
Η ολλανδική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα οικονομικής στήριξης για την KLM. 

 

H ολλανδική κυβέρνηση σκοπεύει να παράσχει στην αεροπορική εταιρεία KLM 

οικονομική βοήθεια συνολικού ύψους μεταξύ δύο και τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ 

για να επιτρέψει στην εταιρεία να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει λόγω των 

περιοριστικών μέτρων καθώς πάνω από το 90% του στόλου της είναι επί του παρόντος 

κινητοποιημένο. Η ακριβής δομή της ενίσχυσης βρίσκεται υπό επεξεργασία και 

αναμένεται να αποτελείται από εγγύηση για δάνειο από εξωτερικούς χρηματοδότες και 

πιθανώς από άμεσο μετοχικό δάνειο που χορηγείται από το ίδιο το κράτος.   

Κατά την επόμενη περίοδο θα καθοριστεί η ακριβής μορφή της βοήθειας και θα 

συμφωνηθούν οι όροι σε συνεννόηση με την KLM.  

Η κυβέρνηση θα απαιτήσει από την KLM να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις ως 

αντάλλαγμα για την οικονομική υποστήριξη. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της 

περιόδου υποστήριξης, η KLM δεν θα διανείμει μερίσματα και δεν θα παραχωρήσει 

μπόνους. Η κυβέρνηση θα ζητήσει επίσης μείωση των αμοιβών των εργαζομένων με το 

μεγαλύτερο  βάρος να πέφτει σε αυτούς με τα υψηλότερα εισοδήματα. Η KLM θα πρέπει 

επίσης να συνεισφέρει όσον αφορά τη βιωσιμότητα και τη μείωση των θορύβων, για 

παράδειγμα μειώνοντας τον αριθμό των νυχτερινών πτήσεων και εστιάζοντας στη 

μείωση του CO2. 

Επιπλέον, η κυβέρνηση αναμένει από τη μητρική εταιρεία Air France-KLM και τις δύο 

θυγατρικές της KLM και Air France να λάβουν μέτρα τα οποία θα περιληφθούν σε 

σχέδιο αναδιάρθρωσης  που θα εκπονηθεί ώστε να διασφαλιστεί ότι θα είναι σε θέση να 

συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική διεθνή 

αεροπορική αγορά.   

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Hoekstra και η Υπουργός Υποδομών και Διαχείρισης 

Υδάτων κα Nieuwenhuizen ενημέρωσαν στις 24 Απριλίου με επιστολή τη Βουλή σχετικά 

με την πρόθεση της  κυβέρνησης να παράσχει οικονομική υποστήριξη στην KLM. Το 

γαλλικό κράτος ανακοίνωσε επίσης οικονομική υποστήριξη  για την Air France ύψους 

επτά δισεκατομμυρίων ευρώ. Υπήρξε εντατική επαφή τις τελευταίες εβδομάδες μεταξύ 

της ολλανδικής και της γαλλικής κυβέρνησης και με την Air France-KLM και την KLM 

σχετικά με την οικονομική υποστήριξη που χρειάζεται η εταιρεία. Ταυτόχρονα, το 

ολλανδικό κράτος βρίσκεται σε συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να λάβει την 

απαραίτητη έγκριση για τα μέτρα στήριξης. (Στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε προσωρινά μέτρα κρατικών ενισχύσεων αλλά θέτει 

ορισμένους όρους για αυτά τα μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου της ενίσχυσης 

και του κινδύνου που ένα κράτος αναλαμβάνει. Επιπλέον, στην περίπτωση ατομικού 

μέτρου για μια εταιρεία, πρέπει να αποδειχθεί ότι το μεμονωμένο μέτρο είναι 



απαραίτητο, κατάλληλο και ανάλογο για την αποκατάσταση της προαναφερθείσας 

σοβαρής διαταραχής της οικονομίας του κράτους μέλους).  

Ο κ. Hoekstra σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η υποστήριξη τώρα για την KLM είναι 

σημαντική και πως θα γίνει  ό,τι χρειάζεται για να βοηθηθεί η Air France-KLM να 

ξεπεράσει αυτήν την κρίση τονίζοντας συγχρόνως ότι το αεροδρόμιο Schiphol και η 

KLM είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία και την απασχόληση στην Ολλανδία. 

Η κα Nieuwenhuizen από την πλευρά της δήλωσε πως  μια ισχυρή KLM είναι 

απαραίτητη για τον κύριο κόμβο μεταφορών που είναι το Schiphol καθώς πάνω από 

100.000 θέσεις εργασίας εξαρτώνται άμεσα και έμμεσα από το αεροδρόμιο και τόνισε ότι 

το εκτεταμένο δίκτυο ευρωπαϊκών και διηπειρωτικών προορισμών που εξυπηρετεί ο 

εθνικός αερομεταφορέας είναι απαραίτητο από αυτή την άποψη.  

