
STQARRIJA MILL-MINISTRU GĦAT-TURIŻMU DWAR IL-PUBBLIKAZZJONI 

TAL-MEMORANDUM OF UNDERSTANDING IFFIRMAT BEJN L-AIR MALTA U 

L-GVERN MALTI U L-KUMPANIJA TAL-LINJA TAL-AJRU ALITALIA 

 

Sur President, ġejt hawnhekk illum biex inpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja 

tal-memorandum of understanding iffirmat bejn l-Air Malta u l-Gvern Malti u l-kumpanija 

tal-linja tal-ajru Alitalia hekk kif kont ħabbart u wegħedt fis-27 ta’ April li għadda f’din 

l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. 

 

 Deċiżjonijiet 

 

Nibda mill-ewwel biex insostni li dan il-ftehim importanti huwa biss l-ewwel pass sabiex 

l-Air Malta jkollha sieħeb strateġiku. Għad baqa’ triq twila ta’ xogħol u li fiha rridu nieħdu 

d-deċiżjonijiet, proprju għaliex l-Air Malta hija importanti, anzi kruċjali, għall-futur 

tal-industrija tat-turiżmu u għall-pajjiż inġenerali. 

 

Se nagħmel punt kruċjali li huwa l-qofol ta’ kollox, anke fid-dawl ta’ rapporti li dehru 

fil-media dan l-aħħar. Ser inkun kategoriku: il-Gvern m’huwa se jidħol għal strategic 

partnership ma’ ħadd jekk dan mhux ser ikun ta’ benefiċċju għall-Air Malta u għall-pajjiż 

inġenerali. 

 

Nixtieq inserraħ ukoll moħħ kulħadd li aħna nafu li l-Air Malta għandha valur kbir għal 

pajjiżna. Aħna proprju nafuh għaliex konna aħna li waqqafna din il-linja tal-ajru aktar minn 

40 sena ilu. Jekk l-interessi tal-pajjiż u tal-industrija tat-turiżmu ma jiġux protetti, dan 

il-partnership żgur li ma jseħħx. Kwalunkwe partnership irid ikollu viżjoni ta’ Air Malta li 

tikber, tkabbar il-market share tagħha, li issir kummerċjalment vijabbli, li tagħmel lill-airline 

nazzjonali aktar relevanti fir-reġjun u li grazzi għal dawn il-kriterji kollha toffri servizz aħjar 

lill-passiġġieri tagħha. U allura jista’ jserraħ moħħu kulħadd li l-Air Malta mhijiex ser issir 

feeder airline, imma iktar fuq dan il-punt se nitkellem iktar ’il quddiem f’din l-istqarrija 

tiegħi. 

 

Gvern li jibqa’ fil-kontroll tal-Air Malta 

 

Dan l-MOU qiegħed jiftaħ il-bibien biex jiġu akkwistati disgħa u erbgħin fil-mija (49%) 

f’ishma tal-linja nazzjonali tal-ajru tagħna. Jekk in-negozjati jkunu suċċess, il-Gvern xorta 

waħda, kif dejjem għidna, ser jibqa’ l-azzjonist maġġoritarju b’dak ta’ wieħed u ħamsin 

fil-mija (51%) fil- kumpanija, filwaqt li l-isem se jibqa’ mhux mittiefes – ċjoè Air Malta. 

 

Illum xtaqt niffoka fuq ċerti punti li jagħtu dawl, u nispera aktar ċarezza, għal din il-Kamra, 

il-ħaddiema tal-Air Malta, il-media u l-poplu inġenerali fuq temi li qed jiġu diskussi fuq dan 

is-suġġett. Waqt li nifhem l-anzjetà tal-ħaddiema, l-interess tal-istorja għall-media, kif ukoll 

it-tentazzjoni tal-Oppożizzjoni sabiex jiskurjaw xi punti politiċi, ejjew noqogħdu attenti u ma 

nintilfux fi spekulazzjonijiet li ma jagħmlu ġid lil ħadd. Aħna kommessi li nikkomunikaw 

aħbarijiet meta jkollna l-fatti f’idejna u hekk qed nagħmlu llum u ser nibqgħu nagħmlu matul 

dan il-proċess. 

