell burokratiku ieħor u li ma tkunx 
qiegħda tagħti benefiċċju lis-settur. L-aġenzija tkun mistennija tippreżenta 
rapport annwali lill-Parlament u l-MCESD li jiddeskrivi l-istat li s-settur tal-
ħwienet ikun fih, il-progress li jkun intlaħaq fit-twettiq tal-miżuri mniżżla f’dan 
id-dokument u pjan ċar ta’ żvilupp sostenibbli. Dan ir-rapport jiġi diskuss 
fi ħdan l-MCESD mill-imsieħba soċjali, kif ukoll mill-membri parlamentari 
f’dibattitu fil-Parlament.

47. Se nwaqqfu għall-ewwel darba f’Malta pjattaforma ‘Only Digital’ bil-għan li 
niġbru s-servizzi pubbliċi kollha fuq pjattaforma diġitali sabiex neliminaw 
darba għal dejjem il-bżonn li tal-ħwienet joqogħdu jiġru minn dipartiment tal-
Gvern għall-ieħor. Jekk hemm proċeduri li mhux possibbli li jiġu diġitalizzati, 
dawn jitneħħew u jinbidlu b’oħrajn elettroniċi. B’dan il-mod se niżguraw li 
n-negozjanti ma jkollhomx għalfejn imorru fiżikament għand entitajiet pubbliċi 
matul il-ħajja tan-negozju tagħhom. Nużaw is-sistema tal-e-Government biex 
inwettqu dan il-pjan, b’konsultazzjoni mal-għaqdiet tas-settur. Bis-servizzi 
pprovduti online se jkun possibbli li tinġabar statistika u li jonqos il-piż 
amministrattiv fuq l-operat tas-settur.

48. Se nħaffu l-ġbir ta’ statistika u rappurtaġġ: flimkien mal-għaqdiet tas-settur u 
l-aġenziji pubbliċi konċernati, se nużaw mezzi diġitali biex inkomplu nsaħħu 
r-rappurtaġġ sabiex nifhmu dejjem aħjar kif qiegħed jiżviluppa s-settur. Se 
niffaċilitaw ukoll l-użu tal-informazzjoni għall-industrija, analisti u politiċi 
sabiex jittieħdu deċiżjonijiet aktar validi politikament u kummerċjalment 
ibbażati fuq il-fatti u ċ-ċifri.

Inwaqqfu għall-ewwel darba  
f’Malta pjattaforma ‘Only Digital’  
bil-għan li niġbru s-servizzi pubbliċi  
kollha fuq pjattaforma diġitali
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Is-soċjetà u l-ekonomija kulma jmur dejjem qed isiru ħaġa waħda: fl-oqsma 
kollha, mit-trasport, għall-postijiet tax-xogħol, għall-akkomodazzjoni, il-qsim 
effiċjenti tar-riżorsi b’mod wiesa’ qiegħed jieħu post il-ħsieb individwali. 
L-iżvilupp tal-politika u l-proċess kif jittieħdu d-deċiżjonijiet għandhom ukoll 
jevolvu sabiex ikun hemm parteċipazzjoni dejjem iktar kollettiva.

Huwa proprju għalhekk li ma rridux li l-politika għall-kummerċ, l-aktar dik 
tal-ħwienet, tkun programm tal-Gvern imma nixtiequha tkun pakkett ta’ 
miżuri maqsum bejn il-partijiet interessati kollha kif ukoll aċċettat min-negozji 
nfushom. Ir-rwol tal-Gvern ikun dak li jġib lil dawn il-partijiet flimkien u li 
jiffaċilita l-proċess, bin-negozji u l-għaqdiet tas-settur ikunu l-protagonisti 
tal-implimentazzjoni ta’ dawn il-miżuri. Il-wegħda li ninvolvu b’mod attiv lill-
komunità tan-negozji se tiġi applikata fil-prattika b’dan il-mod:

Politika ta’ kulħadd

49. Se jkollna Programm ta’ Xogħol maqsum bejn Kulħadd: l-ewwel fażi tal-
politika espressa f’dan id-dokument titlob perjodu ta’ konsultazzjoni bil-
għan li titfassal il-verżjoni finali tal-programm ta’ xogħol li jkun maqsum 
bejn il-partijiet interessati kollha. Dan il-programm ta’ xogħol ikun adottat 
bħala l-politika tal-Gvern fil-bidu tal-leġiżlatura. Dan jgħin sabiex jiġi evitat 
dewmien fl-implimentazzjoni tal-programm u fir-riżultati. Il-programm ta’ 
ħidma jiġi mwettaq matul l-ewwel 36 xhar ta’ amministrazzjoni ġdida tal-Partit 
Nazzjonalista.