Η ολλανδική κυβέρνηση εξαγόρασε την 27η Φεβρουαρίου 2019 το 14% των μετοχών 

της Air France-KLM. Η αγορά αυτή επέτρεψε στην κυβέρνηση να διαφυλάξει καλύτερα 

το δημόσιο συμφέρον δεδομένης της σημασίας της KLM και του αεροδρομίου Schiphol 

για την Ολλανδία. Η υποστήριξη που εξετάζει τώρα η κυβέρνηση θα συμβάλει 

ουσιαστικά στην επίτευξη αυτού του στόχου.  

 

Ωστόσο, υπήρξαν βουλευτές που ζητούν επιπλέον εγγυήσεις από τον Υπουργό 

Οικονομικών ότι η κρατική ενίσχυση προς την KLM θα εξυπηρετήσει πραγματικά μόνον 

τα ολλανδικά συμφέροντα όπως οι θέσεις εργασίας στο Schiphol. Οι βουλευτές αυτοί 

φοβούνται ότι ο Υπουργός Οικονομικών θα χάσει τον έλεγχο της ολλανδικής βοήθειας 

μόλις μεταφερθούν τα χρήματα στην KLM καθώς η KLM εξαρτάται από τον μητρικό 

όμιλο Air France-KLM του οποίου το διοικητικό συμβούλιο κυριαρχείται από τους 

Γάλλους. 

Η Air France-KLM ήδη υπαινίχθηκε ότι η κρατική ενίσχυση ύψους 10 δισεκατομμυρίων 

ευρώ πιθανότατα δεν θα είναι αρκετή. Η αεροπορική εταιρεία πρότεινε να εκδώσει νέες 

μετοχές στις αρχές του επόμενου έτους για να ενισχύσει το μετοχικό της κεφάλαιο. Η 

Γαλλία έχει ήδη δηλώσει ότι είναι διατεθειμένη να αγοράσει επιπλέον μετοχές σε αυτήν 

την περίπτωση. Αυτό θα έθετε την ολλανδική κυβέρνηση σε δύσκολη θέση. Εάν η 

Ολλανδία δεν συμμετάσχει σε αυτήν την έκδοση μετοχών, οι ολλανδικές μετοχές θα 

μειωθούν και η κυβέρνηση θα αντιμετώπιζε τότε τον κίνδυνο να αποκτήσει η Γαλλία το 

πλειοψηφικό μερίδιο και η Air France-KLM να εθνικοποιηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση 

τα συμφέροντα της Air France στο μέλλον θα προηγούνται πάντα τα συμφέροντα της 

KLM. Επομένως, η κυβέρνηση σχεδόν σίγουρα θα πρέπει να αγοράσει πρόσθετες 

μετοχές εάν το κάνουν οι Γάλλοι. Όμως, αυτή η πρόσθετη κρατική ενίσχυση θα ρέει κατ 

'αρχήν στη Air France-KLM (η οποία θα εκδίδει τις μετοχές) και όχι στην ολλανδική 



θυγατρική. Τα χρήματα των ολλανδών φορολογουμένων θα ωφελούσαν τότε την Air 

France, κάτι που η κυβέρνηση θέλει να αποφύγει.   

Εάν η KLM καταρρεύσει, οι 330 προορισμοί που εξυπηρετούνται από την αεροπορική 

εταιρεία θα ήταν πιο δύσκολο να επιτευχθούν μέσω του αεροδρομίου Schiphol. Αυτό θα 

είχε σημαντικό αντίκτυπο σε μια ανοιχτή οικονομία όπως η είναι η Ολλανδία. Η σημασία 

της αεροπορικής εταιρείας  KLM και του Schiphol για το επιχειρηματικό κλίμα 

τονίστηκε ακόμη και στη συμφωνία του κυβερνητικού συνασπισμού όπου αναφέρεται 

«Ένα αεροδρόμιο υψηλής ποιότητας στο Schiphol με έναν επιτυχημένο εθνικό 

αερομεταφορέα είναι μείζονος σημασίας για την ολλανδική οικονομία καθώς προσελκύει 

ξένες επιχειρήσεις να εγκατασταθούν στην Ολλανδία» και είναι επίσης εμφανής από 

έρευνες ξένων εταιρειών που έχουν μεταφέρει την έδρα τους στην χώρα. 

 

 