 

Il-Ħaddiema 

 

L-MOU jagħmel referenza għall-workforce tal-Air Malta li tkun ‘right size, right shape’. Din 



tfisser, u bir-raġun, li fl-airline għandu jkun hemm workforce strutturat b’mod li jkun jagħmel 

sens għall-operat li tkun qed tagħmel. Id-dettall tad-deċiżjonijiet dwar il-ħaddiema jistgħu 

jittieħdu biss wara li jkun lest il-business plan għaliex dawn ikunu jiddependu min-numru ta’ 

rotot li ser inkunu qed inservu, in-numru ta’ ajruplani li ser ikollna, eċċ. Però r-regola ġenerali 

hija li l-Gvern huwa kommess li jkabbar din l-airline u li l-ħaddiema jkollhom futur. 

 

Li mhux ser nagħmel hawn illum huwa li nagħmel sweeping statements dwar il-ħaddiema. Ir- 

rappreżentanti tal-ħaddiema ser jibdew jiddiskutu l-collective agreements mal-kumitat 

immexxi mill-President Emeritus George Abela u dak huwa l-forum fejn għandu jiġi diskuss 

dak is-suġġett għall-istess ġid tal-ħaddiema. 

 

Kif ser tgawdi l-Air Malta? 

 

Jekk dan il-proċess jintemm b’suċċess, l-Air Malta ser tkun qed tgawdi minn diversi vantaġġi 

ekonomiċi li l-ebda point-to-point, stand alone airline ma jista’ jakkwista. Fost dawn 

il-vantaġġi nsibu dawn li ġejjin: 

 
1. Jiġi stabbilit network estensiv, parti minn familja ta’ Etihad Airways Partners u mhux 
stand  alone kif aħna llum; 
2. Economies of scale fejn għandu x’jaqsam ma’ procurement, distribuzzjoni u loġistika; 
3. Xiri konġunt u sinerġiji oħrajn li se jtejbu l-profitabilità u t-tkabbir; 
4. Dan iwassal għal airline aktar kompetittiva u li tkun tista’ traħħas il-prezzijiet, li bihom 

igawdi anke l-konsumatur Malti; 
5. Viżjoni ta’ tkabbir li twassal għal espansjoni tal-flotta tal-ajruplani tal-Air Malta. 

 

Dawn il-vantaġġi jagħmlu d-differenza kollha f’suq li huwa kompetittiv bħal dak 

tal-avjazzjoni. Kemm-il darba smajna l-argumenti li l-Air Malta ma tistax tikkompeti 

fil-prezzijiet ma’ airlines oħra għax m’għandniex saħħa ta’ negozjar mal-kredituri tagħna, per 

eżempju mingħand min jikrilna l-ajruplani, minn fejn nixtru l-fuel, ma’ min ibigħilna 

s-sistemi tal-IT u oħrajn. Kif nistgħu nikkompetu fil-prezzijiet, jekk min qed jikkompeti 

magħna jmur għand is-supplier biex jinnegozja leases ta’ mijiet ta’ ajruplani u aħna 

ninnegozjaw fuq għaxra? Mhux evidenti li l-kompetituri tagħna ser ikollhom prezz aħjar, li 

fl-aħħar mill-aħħar jissarraf f’ticket price aħjar għall-konsumatur! 

 

Jekk jimmaterjalizza dan il-ftehim din il-problema tispiċċa għax issa nsiru parti minn familja 

ikbar, b’puchasing power ikbar. Dan jissarraf f’xiri iktar għaqli, u finalment fi prezzijiet orħos 

li tgawdi minnhom il-kumpanija għax tikber id-domanda u wkoll il-konsumatur. 

 

U ejja nkunu ċari fiha din. L-ebda stand alone option ma tagħtina dawn il-vantaġġi ta’ 

economies of scale. U l-economies of scale huma kruċjali f’din l-attività meta l-kompetituri 

tagħna huma kollha ikbar minna u s-settur tal-avjazzjoni fid-dinja għaddej minn proċess ta’ 

konsolidazzjoni. 

 

Id-differenza bejn kumpanija bla viżjoni u deċiżjonijiet għaqlija minn dan il-Gvern 

 

Sur President, huwa importanti li ngħarraf u nfakkar lill-pubbliku li qed isegwi, li waħda 

mill-akbar sfidi li writna bħala Gvern Laburista fis-sena 2013 kienet ċertament l-Air Malta. 

