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Żvilupp Ekonomiku - Definizzjoni 

• L-iżvilupp ekonomiku ta’ pajjiż huwa element 
essenzjali biex soċjeta’ tiżviluppa kwalita’ ta’ ħajja 
aħjar.  

 
• Żvilupp ekonomiku jseħħ meta poplu permezz ta’ 

l-istituzzjonjiet li jħaddan u r-risorżi li jiddisponi 
minnhom, jorganizza qafas ta’ produzzjoni li 
jippermettilu jilħaq ammont ta’ produzzjoni li 
mhux biss jissodisfa l-ħtiġijiet tas-soċjeta’ nfusha, 
iżda jsir possibli li jinħoloq il-kummerċ permezz 
tal-produzzjoni żejda.  



Żvilupp Ekonomiku - Importanza 

• Permezz ta’ l-iżvilupp ekonomiku, pajjiżna 
rnexxilu jwaqqaf stat soċjali li jippermetti t-
tqassim tal-ġid b’mod ekwu u jiggarantixxi għixien 
diċenti meta persuna ma tkunx tista’ tipparteċipa 
aktar fis-suq tax-xogħol.  

 
• Għaldaqstant, il-garanzija tas-sostenibilita’ tal-

livell ta’ għixien li ġie miksub sal-llum tista’ tibqa’ 
mħarsa biss, hekk kemm il-darba pajjiżna 
jirnexxilu jiġġenera biżżejjed tkabbir ekonomiku li 
minnu jgawdi kullħadd. 
 



Żvilupp Ekonomiku - Evoluzzjoni 



Żvilupp jew Tkabbir Ekonomiku? 

• Huwa biss permezz ta’ l-iżvilupp ekonomiku li 
pajjiż jistgħa joħloq tkabbir ekonomiku. 

 
• Tkabbir ekonomiku jagħmilha possibli għall-gvern 

li jkompli jinvesti fl-ekonomija għall-ħolqien ta’ 
aktar żvilupp. 

 
• Għaldaqstant, il-UĦM qed tħares lejn żvilupp 

ekonomiku li joħloq aktar tkabbir ekonomiku li 
jkun imsejjes fuq tliet pilastri – ix-xogħol, in-nisa u 
l-pensjonijiet. 
 



Xogħol (1) 

• F’dinja globalizzata fejn l-ekonomiji saru aktar 
interdipendenti permezz tal-kummerċ, numru ta’ pajjiżi 
Ewropej snin ilu għarfu li jeħtieġ li jorganizzaw mill-ġdid 
il-prijoritajiet ta’ l-istat soċjali. 

 
• Illum it-transizzjoni hija minn stat soċjali passiv u li 

joħloq id-dipendenza, għall-stat soċjali pro-attiv u 
pożittiv.  

 
• Huwa f’dan l-ispirtu li l-UĦM qed tħeġġeġ lill-partiti 

politiċi sabiex minn ikun fil-gvern jaddotta politika ta’ 
Active Labour Market Policies. 
 



Xogħol (2) 

• Il-miżuri suġġeriti huma varji: 
 

 aktar inċentivi biex jiġu mpjegati individwi bi produttivita’ 
baxxa; 

 

 miżuri li joħolqu suq għat-taħriġ fejn individwi jistgħu 
jimmassimizzaw il-benefiċċji li jieħdu mit-taħriġ stess;  

 

 aktar riżorsi li għandhom jgħinu lil min iħaddem fit-taħriġ ta’ l-
impjegati tiegħu; 

 

 miżuri biex dawk kollha li huma dipendenti fuq il-benefiċċji 
soċjali u li għalhekk huma f’riskju ta’ faqar, jingħataw inċentivi 
billi jiġu riformati l-benefiċċji ħalli jiġu nkoraġġiti jidħlu fid-
dinja tax-xogħol. 



Xogħol (3) 

• Il-UĦM tħeġġeġ lill-gvern futur jonora l-impenn fuq l-
ALMP fl-approvazzjoni tal-baġit wara l-elezzjoni, biex 
immedjatament jibda x-xogħol fuq din il-politika. 

 

• Permezz ta’ aktar investiment fir-riżors uman, ikun 
possibli li jitjiebu l-ħiliet tal-ħaddiema li jwasslu għal 
żieda fil-produttivita’, pagi u profitti.  

