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Astratt 

 
Dan ir-rapport jagħti deskrizzjoni u analiżi ta' kif, għaliex, meta u fejn żviluppa 

t-turiżmu b'rabta mal-patrimonju industrijali u t-turiżmu rurali fl-Ewropa. Ir-

rapport jiddiskuti kwistjonijiet attwali f'dawn is-suġġetti u jissuġġerixxi metodi li 

permezz tagħhom dawn iż-żewġ attivitajiet jistgħu jiġu estiżi, magħmula aktar 

vijabbli u sostenibbli, sabiex b'hekk joffru benefiċċji ekonomiċi, ambjentali u 

soċjo-kulturali akbar lilll-komunitajiet lokali involuti u għall-Ewropa kollha kemm 

hi.  
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SOMMARJU EŻEKUTTIV 

 
Introduzzjoni 

Dan l-istudju jeżamina l-iżvilupp ta' u jiddefinixxi l-patrimonju industrijali u t-turiżmu rurali 

fl-Ewropa. Jiddeskrivi b'mod ġenerali l-valur ta' dawn is-setturi turistiċi f'termini ekonomiċi, 

ambjentali u soċjo-kulturali. Jippreżenta serje ta' studji ta' każijiet ta' organizzazzjonijiet, 

intrapriżi, komunitajiet u reġjuni f'numru ta' pajjiżi Ewropej li għandhom firxa ta' esperjenzi 

f'dawn is-setturi. Permezz ta' diskussjoni dwar il-kwistjonijiet attwali u dwar il-possibilitajiet 

futuri, ir-rapport jissuġġerixxi metodi li bihom il-patrimonju industrijali u t-turiżmu 

industrijali jista' jiġi estiż, magħmul aktar vijabbli u sostenibbli, u b'hekk jagħti benefiċċji 

akbar għall-komunitajiet lokali tagħhom u għall-ekonomija tal-Ewropa u l-patrimonju 

naturali u kulturali kollu kemm hu. It-tnejn li huma jirrappreżentaw forom ta' turiżmu ta' 

interess speċjali; iż-żewġ setturi kibru b'mod rapidu sa mill-1970 b'reazzjoni għal swieq 

ġodda, għal stili ta' ħajja ġodda u għal opportunitajiet ta' żvilupp ta' prodotti ġodda. Filwaqt 

li f'xi aspetti tagħhom dawn is-setturi huma differenti ħafna minn xulxin, huma għandhom 

ħafna kwistjonijiet komuni. 
 

Turiżmu b'rabta mal-Patrimonju Industrijali 

Għalkemm jeżistu eżempji ta' turiżmu b'rabta mal-patrimonju industrijali madwar l-Ewropa, 

dan it-tip ta' turiżmu hu kkonċentrat fil-Majjistral tal-Ewropa, li kien il-qalba tas-snin bikrija 

tar-Rivoluzzjoni Industrijali. Madankollu hemm attività dejjem akbar fl-Ewropa tan-

Nofsinhar, Ċentrali u tal-Lvant. L-Ewropa hi attur dominanti fit-turiżmu b'rabta mal-

patrimonju industrijali fuq bażi globali. Dan it-tip ta' turiżmu hu speċjalità Ewropea, u jeżisti 

f'żoni rurali u urbani. Madankollu, is-settur hu frammentat u fil-parti l-kbira tiegħu hu 

magħmul minn attrazzjonijiet żgħar li rarament jikkoperaw ma' xulxin. Jeżistu bosta tipi ta' 

patrimonju industrijali: b'uħud minnhom ikunu aktar popolari minn oħrajn.  
 

It-turiżmu b'rabta mal-patrimonju industrijali hu dominat mis-settur pubbliku u minn gruppi 

"mhux għall-profitt". Spiss jiddependi fuq il-voluntiera, li bosta minnhom huma involuti 

b'entużjażmu fil-konservazzjoni tal-patrimonju industrijali. Dan it-tip ta' turiżmu ma 

jirkuprax l-impjiegi mitlufa fl-industriji antiki, madankollu jwassal għal dħul dirett u indirett 

notevoli, meta jkun ta' suċċess, u jista' jtejjeb l-immaġni u r-reputazzjoni tal-ex żoni 

industrijali. Madankollu, hemm ftit wisq konnesjonijiet mal-aġenziji tat-turiżmu u mal-

intrapriżi turistiċi minkejja l-bżonn ta' dħul mit-turiżmu biex jingħata appoġġ għall-

konservazzjoni. Il-ħiliet tat-turistiċi spiss huma dgħajfa. Is-suċċess u s-sofistikazzjoni 

tiegħu tvarja b'mod konsiderevoli fil-livell lokali, reġjonali u nazzjonali. 
 

