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Stqarrija Ministerjali mill-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis 

dwar it-twaqqif uffiċċjali tan-negozjati mal-Alitalia u t-triq ‘il quddiem 

dwar l-Airmalta. 

 

 

Il-Gvern qed jkompli jaħdem sabiex isib soluzzjoni fit-tul fl-interess nazzjonali 

u huwa kommess li jsib sieħeb strateġiku  

 

Sur President, 

 

Ġejt hawnhekk illum biex nirreferi għall-aħbar li saret nhar il-Ġimgha li 

għaddiet b’mod konġunt bejn il-Gvern ta’ Malta u l-Alitalia. Permezz ta’ din 

l-aħbar issa hu uffiċċjalment magħruf li l-Gvern waqqaf għal kollox in-

negozjati mal-linja tal-ajru nazzjonali Taljana Alitalia.  

 

Dan sar wara li l-Gvern ra l-interessi tal-linja tal-ajru, tat-turiżmu u r-route 

network tant importanti għal dan is-settur, kif ukoll l-interessi tal-ekonomija 

b’mod ġenerali. Kien hemm ukoll fatturi esterni li seħħew u għadhom qed 

iseħħu fis-settur dinamiku hafna tal-avjazzjoni li laqtu lil Alitalia u li aħna 

ċertament ma kellnix kontroll fuqhom u li wasslu għal din id-deċizjoni li aħna 

konna lesti li nieħdu bla problema ta’ xejn. 

 

Qiegħed hawn quddiem l-għola istituzzjoni tal-pajjiż, kif wgħedt aktar qabel, 

biex kif fissirt fl-MOU li għamilt mal-Alitalia, issa nfisser għalfejn waqfu tali 

negozjati u kif il-Gvern qed iħares ‘il quddiem dwar il-ġejjieni tal-linja tal-ajru 

tagħna. 
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Dan qed nagħmluh għaliex kif wgħedt niġi hawn u nispjega għalfejn it-taħdidiet 

ma l-Alitalia waqfu u nwieġeb għad-domandi kollha li ser isiruli quddiem l-

ogħla istituzzjoni tal-pajjiż li tirrapreżenta bl-aktar mod demokratiku l-poplu 

tagħna. Dan hu l-mod kif għandna  nimxu f’pajjiżna fejn nagħtu rendikont u 

nkunu xempju ta’ governanza tajba bil-fatti u wara amministrazzjonijiet waħda 

wara l-oħra fejn fuq l-Airmalta ma kien jiġi imwieġeb prattikament xejn dwaru 

u kull Ministru responsabbli kien jistaħba wara l-velu tas-sensittivita’ 

kummerċjali.  

 

Dan il-ftehim kien biss il-bidu biex iwassal lill-Airmalta tqum fuq saqajha 

wara li ilha tirreġistra telf sa mill-2003. Dik is-sena l-Airmalta kienet tilfet 

€21.8 miljun u baqgħet titlef miljuni kbar sena wara l-oħra. Ix-xoghol li dan il-

Gvern qed jagħmel qed isir sabiex iwitti t-triq biex l-Airmalta terġa’ tibda 

tagħmel il-qliegħ u tkun linja tal-ajru li terġa’ tagħmilna kburin. Irridu inwelldu 

mill-ġdid il-linja tal-ajru tagħna. 

 

2013 – Kumpanija bla viżjoni ċara 

 

 

Sur President, nixtieq infakkar minn fejn tlaqna u kif wasalna s’hawn. M’hix l-

intenzjoni tiegħi li nkun  negattiv  illum jew li noqgħod nikkritika x’ma 

għamlitx l-Opposizzjoni meta kienet fil-Gvern jew x’messha wettqet f’waqtu 

meta kienet kwazi għal kwart ta’ seklu fit-tmun dan il-pajjiż,  però  irrid  nagħti  

stampa ċara minn fejn tlaqna.  Fis-sena 2013 sibna Airmalta midjuna, ma sibna 

l-ebda pjan strateġiku u ebda viżjoni li toħodna lil hinn mill-pjan ta’ ristrutturar 

li ġie maqbul mill-amministrazzjoni ta’ dak iż-żmien mal-Kummissjoni 

Ewropeja wara li l-kumpanija kienet inġiebet f’xifer ‘l irdum ta’ falliment. 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. 
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Kien hawnhekk fejn għarafna li l-amministrazzjoni preċedenti kienet qiegħda 

titfa’ l-problemi taħt it-tapit u agħar minnhekk ma kien hemm l-ebda pjan biex 

din il-kumpanija terġa’ tqum fuq saqajha hekk kif jintemm il-pjan ta’ 

ristrutturar. Fl-istess waqt, kif jafu ħafna illum, kienu qed jitħallsu miljuni ta’ 

Ewro 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 ta’ l-avjazzjoni, dan ma kienx aċċettabbli biex iservi l-

interess pubbliku u tal-ħaddiema stess tal-AirMalta. 

