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ВАРШАВА - „Туркиш ерлајнс” (Turkish Airlines) жели да купи пољску ваздухопловну
компанију ЛОТ и почео је, такође, преговоре са српским авиопревозником „ЈАТ Ервејз”,
потврдио је директор турске компаније Темел Котил за данашње издање пољског
дневника „Žečpošpolita”. „Наша експанзија је неизбежна, али не морамо одмах да
купујемо већинске уделе (у тим авиокомпанијама)”, цитирао је варшавски лист директора
„Туркиш ерлајнса” који је нагласио да његова компанија не жели да пропусти прилику
коју пружа консолидација европског ваздушног саобраћаја, изазвана кризом.

  

Турска авиокомпанија, према речима Котила, није заинтересована за друге
авиопревознике у источној Европи, осим за пољски ЛОТ и српски ЈАТ, иако су на продају
и чешка, мађарска и украјинска компанија, указује пољски лист. „Да, желимо да купимо
ЛОТ”, додао је Котил, а „Žečpošpolita” указује да је турска авиокомпанија већ од раније
заинтересована да преузме пољског авиопревозника, који се већ дуже време налази у
великим проблемима и губицима.
  Директор „Туркиш ерлајнса”, који је 49 одсто у власништву државе, је предочио да та
компанија већ има партнерски однос са немачком „Луфтханзом”, као и уделе у босанском
„БХ ерлајнсу” и једном аустријском авиопревознику.

  

Пољска би, како су тамошња гласила објавила почетком овог месеца, могла да државне
аеролиније ЛОТ прода идуће године, али претходно мора да се изврши
реструктуризација компаније.

  

Пољски министар за државне резерве Александер Град је, међутим, тим поводом
изјавио да ће се о продаји и приватизацији ЛОТ -а размишљати тек када план за
оздрављење ЛОТ-а донесе успех.
  Град је нагласио да су за ЛОТ заинтересоване фирме из ваздухопловне бранше, али и
други инвеститори.

  

ЛОТ, који запошљава око 3.500 људи, у оквиру реструктурализације планира да до краја
овог месеца отпусти 400 запослених, од којих је отказ већ добило 300.

  

Та авиокомпанија је пре две године пословала са губитком од 733 милиона злота (187,77
милиона евра), а процес почетка реструктуризације је почела прошле јесени.
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