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Οικονομικά αποτελέσματα κρατικών Αερομεταφορέων Emirates και ETIHAD 

 
Σε προσφάτως δημοσιευθείσα ετήσια έκθεση οικονομικών αποτελεσμάτων Emirates Airlines για την 
περίοδο 31.3.2017 – 31.3.2018 αναφέρεται ότι η εταιρεία εισέρχεται σε περίοδο ανάκαμψης και 
δυναμικής προσαρμογής στην παρούσα διεθνή συγκυρία.  
 
Τα έσοδα της ανήλθαν σε AED 92 δις ή $25.2 δις,  παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 9% σε σχέση 
με την προηγούμενη χρήση. Αντιστοίχως, τα κέρδη, ανελθόντα σε AED 2,8δις ή $762 εκατ, ανέκαμψαν 
κατά 7%, καλύπτοντας μέρος των απωλειών της προηγουμένης χρήσεως (-98%).  Αριθμός επιβατών 
ανήλθε σε 58,5 εκατ. αυξηθείς κατά 5%. Με καθαρή αύξηση στόλου κατά 9 καινουργή αεροσκάφη, η 
δυναμικότητα μεταφορών της εταιρείας ανήλθε σε 61,4 δις ΑΤΚΜ (available tonne kilometres), 
μέγεθος που κατατάσσει τον αερομεταφορέα στην πρώτη θέση παγκοσμίως.  
 
Ως κύριος ανασταλτικός παράγων κερδοφορίας αναφέρεται η  αύξηση του μεριδίου των αεροπορικών 
καυσίμων στο λειτουργικό κόστος από 25% σε 28%. Θετικά επηρέασε (α) η υποχώρηση της ισοτιμίας 
του $ΗΠΑ έναντι των τοπικών νομισμάτων σε αγορές όπου επιχειρεί η εταιρεία, καθώς και (β) η κατά 
17% αύξηση των εσόδων από μεταφορές φορτίου, οποία ανήλθαν σε $3,4 δις. 
 
Εταιρεία Dnata, που αποτελεί τον βραχίονα υπηρεσιών εδάφους του Ομίλου Emirates και καταγράφει 
διαρκή και σταθερή άνοδο στα οικονομικά της αποτελέσματα, παρουσίασε θετική μεταβολή εισροών 
κατά 7% με έσοδα ύψους $3,6 δις και κέρδη ανερχόμενα σε $359 δις, παρά την αύξηση του 
λειτουργικού της κόστους κατά 8%. 
 
Κέρδη Ομίλου Emirates ανήλθαν σε AED 4,1 δις η $1,1δις επί εσόδων 100 δις ή $27,2 δις και 
ταμειακά διαθέσιμα σε AED 25,4 δις ή $6,8 δις. Ανακοινώθηκε απόδοση μερίσματος ύψους AED 2 
δις ή $545 εκατ. σε κρατικό επενδυτικό ταμείο Investment Corporation of Dubai. 
 
Αντιθέτως, κρατικός αερομεταφορέας Αμπου Ντάμπι ETIHAD, στην προσπάθεια για την δημιουργία 
ενδο-ευρωπαϊκού αεροπορικού βραχίονα, υπό μεικτό εταιρικό σχήμα με την συμμετοχή γερμανικής 
τουριστικής TUI AG και NIKI Privatstiftung, υπέστη σοβαρές απώλειες από τις επενδύσεις του σε 
Alitalia και Air Berlin που εισήλθαν σε διαδικασία πτωχεύσεως. Υπό νέα ηγεσία, κατέγραψε ζημία  
$1,52 δις, οποία υπεχώρησε κατά 22% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση ($2δις).  
 
Η μερική ανάκαμψη των οικονομικών του αποτελεσμάτων, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, 
οφείλεται σε (α) κατά 1,9% αύξηση των εσόδων της που ανήλθαν σε $6,1δις, (β) κατά 7,3%, μείωση 
του κόστους λειτουργίας, (γ) οριακή αύξηση των επιβατών οποίοι ανήλθαν σε 18,6 εκατ., (δ) 
αναδιάρθρωση προσωπικού, (ε) κατά 14% περικοπή διοικητικών δαπανών, καθώς και (στ) διακοπή 
μη επικερδών δρομολογίων (Ντάλλας–Φορτ Νόρθ, Έντεμπε, Τζαϊπούρ, Αγίου Φραγκίσκου, 
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Τεχεράνης και Βενετίας) και έναρξη νέων (Μπακού, Βαρκελώνη). 
 
Οι όμιλοι Emirates και ETIHAD έχουν υπογράψει Μνημόνιο συνεργασίας για την ασφάλεια πολιτικής 
αεροπορίας, ενώ μετά από εσωτερική συμφωνία των δύο αερομεταφορέων, πιλότοι της ETIHAD, 
έχουν το δικαίωμα να λάβουν άδεια άνευ αποδοχών και να εργασθούν προσωρινά στην Emirates, 
διατηρώντας την θέση τους στην τάξη ιεραρχίας. 
 
Σύμφωνα με δηλώσεις επικεφαλής Emirates Group Σεΐχη Αhmed Bin Saeed Al Maktoum και ETIHAD 
Aviation Group CEO κ. Tony Douglas, οι δύο κρατικοί αερομεταφορείς των ΗΑΕ θα συνεχίζουν να 
συνεργάζονται σε τομείς αμοιβαίου συμφέροντος.  
 
Αμφότερες πλευρές διέψευσαν δημοσιογραφικές πληροφορίες, με αρχική πηγή πρακτορείο 
Bloomberg, περί επικείμενης εξαγοράς της EΤIHAD από την Εmirates ως ανυπόστατες φήμες και 
απέκλεισαν, με δηλώσεις εκπροσώπων τους, παρόν ενδεχόμενο συγχωνεύσεως των δύο εταιρειών. 
 

Ντουμπάι, 26 Σεπτεμβρίου 2018 
 Ο Προϊστάμενος 

Χρήστος Γ. Σταμπουλόπουλος 
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