 

• Dan huwa pass importanti ħafna għall-pajjiżna biex 
jagħmel il-qabża li jmiss f’dak li huwa żvilupp 
ekonomiku. 

 



Nisa (1) 

• L-importanza ta’ kif jiġu utilizzati r-riżorsi 
umani hija kruċjali.  

 

• Huwa għalhekk li l-popolazzjoni femminili hija 
ta’ rilevanza kbira fil-qasam tax-xogħol. 

 

• Il-UĦM temmen li biex il-mara tavvanza fis-
soċjeta’ jeħtieġ li anke l-irġiel ikunu jistgħu 
jgawdu minn ċertu kundizzjonijiet. 



Nisa (2) 

• Il-UĦM tisħaq li b’mod gradwali għandhom jiġu 
ntrodotti/estiżi diversi benefiċċji għall-irġiel li llum 
japplikaw aktar għan-nisa, bħal:  
 l-estenzjoni tal-Parental Leave bi ħlas  

 l-possibilita’ li aktar rġiel jkunu jistgħu jaħdmu sigħat 
ta’ xogħol mnaqqsa.  

 

• Huwa essenzjali ukoll li bħal ma jsiru kampanji 
biex il-mara tidħol fis-suq tax-xogħol, hekk ukoll 
jiġi nkoraġġit sehem ir-raġel fix-xogħol tad-dar. 



Nisa (3) 

• Ir-rata’ ta’ parteċipazzjoni ta’ nisa taħt il-35 sena llum 
tiżboq il-medja ta’ l-EU27. 

 

• Din il-kisba pero ġiet akwistata għad-detriment ta’ aktar 
nisa li qalu li x-xogħol qed jikkawżalhom l-istress 
f’ħajjithom - minn 11% fl-2000 għal 19.5% fl-2010. 

 

• Kien għalhekk li l-UĦM fil-proposti għall-baġit 2013 
issuġġeriet lill-gvern li jipprovdi flimkien mal-privat, 
servizz ta’ child care b’xejn lil dawk l-ommijiet li qed 
jaħdmu flimkien ma’ l-estenzjoni tas-servizz ta’ club 3-16  



Pensjonijiet (1) 

• Malta bħal kumplament tal-pajjiżi żviluppati qed 
tesperjenza żieda numerika fil-popolazzjoni ta’ l-
anzjani, kif ukoll żieda fil-persentaġġ bħala 
proporzjon tal-popolazzjoni kollha.  

 

• Il-konsegwenzi ekonomiċi u finanzjarji ta’ dan 
kollu huma magħrufa grazzi għall-ħidma 
professjonali tal-Pensions Working Group (PWG) 
u dokumenti tal-Kummissjoni Ewropeja.  

 



Pensjonijiet (2) 

• Rapporti tal-PWG u tal-Kummissjoni Ewropeja 
jirrikonoxxu li minkejja r-riforma li ġiet effettiva fl-
2007, il-pensjonanti tal-futur xorta waħda ser 
jesperjenzaw tnaqqis reali fil-pensjoni tagħhom 
meta’ mqabbla mal-paga medja.  

 

• Filwaqt li l-UĦM tirrikonoxxi li kiku mhux għar-
riforma li seħħet, l-adegwatezza kienet tkun 
ħafna agħar, xorta waħda pajjiżna għadu ma 
ndirizzax din il-kwistjoni b’mod komplet. 



Pensjonijiet (3) 

• Għaldaqstant il-UĦM qed tappella lill-partiti politiċi 
biex jagħrfu jerfaw r-responsabilita’ u jħejju l-poplu 
għad-deċiżżjonijiet li jridu jittieħdu.  

 

• Il-union tagħmilha ċara li mhux ser taċċetta sitwazzjoni 
fejn jidħol it-tielet pilastru bħala sostitut għat-tieni 
pilastru.  

 

• Il-UĦM għalhekk qed terġa’ ttenni l-proposta’ tagħha li 
sa l-2014, pajjiżna jrid ikun iddeċieda l-kif, meta u 
b’kemm riżorsi ser jitmexxa t-tieni pilastru. 
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