Turiżmu Rurali 

It-turiżmu rurali b'paragun hu mifrux madwar l-Ewropa, u jirrappreżenta attività ħafna 

akbar f'termini ta' qligħ u impjiegi. Hu magħmul minn numru kbir ħafna ta' mikro-intrapriżi. 

Bħat-turiżmu b'rabta mal-patrimonju industrijali, ibati minn frammentazzjoni, livell baxx ta' 

kooperazzjoni u koordinament u minn kompetizzjoni interna u esterna dejjem akbar. 

B'kuntrast mat-turiżmu b'rabta mal-patrimonju industrijali, it-turiżmu rurali hu magħmul 

essenzjalment mis-settur privat, u hu primarjament immexxi mill-għanijiet ekonomiċi u 

mill-ħolqien tal-impjiegi, spiss bl-iżvilupp ta' impjiegi part-time/jew b'aktar minn attività 

waħda. Hu importanti f'termini ta' introjtu rurali u f'impjiegi, peress li ġeneralment 

jirrappreżenta bejn l-10 u l-20% tad-dħul u tal-impjiegi rurali, li hu d-doppju tal-livelli 

medji ta' introjtu u ta' impjiegi madwar l-Ewropa.  
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Filwaqt li t-turiżmu b'rabta mal-patrimonju industrijali jipprovdi prinċipalment attrazzjonijiet 

turistiċi, it-turiżmu rurali jipprovdi esperjenza turistika kompluta, u joffri akkomodazzjoni u 

ukoll attrazzjonijiet. It-turiżmu rurali joħloq affinità mal-post u jħeġġeġ il-lealtà tal-viżitatur 

u għalhekk għal żjarat ripetuti. It-turiżmu rurali għandu rekord tajjeb fl-iżvilupp u l-

innovazzjoni tal-prodott u biex jattira kapital u intraprendituri ġodda mill-bliet, reġjuni u 

mill-pajjiżi oħrajn, li spiss huma mmexxija minn għażliet ta' stili ta' ħajja partikolari. 

Madankollu, standards ta' kwalità tas-servizz, kummerċjalizzazzjoni, l-iżvilupp ta' prodott u 

s-suċċess ekonomiku jvarjaw b'mod konsiderevoli fil-livell reġjonali u nazzjonali. 
 

Kwistjonijiet komuni, Objettivi u Konsegwenzi Komuni 

Kemm fit-turiżmu rurali u fit-turiżmu b'rabta mal-patrimonju industrijali, ġew stabbiliti 

numru ta' gruppi ta' sħubija, fil-livell nazzjonali u pan-Ewropew, biex jassistu l-

kummerċjalizzazzjoni u jew biex jaġixxu bħala organizzazzjonijiet ta' pressjoni. 

Ġeneralment ikollhom aċċess għal finanzjament limitat biss, u spiss il-valur potenzjali 

tagħha qatt ma jitwettaq. Il-ħiliet turistiċi tagħhom ivarjaw, u l-kummerċjalizzazzjoni, li hi 

sors ta' dħul tradizzjonali, illum qed jiġu sfidati minn siti ta' kummerċjalizzazzjoni low-cost 

ibbażati fuq l-internet. Iż-żewġ setturi huma tipikament dgħajfa fir-rigward tal-għarfien 

kummerċjali u fuq it-tekniki ta' kummerċjalizzazzjoni, għalkemm hemm eżempji fejn l-

intrapriżi u l-istituzzjonijiet speċifiċi kellhom prestazzjoni tajba ħafna. Kemm it-turiżmu 

rurali u dak b'rabta mal-patrimonju industrijali spiss jinsabu f'reġjuni aktar foqra, jew 

f'reġjuni li għaddejjin minn bdil strutturali. L-ebda wieħed minnhom ma għandu 

konnessjonijiet tajbin mal-iżvilupp reġjonali u mal-azzjonijiet ta' ristrutturar. 
 