50. Nespandu l-parteċipazzjoni tal-imsieħba soċjali: L-imsieħba soċjali se 
jkollhom rwol primarju fl-implimentazzjoni ta’ dan il-programm ta’ ħidma. 
Se nagħtu mhux biss vuċi iżda wkoll rwol attiv lil kull membru tal-imsieħba 
soċjali, kif ukoll l-opportunità li jagħżel qasam li tiegħu jkun ir-rappreżentant 
ewlieni tal-komunità kummerċjali. Il-GRTU tiġi offruta r-rwol tas-sieħeb 
prinċipali fil-programm ta’ ħidma ta' dan id-dokument, bl-imsieħba soċjali 
l-oħra jipparteċipaw b’mod attiv fl-oqsma rispettivi li huma jkunu qegħdin 
jirrappreżentaw f’isem il-membri tagħhom. L-għan prinċipali ta’ dan l-approċċ 
huwa li nagħtu lill-komunità tan-negozji vuċi u rwol f’kull livell tat-twettiq tal-
programm u d-deċiżjonijiet li jittieħdu.

51. Fl-aħħar, nistiednu lilkom in-negozjanti tal-ħwienet, li lilkom qegħdin nindirizzaw 
dan id-dokument, sabiex tagħtu l-kontribut tagħkom fit-tfassil tiegħu. Dak 
li qed nippreżentaw hawnhekk mhux l-aħħar kelma u lesti nkomplu nżidu 
miegħu. Għaldaqstant qed nistednukom tibagħtulna l-kummenti tagħkom 
fuq retailers@pn.org.mt u niżgurawkom li l-ideat tagħkom jiġu kkunsidrati kif 
jixraq. Grazzi tal-interess tagħkom f’dan id-dokument..

retailers@pn.org.mt

Għaldaqstant qed nistednukom 
tibagħtulna l-kummenti tagħkom 
fuq retailers@pn.org.mt
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Il-qofol ta’ dan id-dokument huwa miżura 
bla preċedent għan-negozji ż-żgħar li biha 
se nnaqqsu t-taxxa tad-dħul effettiva għal 
10% biss. 

Din se taħdem hekk: 

X’inhu l-inċentiv?
Sabiex nagħtu stimolu ekonomiku qawwi lin-negozjanti ż-żgħar, qed nipproponu 
inċentiv biex jitnaqqas il-piż tat-taxxa tad-dħul, l-income tax, għal 10% biss fuq 
l-ewwel €50,000 profitti fl-operat tan-negozju. Dan ifisser li se tħallas €5,000 biss 
taxxa fuq l-ewwel €50,000 profitti.

Kemm se nkun qed niffranka taxxa?
Skont kif inti reġistrat għal finijet ta’ taxxa – tista’ tiffranka bejn €3,595 u €12,500. Jekk 
inti reġistrat bħala negozjant waħdek jew bħala self-employed mingħajr ma waqqaft 
kumpanija, se tkun qed tiffranka bejn wieħed u ieħor €5,000. Iżda jekk qed topera 
bħala kumpanija se tkun qed tiffranka mat-€12,500 f’taxxi ta’ kull sena. F’kull każ, se 
tħallas €5,000 biss fuq l-ewwel €50,000 profitti tan-negozju tiegħek.

Min se jgawdi minn dan it-tnaqqis?
Din il-miżura se jgawdi minnha mhux biss tal-ħwienet imma kull min huwa involut fi 
kwalunkwe attività ekonomika, kemm bħala kumpanija, kif ukoll negozjant waħdu jew 
waħedha, inkluż is-self-employed.

Meta se jidħol fis-seħħ dan it-tnaqqis fit-taxxa?
Qed nikkommettu ruħna li nimplimentaw din il-miżura fl-ewwel baġit ta’ Gvern ġdid 
Nazzjonalista.

Dan it-tnaqqis hu mmirat għal tal-ħwienet biss?
Le, il-miżura tapplika għal kull kummerċjant u kull attività ekonomiku tkun xi tkun sa 
massimu ta’ €50,000 profitti fl-operat tan-negozju u tgħodd għan-negozji klassifikati 
bħala negozji żgħar jew ta' daqs medju (SME).

Għaliex in-negozjanti ż-żgħar għandhom igawdu minn dan it-tnaqqis fit-
taxxa?
Aħna rridu li n-negozjanti ż-żgħar ikunu l-mutur tat-tkabbir ekonomiku tagħna u li 
jingħataw rikonoxximent għar-rwol tagħhom fil-ħolqien tax-xogħol u ġid ekonomiku 
fis-soċjetà tagħna. B’din il-miżura se jkun possibbli li jħaddmu iktar persuni b’pagi u 
kundizzjonijiet ta’ xogħol aħjar.

Dan it-tnaqqis japplika għal kumpaniji kbar ukoll?
Din il-miżura ġiet maħsuba speċifikament għan-negozji ż-żgħar. Iktar ’il quddiem 
se nħabbru pakkett ta’ proposti fuq kif il-kumpaniji l-kbar jingħataw inċentivi biex 
jintlaħqu l-istess oġġettivi.

