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Θέμα:  ημανηικές απώλειες εζόδων για ηη Lufthansa ηο 2020 

 

Τε ρεηξόηεξε ρξνληά ζηελ ηζηνξία ηεο Lufthansa απνηέιεζε ην 2020, δεδνκέλνπ όηη ν όκηινο θαηέγξαςε 

ζεκαληηθέο απώιεηεο εζόδσλ ηεο ηάμεο ησλ € 6,7 δηο, κεηά από κία επηηπρεκέλε ρξνληά ην 2019 νπόηε θαη 

είραλ ζεκεησζεί θέξδε ύςνπο € 1,2 δηο.  

 

Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ε δηνίθεζε ηνπ νκίινπ ζηνλ απνινγηζκό ηνπ πξνεγνύκελνπ  

νηθνλνκηθνύ έηνπο, απηό ήηαλ ην άκεζν απνηέιεζκα ηεο θαηαθόξπθεο πηώζεο ηεο δήηεζεο πνπ 

θαηαγξάθεθε, ζπλεπεία ησλ πεξηνξηζκώλ πνπ επηβιήζεθαλ, κεηαμύ άιισλ θαη ζηελ ελαέξηα θπθινθνξία, 

εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ην 2020, ν θύθινο εξγαζηώλ ηνπ νκίινπ πεξηνξίζηεθε θαηά 2/3 θαη ν ηδίξνο ηνπ 

θαηέγξαςε πηώζε θαηά 22,8% ζε ζύγθξηζε κε ην 2019. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο νη 

αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ηνπ γεξκαληθνύ νκίινπ πξνζέθεξαλ κόλν ην 1/3 πεξίπνπ ησλ πηήζεσλ ζε ζύγθξηζε 

κε ην 2019, ελώ ν αξηζκόο ησλ επηβαηώλ αλήιζε πεξίπνπ ζηα 36 εθαηνκκύξηα, ήηνη ην 25% ηεο 

επηβαηηθήο θίλεζεο ηνπ 2019. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, σζηόζν, ην ξεθόξ εζόδσλ ύςνπο € 772 εθ πνπ 

θαηέγξαςε ε ζπγαηξηθή, κεηαθνξέαο αεξνπνξηθνύ θνξηίνπ, ηνπ νκίινπ ‘Lufthansa Cargo’.  

 

Σύκθσλα κε ηνλ Πξόεδξν θαη CEO ηεο Lufthansa, θ. C. Spohr, δπζνίσλεο παξακέλνπλ νη πξνβιέςεηο ηνπ 

νκίινπ θαη γηα ην 2021, σζηόζν όπσο όια δείρλνπλ, παξά ηε ζπλερηδόκελε δύζθνιε θαηάζηαζε, δελ 

αλακέλεηαη λα γίλεη πιήξεο ρξήζε ησλ θξαηηθώλ εληζρύζεσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ γηα ηε δηάζσζε ηνπ 

γεξκαληθνύ αεξνκεηαθνξέα θαηά ην μέζπαζκα ηεο παλδεκίαο, ην ύςνο ησλ νπνίσλ ππελζπκίδεηαη όηη 

αλήιζε ζηα € 9 δηο.  

 

Παξόιαπηα, απηό πνπ θαίλεηαη όηη αλεζπρεί πεξηζζόηεξν ηε δηνίθεζε ηνπ γεξκαληθνύ αεξνκεηαθνξέα 

είλαη θπξίσο όηη νη δπζκελείο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο ηεο παλδεκίαο πηζαλόηαηα ζα είλαη καθξνπξόζεζκεο 

δεδνκέλνπ όηη, ζύκθσλα κε ηηο έσο ηώξα πξνβιέςεηο ηνπ νκίινπ, ε επηβαηηθή θίλεζε δελ αλακέλεηαη λα 

πιεζηάζεη ηα επίπεδα πιεξόηεηαο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ πξηλ από ην 2025. Σεκαληηθό βήκα πξνο ηελ 

άκβιπλζε ησλ επηπηώζεσλ ηνπ θνξσλντνύ ζηελ επηβαηηθή θίλεζε ζα είλαη ε ζέζε ζε ηζρύ δηεζλώο 

αλαγλσξηζκέλσλ, ςεθηαθώλ πηζηνπνηεηηθώλ εκβνιηαζκνύ, ηα νπνία, ζύκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο 

δηνίθεζεο ηνπ νκίινπ, νθείινπλ ζηαδηαθά λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα ηεζη θνξσλντνύ θαη ηελ ππνρξεσηηθή 

παξακνλή ζε θαξαληίλα.  

 

Σύκθσλα κε ηε δηνίθεζε ηεο Lufthansa, ν όκηινο δελ έρεη θάλεη ρξήζε αθόκα πνζνύ ύςνπο € 5,7 δηο, ελώ 

παξάιιεια έρεη πξνβεί ζηελ απνπιεξσκή πνζνύ € 1 δηο, κέξνπο πςειόηνθνπ δαλείνπ πνπ έρεη ιάβεη από 

ηελ γεξκαληθή αλαπηπμηαθή KfW. 

 

Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή ζπλέηεηλε θαη ην ζηνηρείν όηη ν γεξκαληθόο όκηινο πεξηόξηζε ην ιεηηνπξγηθό 

θόζηνο ηνπ θαηά 44%, κεηώλνληαο κεηαμύ άιισλ ην ύςνο ησλ κηζζώλ (θάλνληαο ρξήζε επσθειώλ 

λνκηθώλ πξνβιέςεσλ γηα ηελ παξερόκελε ζύληνκε εξγαζία), θαζώο θαη ην 1/5 ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο δηα 

κέζσ ηεο παξνρήο δπλαηόηεηαο εζεινύζηαο εμόδνπ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο. Επηπξνζζέησο ν ζηόινο ηνπ 

γεξκαληθνύ νκίινπ αλακέλεηαη λα πεξηνξηζηεί θαηά πεξίπνπ 1/4 έσο ην 2023. Επί ηνπ παξόληνο 500 από 

ηα ζπλνιηθά 800 αεξνζθάθε ηνπ ζηόινπ ηεο Lufthansa παξακέλνπλ ζην έδαθνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ηεηξαθηλεηήξησλ αεξνζθαθώλ κεγάισλ απνζηάζεσλ Airbus A380, Airbus A340 θαη Boeing 747-

400.  



 

Όπσο ζεκεηώλεη, ζπκπεξαζκαηηθά, ε δηνίθεζε ηνπ νκίινπ θαη κε δεδνκέλν όηη δελ απεηιείηαη ε επηβίσζή 

ηνπ, ην 2021 πξόθεηηαη λα απνηειέζεη έηνο εθζπγρξνληζκνύ θαη αλαζρεκαηηζκνύ γηα ηνλ γεξκαληθό 

θνινζζό πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο ηεο κεηά-θνξσλντνύ επνρήο.  

   