 

Sur President, 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.” 

 

F’dawn l-aħħar aktar minn tliet snin u nofs m’hux qed ngħid li wasalna fl-għan 

aħħari tagħna, pero’ ċertament li kull membru ta’ din il-Kamra għandu 

japprezza li ma kinitx faċli li l-kumpanija tibqa’ għaddejja f’kompetizzjoni 

dejjem tiżdied f’suq liberalizzat, tnaqqas it-telf, filwaqt li żżomm il-ħaddiema 

kollha, mingħajr ma jitnaqqsu l-kundizzjonijiet tagħhom.  Irnexxielna nagħmlu 

dan, filwaqt li ma bżajniex ngħidu u nagħmlu dak li ħaddieħor lanqas beda 

sabiex jipprova jagħmel dan kollu. 

 

 

Gvern li ser jibqa’ jfittex sieħeb strateġiku li jaqbel lilu 

 

Mill-bidu nett, il-Gvern kien car li hu ser iqabbel fejn jaqbillu u fejn il-parametri 

li fihom konna qed ninnegozjaw kienu ċari, jiġifieri, li Airmalta tibqa’ brand 
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Airmalta u li Gvern iżomm il-kontroll tal-istess linja tal-ajru. Kien hemm hafna 

li kitbu li l-Gvern irid privatizzazzjoni mal-Alitalia a kwalunkwe kost. Illum 

jafu li m’għandhomx raġun. Il-Gvern ser jibqa’ iħares li jkun hemm sieħeb 

strateġiku li jaqbel għal linja tal-ajru tagħna fil-Gvern b’għaqal u kawtela. Qed 

jagħmel dak li suppost wettqet l-Oppozizzjoni circa ħmistax ‘il sena ilu imma 

ma kellux l-kuraġġ u l-ħeġġa li jagħmilha. Chairman maħtur mill-aħħar 

amministrazzjoni stess jgħid li din hija l-uniku triq ‘il quddiem  għal linja tal-

ajru tagħna. 

 

Sur President, jien ser inkompli nikkomunika mal-istakeholders ewlenin, mal-

ħaddiema, mal-imsieħba soċjali u mal-poplu inġenerali kull informazzjoni utli 

li jista’ jkolli hekk kif ġja’ għamilt fil-jum tal-Ġimgha fejn laqqajt il-Workers’ 

Council, kif ukoll infurmajt lill-istakeholders importanti u lill-Opposizzjoni 

b’din l-aħbar qabel ma ġiet imħabbra uffiċjalment. 

 

Għal dan il-għan ser jibqa għaddej il-Kumitat iċċerjat mill-eks President Dr 

George Abela u miċ-Chairperson tal-Airmalta s-Sinjura Maria Micallef sabiex 

ikompli x-xogħol mal-ħaddiema fil-ġimgħat li ġejjien. 

 

Deċiżjonijiet kuraġġjużi ta’ dan il-Gvern  

 

Min hu ftit midħla tas-settur tal-avjazzjoni jaf ben tajjeb li dan hu fost l-aktar 

setturi kompetittivi fid-dinja. Ikkommettejna ruħna għal pjan ta’ ristrutturar 

milħuq fl-2012 mal-UE. Hekk kien hemm bżonn sabiex nagħtu stabbilita’. Fil-

fatt il-maġġoranza tal-objettivi tal-pjan ta’ ristrutturar ġew attwati fis-sena 2014 

u 2015. Fl-istess waqt ħadna d-deciżjonijet li ma kinux ittieħdu jew ġew posposti 

mill-gvernijiet preċedenti bħal dawk li kellhom x’jaqsmu mal-flotta u catering, 

żewg deċizjonijet li ħallew il-frott tagħhom matul is-sena li għaddiet. 
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Għas-sena finanżjarja  li  għalqet  f’Marzu  2016  it-telf niżel  għal circa €4  

miljuni.  Dan  grazzi  għan- negozjar  mill-ġdid  tal-kuntratti  kif  ukoll  għar-

razzjonalizzazzjoni  tal-flotta  li  ġabet  magħha  9 miljuni f’savings għall-

Airmalta. 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-eżercizzju ta’ razzjonalizzazzjoni tal-

flotta, li ġie frankat fl-operat ġenerali bħal kirjiet ta’ uffiċini u safar, kif ukoll 

