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Stqarrija Ministerjali mill-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis dwar il-ftehim 

iffirmat mas-sieħeb strateġiku ġdid għall-Air Malta  

 

Sur President,  

 

Ġejt hawnhekk illum biex inħabbar Memorandum of Understanding iffirmat bejn l-Air Malta u l-

Gvern Malti u l-kumpanija tal-linja tal-ajru Alitalia.  Dan ibiddel il-mod kif l-Air Malta ma 

tibqax tħares ġewwa fiha jew lejn il-passat, iżda lejn il-futur tagħha.  

 

Memorandum of Understanding sabiex nilqgħu sfidi u opportunitajiet ġodda 

 

Qiegħed hawn quddiem l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż fl-ewwel opportunità, kif wegħedt aktar 

qabel, biex infisser l-MOU li lħaqna mal-kumpanija tal-Alitalia. Il-Gvern kellu diversi 

diskussjonijiet ma’ linji tal-ajru oħrajn biex jinstab sieħeb strateġiku għall-Air Malta. 

Madankollu, wara li issa ffirmajna l-Memorandum of Understanding, diskussjonijiet mal-linji 

tal-ajru oħrajn ser jiġu sospiżi sabiex jiġi żgurat li l-isforzi jkunu ffukati f’diskussjonijiet aktar 

dettaljati u dwar dan aħna ntrabatna għalih. Id-dokument ser jiġi ppreżentat pubblikament fuq il-

Mejda tal-Kamra fil-25 ta Mejju, meta jingħalaq il-perijodu ta’ kunfidenzjalità li aħna ftehemna 

mal-Alitalia u dana sabiex dan il-proċess jibda u b’xorti tajba jingħalaq bl-akbar trasparenza. 

 

Dan il-ftehim huwa biss il-bidu biex iwassal lill-Air Malta tqum fuq saqajha wara li ilha 

tirreġistra telf sa mill-2003. Dik is-sena l-Air Malta kienet tilfet  €21.8 miljun u baqgħet titlef 

miljuni kbar sena wara l-oħra. Dan li qed nagħmlu għandu wkoll iwitti t-triq biex l-Air Malta 

terġa’ tibda tagħmel il-qligħ u tkun linja tal-ajru li terġa’ tagħmilna kburin. 

 

Gvern li ser jibqa’ l-azzjonist maġġoritarju b’51% tal-ishma 

 

Dan il-ftehim huwa kruċjali biex dan kollu jseħħ u huwa biss il-bidu ta’ diskussjonijiet li għad 

iridu jsiru biex fost l-oħrajn jinstab il-mudell ideali għaż-żewġ naħat. Dan l-MOU se jiftaħ il-

bibien biex jiġu akkwistati disgħa u erbgħin fil-mija (49%) f’ishma tal-Air Malta. Jekk in-

negozjati jkunu suċċess u l-akkwist iseħħ, il-Gvern xorta waħda se jibqa’ l-azzjonist 

maġġoritarju (b’dak ta 51%) fil-kumpanija, filwaqt li l-isem se jibqa’ mhux mittiefes – ċjoè Air 

Malta. Kif diġà għedt, dan huwa biss il-bidu tal-proċess. Għad hemm triq twila u diversi 

diskussjonijiet xi jsiru qabel ma’ uffiċjalment l-Air Malta jkollha sieħeb strateġiku.  

 

Sur President, kif diġà għedt fil-ġimgħat li għaddew, jien ser inkompli nikkomunika mal-

istakeholders ewlenin, mal-ħaddiema, mal-imsieħba soċjali u mal-poplu in ġenerali kull 

informazzjoni utli li jista’ jkolli, fl-isfond ta’ kunfidenzjalità li jitolbu tali negozjati mill-aktar 

delikati. Dan l-MOU huwa l-ewwel pass li rnexxielna niksbu. Minkejja li fil-midja saru diversi 

spekulazzjonijiet, ħafna mid-diskussjonijiet għad iridu jsiru. Ser nibdew negozjati fuq diversi 
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binarji sabiex naslu għal ftehim aħħari.  Flimkien għadna qegħdin nibnu l-aħjar mudell li tista’ 

topera bih l-Air Malta. Peress li tali diskussjonijiet għadhom fi stadju bikri, nassigurakom li 

ngħarrafkom dwarhom fil-mument opportun. 