Kemm it-turiżmu rurali kif ukoll it-turiżmu b'rabta mal-patrimonju industrijali huma 

importanti f'termini tal-konservazzjoni tal-patrimonju. It-tnejn li huma jgħinu biex 

jinżammu ċerti aspetti tal-pajsaġġ patrimonjali – kemm direttament permezz tal-

konservazzjoni u l-użu mill-ġdid tal-binjiet u l-istrutturi għall-użu tat-turiżmu, jew 

indirettament billi jiġi valorizzat ix-xogħol tal-aġenziji ta' konservazzjoni f'termini monetarji, 

u permezz tad-dħul li jiksbu mill-viżitaturi. It-tnejn li huma għandhom impatt fuq il-ħolqien 

tal-impjiegi u t-taħriġ mill-ġdid u għandhom il-potenzjal li jespandu f'dan il-qasam. Fuq 

skala nazzjonali għandhom potenzjal qawwi li jsiru parti mit-tkabbir Ewropew il-ġdid fl-

industriji kreattivi, grazzi għall-konnessjonijiet tagħhom mal-arti, mal-attivitajiet kulturali u 

tkabbir u d-distribuzzjoni tal-għarfien. Iż-żewġ setturi joffru benefiċċji lill-komunitajiet lokali 

fejn joperaw.  

 

Il-kontribut tat-turiżmu b'rabta mal-patrimonju industrijali għall-ekonomija tal-Unjoni 

Ewropea ma għandux valur definittiv. Dan l-istudju jikkalkula l-impatt ekonomiku tat-

turiżmu b'rabta mal-patrimonju industrijali abbażi ta' frazzjoni mill-flussi turistiċi attwali, u 

juri kalkolu ta' madwar 18-il miljun vjaġġ turistiku b'minn tal-inqas lejl f'lukamda,  flimkien 

ma' 146 miljun għal żjarat ta' ġurnata, li jiġġeneraw nefqa diretta ta' kważi EUR 9 biljun fis-

sena. Jekk jitqiesu l-impatti indotti u indiretti, x'aktarx li l-impatt kumplessiv ikun akbar 

peress li bosta siti ta' patrimonju industrijali x'aktarx li huma fuq bażi lokali b'konnessjoni 

qawwija mal-komunitajiet lokali u b'hekk iżidu l-impatt ekonomiku lokali. Fl-2008, il-

EuroGites, il-grupp ġenerali Ewropew għat-turiżmu rurali, ġabar data finanzjarja mill-

assoċjazzjonijiet membri, u kkalkula li dik l-informazzjoni kienet tinkludi numru ta' ljieli 

mogħtija minn assoċjazzjonijiet esterni għalih. Dawn il-kalkoli jissuġġerixxu li t-turiżmu 

rurali joffri impjieg dirett u indirett fl-Ewropa għal 900,000 ruħ , u jiġġenera EUR 150 biljun 

fi dħul gross kull sena. 

 

Konklużjonijiet 

It-turiżmu rurali essenzjalment jirrapreżenta attività mis-settur privat, li hu mmexxi mill-

ħolqien tal-ġid u l-impjiegi, u spiss permezz tad-diversifikazzjoni tal-azjendi agrikoli, li 
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jiddependu fuq il-pajsaġġ u l-konservazzjoni tal-patrimonju konsegwenti u l-infrastruttura li 

spiss jitħallsu mis-settur pubbliku. It-turiżmu b'rabta mal-patrimonju industrijali 

jirrappreżenta primarjament attività ta' konservazzjoni mingħajr qligħ jew mis-settur 

pubbliku, li fil-parti l-kbira tiegħu jiddependi fuq it-turiżmu, flimkien mal-finanzjament u l-

volontarjat mis-settur pubbliku, biex ikun validu ekonomikament. It-tnejn li huma 

għandhom il-kapaċità li jespandu, li jkunu organizzati aħjar u jużaw prattiki tajba b'mod 

aktar wiesa'.  