Kif se jitħaddem it-tnaqqis 
tat-taxxa għal 10%
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It-tnaqqis għal 10% se jitnaqqsu bħala tax credit jew se jingħataw f’xi 
forma ta’ rifużjoni?
It-tnaqqis għal 10% se jsir permezz ta’ tax credit direttament meta tkun qed timla 
l-formula tat-taxxa. B’hekk, it-tnaqqis tieħdu mill-ewwel mingħajr ma tħallas u 
toqgħod tistenna rifużjoni.

Kemm se tiswa din il-miżura lill-Gvern?
Huwa mistenni li din il-miżura tiswa lill-Gvern bejn wieħed u ieħor €85 miljun. Aħna 
nemmnu li dawn il-flus se jissarrfu f’investiment fin-negozji ż-żgħar u se joħloq tkabbir 
ekonomiku ġdid u aktar attività ekonomika. Dan dejjem ġara kull meta tnaqqset it-
taxxa u ma hemm l-ebda raġuni għaliex m’għandux ikun hekk b’din il-miżura wkoll.

X’inhuma l-kundizzjonijiet biex kummerċjant ikun eliġibbli?
Sabiex ninċentivaw lill-kummerċjanti jinvestu iktar, qegħdin norbtu din il-miżura ma’ 
numru ta’ kundizzjonijiet sempliċi iżda importanti. Biex tkun eliġibbli trid tkun qed 
tħares il-liġijiet rigward: (1) il-kundizzjonijiet ġusti ta’ xogħol għall-ħaddiema; (2) 
progress fuq bażi annwali fl-użu effiċjenti tal-enerġija u standards ambjentali; (3) 
osservanza fiskali u (4) kontribuzzjoni soċjali lil-lokalità li fiha topera. B’dan il-mod 
igawdu kemm in-negozjant kif ukoll il-ħaddiema, l-istandards ambjentali jitjiebu, 
it-taxxi jitħallsu b’mod regolari u għaqdiet volontarji fil-lokalitajiet sew jekk ikunu 
għaqdiet soċjali, sportivi jew kulturali, igawdu minn iktar għajnuniet mill-komunità 
kummerċjali tal-lokal. Dawn il-kundizzjonijiet tista turi li qed tirrispettahom billi 
tibgħat b’mod elettroniku prova dokumentata hekk kif mitlub mill-Kummissarju tat-
Taxxi Interni.

Din il-miżura tapplika għal min hu self-emloyed?
Iva, din il-miżura tapplika għas-self-employed kollha. Naturalment jiddaħħlu miżuri 
biex jiżguraw li ma jkunx hemm abbuż f’dan is-sens. Dawk is-self-employed li bħalissa 
diġà jibbenefikaw minn eżenzjoni mit-taxxa sa limitu stabbilit mhux se jitilfu dan il-
benefiċċju li diġa għandhom. Il-miżura tal-10% tapplika fuq id-dħul addizzjonali wara 
dan il-limitu b’mod li r-rata effettiva fuq l-ewwel €50,000 profitti tkun 10%.

Din il-miżura tapplika għal dawk li joperaw bħala kumpanija?
Iva, din il-miżura tapplika għal dawk li joperaw bħala kumpanija. It-tnaqqis fit-taxxa 
jitniżżel fil-kalkolu tat-taxxa tal-kumpanija.

Din il-miżura taqbel mal-liġijiet Ewropej fuq l-għajnuniet tal-Istat?
Iva. Peress li l-miżura għandha fil-mira tagħha in-negozji żgħar jew SMEs, il-liġijiet 
Ewropej fuq l-għajnuniet tal-Istat ma japplikawx, u allura l-miżura tista’ tiġi applikata 
mingħajr problemi.

Din il-miżura se tapplika bilfors jew tkun volontarja?
Peress li l-miżura hija tnaqqis fuq it-taxxa din mhux se tkun ta’ bilfors, u tista’ tirrifjuta 
li tibbenefika minnha jekk diġà għandek arranġamenti fiskali oħra.

Se jiddaħħlu miżuri kontra l-abbuż minn din il-miżura?
Iva. Se jkun hemm miżuri biex ma nippermettux li pagi ta’ shareholders tal-kumpanija 
jiġu minflok imniżżla bħala profitti. Se jittieħdu wkoll miżuri mmirati għal gruppi ta’ 
kumpaniji u anke miżuri biex niżguraw li t-taxxa tinħadem b’mod li min ikollu ntrojtu 
minn sorsi oħra ma jieħux vantaġġ doppju.

Sabiex nagħtu stimolu ekonomiku qawwi  
lin-negozjanti ż-żgħar, qed nipproponu inċentiv biex 

jitnaqqas il-piż tat-taxxa tad-dħul, l-income tax, għal 
10% biss fuq l-ewwel €50,000 qligħ fl-operat  

tan-negozju. Dan ifisser li se tħallas €5,000 biss 
taxxa fuq l-ewwel €50,000 profitti.




