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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την κρατική
στήριξη, ύψους 650 εκατ. ευρώ, στην LOT
2020/12/23 11:28 στην κατηγορία ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κρατικά μέτρα, συνολικού ύψους περίπου 650 εκατ.
ευρώ (περίπου 2,9 δισ. PLN), για τη στήριξη της αεροπορικής εταιρείας LOT στο
πλαίσιο της επιδημίας του κορωνοϊού.
Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη
Τα μέτρα ενίσχυσης αφορούν επιδοτούμενο δάνειο 400 εκατ. και εισφορά
κεφαλαίου περίπου 250 εκατ. ευρώ εκ μέρους του πολωνικού κράτους.
Σύμφωνα με την Margrethe Vestager, αρμόδια για θέματα ανταγωνισμού, «Η LOT
διαδραματίζει βασικό ρόλο στη συνδεσιμότητα και την οικονομία της Πολωνίας.
Υπό αυτό το πλαίσιο, η Πολωνία θα συνεισφέρει περίπου 650 εκατ. ευρώ για να
βοηθήσει την αεροπορική εταιρεία να αντιμετωπίσει την τρέχουσα κρίση του
κορωνοϊού.
Μέσω της απόφασης, το κράτος διασφαλίζεται επαρκώς για τους κινδύνους που
αναλαμβάνουν οι Πολωνοί φορολογούμενοι, ενώ η υποστήριξη στην αεροπορική
συνοδεύεται από ασφαλιστικές δικλείδες, συμπεριλαμβανομένων των περαιτέρω
μέτρων για τον περιορισμό των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.
Συνεχίζουμε να δουλεύουμε σε στενή επαφή και συνεργασία με τα κράτη-μέλη, για να
βρούμε εφαρμόσιμες λύσεις για τον μετριασμό των οικονομικών επιπτώσεων της

επιδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ».
Να σημειωθεί ότι, η LOT αποτελεί μια μεγάλη αεροπορική εταιρεία τόσο στην
Πολωνία, όσο και στην Κεντρική Ευρώπη, ενώ είναι ο μοναδικός αερομεταφορέας με
κόμβο στην Πολωνία, στο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας.
Κατά το β’ τρίμηνο του 2020, η LOT υπέστη σημαντικές απώλειες λόγω της επιδημίας
του κορωνοϊού και των ταξιδιωτικών περιορισμών που επέβαλε η Πολωνία και άλλες
χώρες για να περιορίσουν τη διάδοση του ιού.
Η σημαντική μείωση της ταξιδιωτικής ζήτησης και τα περιοριστικά μέτρα συνεχίζουν
να επιδεινώνουν την οικονομική κατάσταση της αεροπορικής εταιρείας.
Ως αποτέλεσμα, η LOT αντιμετωπίζει επί του παρόντος τον κίνδυνο της χρεοκοπίας,
οπότε τα μέτρα ενίσχυσης αποσκοπούν στην αποκατάσταση της κυριότητας και της
ρευστότητας της LOT, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση των υπηρεσιών
αεροπορικών μεταφορών που παρέχει η LOT στην Πολωνία.