Din il-kumpanija, bħal ħafna airlines Ewropej oħra, ħalli ngħiduha kif inhi, kienet ilha titlef 

miljuni kbar għal snin twal u li minħabba f’hekk l-amministrazzjoni preċedenti ma kellhiex 

triq oħra ħlief li tiftiehem pjan ta’ ristrutturar mal-UE. 



 

Għalhekk ħdimna bla waqfien sabiex insibu soluzzjoni, għax l-Air Malta kienet, għadha u 

tibqa’ kruċjali għal pajjiżna, kemm bħala linja tal-ajru kummerċjalment vijabbli, kif ukoll 

bħala parti integrali mill-politika u l-viżjoni tagħna għat-turiżmu, settur li qed iwettaq suċċess 

bla preċedent. 

 

Ir-riżultati bdew jinħassu grazzi għall-ħidma sfiqa tal-management il-ġdid tal-Air Malta li 

wettaq numru kbir ta’ riformi partikolarment f’dawn l-aħħar sentejn, prinċipalment 

ir-reviżjoni u n-negozjar mill-ġdid ta’ kuntratti bħal dawk tal-catering, tal-IT u t-Telecoms, u 

tal-kiri ta’ ajruplani, kif ukoll l-eżerċizzju ta’ razzjonalizzazzjoni tal-flotta. Sar xogħol ieħor li 

ssarraf fi ffrankar fl-operat ġenerali, bħall-kirjiet ta’ uffiċini u safar, kif ukoll kontroll ikbar 

fuq l-ispejjeż kurrenti b’immaniġjar aħjar tal-kuntratti. 

 

L-għaqal li qed jimxi bih il-management tal-Air Malta llum jikkuntrasta bil-kbir ma’ x’kien 

jiġri qabel. Nieħdu eżempju l-kiri tal-ajruplani. Fil-preżent, minħabba kuntratti li saru 

fil-passat, l-Air Malta tikri 12-il ajruplan illi minnhom għaxra huma fl-operat tagħha u tnejn 

oħra huma mikrija għand kumpaniji tal-ajru terzi. Minkejja li dawn iż-żewġ ajruplani qed 

jinkrew, fuq kull kirja ta’ ajruplan, qed jintilfu nofs miljun ewro fis-sena. 

 

Sur President, nista’ nibqa’ għaddej u noqgħod nitkellem fuq il-miljuni ta’ euro li ntefqu fuq 

konsulenzi fl-Air Malta bejn l-2008 u l-2013 u daħħalna management b’kuntratt għal tliet snin 

li tajnieh miljun f’salarji u perkaċċi biex jimplimenta programm ta’ ristrutturar ta’ ħames snin. 

Però rrid niffoka fuq il-preżent u nħares ’il quddiem. 

 

U għalhekk nixtieq infaħħar ix-xogħol siewi tal-Kap Eżekuttiv attwali tal-Air Malta, Philip 

Micallef, il-management team tiegħu u l-bord tad-diretturi mmexxi minn Maria Micallef. 

Huma dawn in-nies li bis-sigħat twal ta’ xogħol tagħhom ġabu din l-opportunità li qegħdin 

nitkellmu fuqha llum. 

 

U anke waqt li qed jaħdmu fuq din l-opportunità ta’ strategic partnership, għadhom xorta 

għaddejjin bla waqfien u jieħdu deċiżjonijiet importanti bħal dik li ssemmiet f'dawn l-aħħar 

ġranet, fejn kumpanija ewlenija fil-qasam tal-cargo ġiet appuntata biex timmaniġja l-bejgħ 

tal-cargo wara proċess ta’ aġġudikazzjoni internazzjonali. 

 

L-Air Malta mhix ser ssir feeder airline 

 

Issa niġi għal spekulazzjoni oħra li kien hemm fil-media, din tal-feeder airline. Għal min qed 

isegwina u forsi ma jafx, xi tfisser feeder airline? 