 

Iż-żewġ setturi għandhom il-problemi tagħhom. iżda għandhom ukoll potenzjal qawwi biex 

iżidu l-prosperità lokali u nazzjonali biex jgħinu l-konservazzjoni tal-patrimonju industrijali 

u rurali u b'hekk juru kif approċċ pan-Ewropew għar-riżoluzzjoni tal-problemi u għar-rilaxx 

tal-potenzjali jista' jkun effettiv fil-ħolqien ta' intrapriżi mexxejja dinjija. It-tisħiħ tal-

għarfien kummerċjali, iż-żieda fil-ħiliet, it-titjib tal-governanza, is-sħubijiet u n-netwerking, 

u l-ħolqien ta' mezzi innovattivi futuri huma kollha meqjusa bħala passi ewlenin lejn is-

suċċess, bħall-iżvilupp ta' turiżmu aktar sostenibbli inkluż iċ-ċaqlieq lejn approċċi b'użu 

aktar baxx tal-karbonju.  

Ir-rakkomandazzjonijiet għandhom l-għan li jitrattaw il-problemi li ġew innutati fl-istudju u 

biex jipprovdu informazzjoni ta' gwida għall-politiki futuri ta' investiment fil-patrimonju 

industrijali u fit-turiżmu rurali, l-iżvilupp ifiiser il-gwida u t-tkabbir tal-kompetittività tal-

SMEs involuti, il-provvista ta' sistemi effikaċi ta' governanza li jgħinu s-sħubiji u n-

netwerking u li joħloq mezzi għall-iżvilupp tal-prestazzjoni soċjali, ekonomika u ambjentali 

tas-setturi nvoluti. Qed jitressqu seba' rakkomandazzjonijiet speċifiċi: 

 Ċentru ta' riċerka u żvilupp virtwali, li janalizza, jivvaluta u jxerred l-aħjar prattika; 

 Proġett ta' wiri tal-prototipu dwar ir-Reġjun tal-Patrimonju Industrijali; 

 proġett ta' wiri tat-Tieni Ġenerazzjoni tal-prototipu ta' reġjun ta' Turiżmu Rurali; 

 Proġett ta' wiri fuq Turiżmu Kajman; 

 Programm ta' Taħriġ dwar il-Tagħmir Patrimonjali, l-iżvilupp tat-tiswija u l-

kapaċitajiet ta' konservazzjoni għall-binjiet u t-tagħmir; 

 Seminars dwar id-disseminazzjoni ta' prattiki innovattivi 

 L-iżvilupp ta' prodott niċċa u inizjattiva ta' kummerċjalizzazzjoni immirati għall-Asja 

u l-pajjiżi BRIC. 

 

Ir-rakkomandazzjoni ewlenija hi l-istabbiliment ta' grupp ta' riċerka virtwali bbażat fuq 

proġett attwali u ta' suċċess fix-xjenza applikata madwar 18-il pajjiż Ewropew1.  

 

Ir-rakkomandazzjonijiet kollha huma maħsuba bħala relattivament low-cost u huma 

mfassla biex eventwalment ikunu awto-suffiċjenti. Bosta rakkomandazzjonijiet jistgħu 

jgħinu biex jiġġeneraw żvilupp pan-Ewropew u gruppi ta' appoġġ ġdid, u xi gruppi 

nazzjonali ġodda.  

 

Hemm numru ta' Annessi li jinkludu każijiet ta' studju addizzjonali, materjal ta' appoġġ u 

evidenza. L-anness H jagħti tweġiba għal firxa ta' mistoqsijiet frekwenti, inkluż għalfejn 

dawn l-oqsma ta' turiżmu niċċa huma speċjali għall-Ewropa, jekk ikun hemm talba futura 

suffiċjenti mis-suq, jekk dawn joperaw skont il-prinċipji tat-turiżmu sostenibbli, u jekk 

jikkunsidraw l-opinjonijiet taċ-ċittadini lokali fl-oqsma involuti.  

                                                 
1  l-Awstrija, il-Belġju, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, 

l-Irlanda, l-Italja, il-Lussemburgu, l-Olanda, il-Polonja, il-Portugall, Spanja, l-Isvezja u r-Renju Unit.  