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

Deċiżjonijiet oħra riċenti huma dawk li immorru permezz tat-tmien ajruplani 

tagħna f’rotot li jħallu qliegħ lill-linja tal-ajru u nitilqu rotot li kien ilna snin 

twal nitilfu minnhom. Nista’ ngħid li għall-aħħar sena finanżjarja tagħna ser 

inkunu għal darb’oħra nilħqu l-objettivi tagħna, filwaqt li żammejna relazzjoni 

kontinwa mal-Kummissjoni Ewropeja. Dan kien possibbli għaliex il-

maniġment tal-linja tal-ajru ħadet deżiċjonijiet purament kummerċjali. Dan hu 

l-għan ewlieni, jiġifieri, li mingħajr ma nħarsu lejn l-interessi ta’ ħadd, ikollna 

Airmalta kummerċjalment vijabbli. Dan kollu jitħabbar f’eventwali Laqgha 

Ġenerali Annwali tal-kumpanija. 

 

Sur President dan twettaq kollu mingħajr ma ġie affetwat is-settur turistiku li 

huwa l-mutur ekonomiku ewlieni ta’ pajjiżna u li qed jirreġistra tkabbir bla 

preċedent.. M’hux talli m’hux ser jonqos it-turiżmu b’dawn id-deċiżjonjiet. Iżda 

is-sena 2017 ser tkun turistikament sena ta’ rekord assolut li ħadt qatt ma ħolom 

li jilħaq qabel. 

 

 

Negozjati għaddejjin ma’ ħaddieħor 
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Il-Gvern huwa kommess li jibqa’ għaddej sabiex isib sieħeb strateġiku. Dan 

għaliex il-Gvern jara vantaġġi f’settur tant kompetittiv li l-Airmalta ma tistax 

tilħaqhom waħedha u lanqas b’investiment biss mingħajr xi ħadd li hu ġja’ 

b’saħħtu fis-settur.  Fost dawn il-vantaġġi nsibu dawn li ġejjien: 

 

1) Jiġi stabbilit network estensiv li jservi t-turiżmu u l-kummerċ sabiex 

isostni l-ekonomija b’saħħitha ta’ pajjiżna; 

2)  Economies of Scale fejn għandu x’jaqsam distribuzzjoni, loġistika u xiri; 

3) Viżjoni li twassal għal espansjoni tal-flotta tal-ajruplani tal-Airmalta 

sabiex il-linja tal-ajru tibda tirreġistra tkabbir. 

 

 

Sur President, il-Gvern jibqa’ kommess li jsib sieħeb strateġiku għal-linja tal-ajru 

billi jidħol f’mudell ta’ sħubija strateġika li tagħmel sens skont kriterji li huwa ilu 

jitkellem dwarhom pubblikament. Il-Gvern jista’ jħabbar ukoll li ma tilifx ħin u 

li ġja’ hemm interess minn linji tal-ajru oħra u interessi privati barranin f’dan ir-

rigward. L-interess ewlieni kien dejjem u jibqa’ l-Airmalta u lest li nagħmel 

kollox għal dan il-għan. M’hux ser jitħabbar xejn aktar illum għaliex hemm 

kunfidenżjalita’ kummerċjali li għandha tiġi rispettata u għaliex għadu wisq 

prematur. Kif ikun hemm xi ħaġa konkreta ssir pubblika mill-ewwel min-naħa 

tiegħi ħalli dan il-proċess jibqa’ għaddej bi trasparenza hekk kif dejjem seħħ sa 

issa u jagħti lezzjoni lil kulħadd ta’ governanza tajba. 

 

 

 

Sforz nazzjonali 
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Sur President, m’hemmx dubbju li sabiex issir aktar tibdil fil-linja tal-ajru li tant 

ngħozzu u sabiex nimxu ‘il quddiem hemm bżonn l-isforż ġenwin ta’ kulħadd. Il-

Gvern u wisq anqas jiena m’hux ser nabdika milli nsolvi din l-isfida li għandi 

quddiemi, pero’ xorta waħda 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. 

 

Aħna ma rridux biss li nsalvaw lill-Airmalta billi tikkuntenta bi breakeven iżda 

aħna rridu naraw aktar fit-tul u niżguraw profitabilità u li noħolqu mudell 

kummerċjali effettiv li jkun l-għira ta’ linji  tal-ajru  oħrajn.  Konvint li flimkien  

bl-appogġġ  ta’  l-istakeholders, inkluz l-Opposizzjoni, 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. 

 
 

 
 