 

Sadanittant issa ser jieħdu spinta b’saħħitha n-negozjati mal-unions sabiex jiġu konklużi n-

negozjati dwar il-ftehim kollettiv. Għal dan il-għan kif diġà ħabbarna fix-xhur li għaddew inħatar 

kumitat iċċerjat mill-eks President Dr George Abela u miċ-Chairperson tal-Air Malta s-Sinjura 

Maria Micallef.  

 

2013 – Kumpanija bla viżjoni ċara 

 

Sur President, nixtieq infakkar minn fejn tlaqna u kif wasalna s’hawn. Mhix l-intenzjoni tiegħi li 

nkun negattiv illum, però rrid nagħti kuntest biex nifhmu aħjar fejn wasalna. Fl-2013 sibna Air 

Malta midjuna, ma sibna l-ebda pjan strateġiku u ebda viżjoni li toħodna lil hinn mill-pjan ta’ 

ristrutturar li ġie maqbul mal-Unjoni Ewropea. Li sibna kien struttura maniġerjali li l-għan 

tagħha kien li timplimenta pjan ta’ ħames snin, meta fil-verità dawn kienu ingaġġati biss għal 

tliet snin. Kien hawnhekk fejn għarafna li l-amministrazzjoni preċedenti kienet qiegħda titfa’ l-

problemi taħt it-tapit u agħar minn hekk ma kien hemm l-ebda pjan biex din il-kumpanija terġa’ 

tqum fuq saqajha. Fl-istess waqt, kif jaf kulħadd, kienu qed jitħallsu ammonti ta’ flejjes 

eżorbitanti f’pagi, perkaċċi u konsulenzi, u ħela ta’ flus f’kirjiet ta’ ajruplani li ma kienx hemm 

il-bżonn tagħhom.  Bl-isfidi ekonomiċi tal-lum u f’settur tant kompetittiv bħal dak tal-avjazzjoni, 

dan ma kienx aċċettabbli biex iservi l-interess pubbliku u tal-ħaddiema stess tal-Air Malta. 

 

Sur President, writna Air Malta b’nuqqas t’opportunitajiet; kumpanija li kienet qed tħalli 

inċertezza kbira fost il-ħaddiema tagħha u l-familji tagħhom. Ridna nbiddlu s-sitwazzjoni. Kien 

għalhekk illi dan il-Gvern ikkommetta sabiex iwettaq il-wegħda fil-Manifest Elettorali tal-2013 

fejn sħaqna li “nagħtu valur ewlieni lill-importanza strateġika tal-Air Malta billi tibqa’ l-linja tal-

ajru nazzjonali u parti integrali mill-istrateġija turistika ta’ pajjiżna.  Għalhekk, naħdmu biex 

naraw li l-Air Malta tissaħħaħ u tespandi f’kuntest reġjonali”. 

 

Jiena determinat li bħala l-persuna politikament responsabbli mill-Air Malta, nagħmel ħilti 

kollha sabiex inwettaq dan. 

 

Deċiżjonijiet għaqlija ta’ Gvern Laburista  

 

L-Air Malta hi ass importantissimu għall-ekonomija tagħna speċjalment fejn jidħol it-turiżmu. 

Għalhekk ma stajniex nitfgħu l-problema taħt it-tapit u ma stajniex ma niħdux deċiżjonijiet. 

