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ΘΔΜΑ: 

 

Νεόηερα επί κραηικής διάζωζης γερμανικού αερομεηαθορέα ‘Lufthansa’ 

 

Ελ κέζσ πξνεθινγηθήο πεξηόδνπ θαη ελώ, επί ηνπ παξόληνο, νη επηπηώζεηο ηεο παλδεκίαο ζηνλ 

θιάδν ησλ παγθόζκησλ αεξνκεηαθνξώλ δελ έρνπλ ππεξζθειηζηεί πιήξσο, ε Οκνζπνλδηαθή 

Κπβέξλεζε πξνρώξεζε ζήκεξα ζηελ αλαθνίλσζε ηεο πξόζεζήο ηεο λα πσιήζεη κεξίδην ησλ 

κεηνρώλ πνπ θαηέρεη ζηε ‘Lufthnasa’, ηηο νπνίεο είρε απνθηήζεη ζην πιαίζην ηνπ γεξκαληθνύ 

Τακείνπ Οηθνλνκηθήο Σηαζεξνπνίεζεο (WSF). Υπνκλεζηηθά αλαθέξνπκε όηη ην ελ ιόγσ 

Τακείν δεκηνπξγήζεθε θαηά ην α΄ θύκα ηεο παλδεκίαο, κε ζηόρν λα κεησζεί ν αληίθηππνο ησλ 

νηθνλνκηθώλ επηπηώζεσλ ηνπ θνξσλντνύ ζηηο γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο, δηα κέζσ ηεο ελίζρπζεο 

ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο επάξθεηαο, θαζώο θαη ρνξήγεζεο εγγπήζεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε 

δαλείσλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ξεπζηόηεηάο ηνπο. 

 

Tνλ Ινύλην ηνπ 2020, ν γεξκαληθόο αεξνκεηαθνξέαο πξνρώξεζε ζηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο (η 

οποία εγκρίθηκε από την Ευρ. Επιτροπή) γηα ηε ιήςε κέηξσλ νηθνλνκηθήο βνήζεηαο από ην 

Τακείν Οηθνλνκηθήο Σηαζεξνπνίεζεο ηεο Γεξκαλίαο (WSF) θαη ηηο θπβεξλήζεηο Βειγίνπ, 

Απζηξίαο θαη Ειβεηίαο, όπνπ δηαηεξεί ζπγαηξηθέο. Τν παθέην ‘δηάζσζήο’ ηεο πεξηειάκβαλε 

κέηξα ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξνπνίεζεο θαη δάλεηα από ηε γεξκαληθή αλαπηπμηαθή ηξάπεδα 

‘KfW’ ζπλνιηθνύ ύςνπο έσο € 9 δηο. Έσο ζήκεξα ε εηαηξεία έρεη ιάβεη πεξί ηα € 4 δηο, ελώ έρεη 

ήδε πξνρσξήζεη ζηελ απνπιεξσκή € 1 δηο.  

 

Τηο επόκελεο εβδνκάδεο, ε Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε ζρεδηάδεη λα κεηώζεη ζην 15% ηελ 

εηαηξηθή ζπκκεηνρή ηεο ζην θεθάιαην ηεο ‘Lufthansa’, πξνρσξώληαο, ζηαδηαθά, ζηελ πώιεζε 

ηνπ ¼ ησλ κεηνρώλ πνπ θαηέρεη θαη νη νπνίεο απνθηήζεθαλ αληί € 300 εθ ζην πιαίζην ηνπ 

ζρεδίνπ δηάζσζεο ηνπ γεξκαληθνύ αεξνκεηαθνξέα πέξζη. Σεκαληηθό, ζύκθσλα κε ζεκεξηλά 

δεκνζηεύκαηα ηνπ γεξκαληθνύ νηθνλνκηθνύ ηύπνπ, είλαη ην ζηνηρείν όηη ε Οκνζπνλδηαθή 

Κπβέξλεζε πξνρώξεζε ζηε ιήςε απηήο ηεο απόθαζεο θαηά ηελ ηξέρνπζα - πξνεθινγηθή -  

πεξίνδν έρνληαο ππόςε ηεο ηε  ζεκαληηθή αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπ παθέηνπ ησλ 

κεηνρώλ ηεο ζηνλ όκηιν, ύςνπο € 1 δηο. 

 

Σύκθσλα κε αλώηαηα ζηειέρε ηεο ‘Lufthansa’ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ α΄ εμακήλνπ ηνπ 

έηνπο, δείρλνπλ όηη νη απνθάζεηο ηνπ νκίινπ θηλνύληαη, έσο απηή ηε ζηηγκή, πξνο ηε ζσζηή 

θαηεύζπλζε. Τα θέξδε πξν ηόθσλ θαη θόξσλ (EBIT) απμήζεθαλ θαηά 39 %, ζε ζύγθξηζε κε 

ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. Μάιηζηα, ην β΄ ηξίκελν ν όκηινο κπόξεζε λα 

δεκηνπξγήζεη ζεηηθή ηακεηαθή ξνή ύςνπο € 0,8 δηο. Βαζηθή πξνηεξαηόηεηα, ζύκθσλα κε ηε 

δηνίθεζε ηνπ γεξκαληθνύ νκίινπ, παξακέλεη ε ηαρεία απνπιεξσκή ηεο θξαηηθήο βνήζεηαο, 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνύλ λέα πεξηζώξηα ζηξαηεγηθώλ ειηγκώλ θαη πξνζέιθπζεο 

επελδύζεσλ, ζρεδηαζκόο ν νπνίνο κέλεη λα απνδεηρζεί, δεδνκέλνπ όηη ηα κελύκαηα από ηηο 

αγνξέο θαηαδεηθλύνπλ όηη ν θιάδνο δελ έρεη αλαθάκςεη πιήξσο θαη, έηζη, πνιινί επελδπηέο 

εμαθνινπζνύλ λα είλαη επηθπιαθηηθνί. 