 

Feeder airline tfisser airline li ma ttirx point-to-point għal destinazzjonijiet differenti imma 

tieħu l- passiġġieri tagħha kollha ġo ajruport wieħed u dawn imbagħad jerġgħu jaqbdu titjira 

oħra minn hemm. Jiġifieri, per eżempju, biex xi ħadd imur Pariġi, flok jaqbad titjira diretta 

għal post imsemmi, irid jaqbad ajruplan u jmur Sqallija imbagħad jaqbad titjira oħra għal 

Pariġi. 

 

Ser inkun ċar, biex dan il-ftehim iseħħ hemm numru ta’ affarijiet li huma importanti. Waħda 

minnhom ċertament li l-Air Malta ma ssir qatt feeder airline. Ma tarax li aħna ser naċċettaw 

sitwazzjoni bħal dik! 

 



Imma Sur President, hemm iktar punti importanti għalina, li huma mandatorji sabiex dan 

il-ftehim ikun aċċettabbli min-naħa tagħna: 
 

1) Li n-numru ta’ turisti li l-Air Malta ġġorr lejn Malta jikber; 

2) Li jkun hemm pjan biex il-flotta tikber, idealment mill-ewwel sena; 

3) Li jkun hemm opportunitajiet għall-ħaddiema biex ikomplu l-karriera mal-Etihad 

Airways Partners; 

4) Li l-airline ssir iktar kompetittiva u b’hekk toffri prezzijiet aħjar anke għall-klijenti 

Maltin; 

5) Li l-konsumatur Malti li juża l-Air Malta ta’ spiss jibda jiġi premjat permezz ta’ 

frequent flyers programme tal-Etihad Airways Partners. Jiġifieri l-punti li wieħed iġemma’ 

fuq il- Flypass jiġu intergrati ma’ tal-Etihad Airways Partners; 

6) U fl-aħħar nett, li nesploraw bis-serjetà permezz ta’ din il-partnership il-possibbiltà 

l-Air Malta ma ssirx biss airline li ttir point-to-point għal Malta imma li tibda sservi rotot 

oħra. 

 

Sur President, din hija l-viżjoni tagħna; ta’ tkabbir li minnu jibbenefika l-ħaddiem, 

il-konsumatur u l-pajjiż inġenerali. 
 

Sforz nazzjonali  

 

Sur President, illum qed nippreżenta kopja tal-MOU għall-interess ta’ kull wieħed u waħda 

minna. M’hemmx dubju li sabiex nagħlqu dan ix-xogħol b’suċċess hemm bżonn li kulħadd 

jiġbed l-istess ħabel mingħajr ma ħadd ixekkel dan il-proċess. Din hija sfida nazzjonali li 

tirrikjedi sforz nazzjonali sabiex tiġi riżolta. Issa huwa l-mument li mill-kliem ngħaddu 

għall-fatti u għandi bżonn l-għajnuna u l-buon sens ta’ kulħadd sabiex jagħti l-kontribut 

tiegħu biex il-kumpanija tagħmel dan il-pass ’il quddiem. Jiena ħadt ħsieb li nagħmel 

reklutaġġ tal-aħjar imħuħ ta’ pajjiżna sabiex jgħinuni ħalli dan isir u fuq kollox isir tajjeb. 

 

Sur President, jien persważ li bl-għajnuna tal-management preżenti, tal-ħaddiema, 

tal-Oppożizzjoni u l-pubbliku inġenerali dan il-proġett ser ikun storja ta’ suċċess għal Malta. 

Aħna rridu li nittrasformaw dak li kien meqjus bħala riskju kbir għalina lkoll għal 

opportunitajiet aħjar għall- ekonomija tagħna fuq diversi fronti. 

 

Aħna ma rridux biss li nsalvaw lill-Air Malta billi tikkuntenta bi break-even. Aħna rridu 

naraw aktar fit-tul u niżguraw profitabilità, kif ukoll li noħolqu mudell kummerċjali effettiv li 

jkun l-għira ta’ linji tal-ajru oħrajn. Konvint li flimkien bl-appoġġ tal-istakeholders u aktar 

importanti tal-impjegati nfushom tal-Air Malta nistgħu nilħqu dan l-objettiv ambizzjuż u kull 

Malti u Għawdxi jħossu kburi bil-linja tal-ajru tagħna, Air Malta.   

 

Grazzi, Sur President. 

 