Pajjiżi oħra li naqsu minn tali deċiżjonijiet spiċċaw b’linji tal-ajru falluti. 
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Is-settur tal-avjazzjoni hu fost l-aktar setturi kompetittivi fid-dinja. Ikkommettejna ruħna għal 

pjan ta’ ristrutturar milħuq fl-2012 mal-UE, u fl-istess waqt ħadna d-deċiżjonijiet li ma kinux 

ittieħdu jew ġew posposti mill-gvern preċedenti bħal dawk li kellhom x’jaqsmu mal-flotta u 

catering, żewġ deċiżjonijiet li ħallew il-frott tagħhom matul is-sena finanzjarja li għalqet 

f’Marzu 2016.  

 

Għas-sena finanzjarja li għalqet f’Marzu 2016 it-telf niżel għal €4 miljuni. Dan grazzi għan-

negozjar mill-ġdid tal-kuntratti kif ukoll għar-razzjonalizzazzjoni tal-flotta li ġabet magħha Eur 9 

miljuni f’savings għall-Air Malta. Dan huwa riżultat tal-ħidma tal-management il-ġdid tal-Air 

Malta li wettaq numru kbir ta’ riformi f’din l-aħħar sena, prinċipalment ir-reviżjoni u 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, li ġie ffrankat fl-operat ġenerali bħal kirjiet ta’ 

uffiċini u safar, kif ukoll kontroll ikbar fuq l-ispejjeż kurrenti b’immaniġjar aħjar tal-kuntratti.   

Nassigurak Sur President li dan ma kienx faċli.  Hawnhekk irrid nirringrazzja lil Maria Micallef, 

Philip Micallef, il-Bord tad-diretturi kollu, il-maniġment u l-ħaddiema kollha għax-xogħol 

tagħhom. 

 

Kien għalhekk li għarafna li sieħeb strateġiku ma kinitx biss l-unika għażla, imma soluzzjoni li 

trendi ħalli niggarantixxu ġejjieni b’saħħtu għal-linja tal-ajru tagħna u fl-aħħar mill-aħħar 

opportunitajiet ġodda għall-ħaddiema. 

 

Kif ser tgawdi l-Air Malta? 

 

Ġaladarba din it-tranżazzjoni tiġi mitmuma b’suċċess, l-Air Malta ser tkun qed tgawdi minn 

diversi vantaġġi ekonomiċi li weħidha żgur ma kinitx ser takkwista. Fost dawn il-vantaġġi nsibu 

dawn li ġejjin: 

 

1) Jiġi stabbilit network estensiv mal-Alitalia, parti minn familja ta’ Etihad Airways Partners 

u mhux ‘stand alone’ kif aħna llum.  

2) Economies of scale fejn għandu x’jaqsam distribuzzjoni u loġistika; 

3) Xiri konġunt u sinerġiji oħra li se jtejbu l-profitabilità u t-tkabbir; u 

4) Viżjoni li twassal għal espansjoni tal-flotta tal-ajruplani tal-Air Malta. 

 

Sforz nazzjonali 

 

F’dawn l-aħħar jiem għamilt sforz kbir sabiex ninforma b’dan il-pass importanti lill-partijiet 

interessati kollha inkluż l-Oppożizzjoni, il-unions, MHRA, il-Kamra tal-Kummerċ u oħrajn.  

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 
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bżonn l-għajnuna u l-bon sens ta’ kulħadd sabiex jagħti l-kontribut tiegħu biex il-kumpanija 

tagħmel dan il-pass ’il quddiem.  

 

Hekk biss nistgħu nimxu ‘l quddiem. 

 

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

Oppożizzjoni u l-pubbliku inġenerali dan il-proġett se jkun storja ta’ suċċess għal Malta. Aħna 

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

għall-ekonomija f’diversi fronti.  

 

Aħna ma rridux biss li nsalvaw lill-Air Malta billi tikkuntenta bi breakeven iżda aħna rridu 

naraw aktar fit-tul u niżguraw profitabilità iżda 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 infushom nistgħu nilħqu dan l-objettiv ambizzjuż u kull Malti u Għawdxi jerġa’ 

jibda jħossu kburi bil-linja tal-ajru tagħna Air Malta. 

 

Grazzi Sur President. 

 

 


