أخبار
رقم51 :

خفض التوقعات إلى  6.8مليار دوالر
-

ارتفاع أسعار النفط يخفض أرباح شركات الطيران بنسبة  05في المئة -

 3مارس  – 1522جنيف – قام االحتاا ال ولً للنقل الجوي (إٌاحتا) بخفض حتوقعاحته لصناعة الطٌران للعام الجاري
 1155إلى  6.8ملٌار والر من  71.ملٌار والر الحتً كان ق أعلن عنها فً شهر ٌسمبر /كانون الثانً من العام
الماضً  11151وٌعا ل ذلك انخفاضا ً بنسبة  68فً المئة فً صافً األرباح مقارنة مع  58ملٌار والر (المنقاة
من  51.5ملٌار والر) ،الحتً اققحتها هذه الصناعة فً العام  11151أما بالنسبة إلى عائ ات صناعة المحتوقعة بمق ار
 176ملٌار والر ،فإن األرباح المق رة للعام  1155عن مسحتوى  6.8ملٌار والر ،فإنها حتعا ل هامش أرباح صافٌة
بنسبة  5.6فً المئة1
وقال جٌوفانً بٌسٌنانً ،الم ٌر العام والم ٌر الحتنفٌذي لالحتاا ال ولً للنقل الجوي "إٌاحتا"" :إن االة االضطراب
السٌاسً الحتً حتجحتاج منطقة الشرق األوسط ق أ ت إلى ارحتفاع أسعار النفط فوق مسحتوى  511والر للبرمٌل
الواا  1وٌعحتبر هذا المسحتوى أعلى بكثٌر من الحتق ٌرات بمسحتوى  66والراً للبرمٌل الحتً كانت مفحترضة فً شهر
ٌسمبر /كانون األول 1وفً الوقت نفسهٌ ،حتوقع فً الوقت الراهن أن ٌنمو االقحتصا العالمً بنسبة  1.5فً المئة هذا
العام ،أي ما ٌعنً زٌا ة نصف نقطة مئوٌة كاملة مما كان محتوقعا قبل ثالثة أشهر فقط 1لكن العائ ات األقوى ال حتسهم
سوى فً حتعوٌض جزئً فً مشكلة ارحتفاع الحتكالٌف 1وسٌحتم خفض األرباح إلى النصف مقارنة مع العام الماضً
والهوامش المثٌرة للشفقة البالغة  5.6فً المئة"1
ومن أبرز ما اشتملت عليه هذه التوقعات ما يلي:
الوقود :عم االحتاا ال ولً للنقل الجوي "إٌاحتا" فً العام  1155إلى رفع االفحتراضات المحتعلقة بمحتوسط سعر النفط
إلى  78والراً للبرمٌل الواا من النفط (خام برنت) مع أن الحتق ٌرات المفحترضة السابقة كانت عن مسحتوى 66
والراً للبرمٌل فً شهر ٌسمبر /كانون األول من العام الماضً ،وجاءت هذه الخطوة حتماشٌا ً مع حتوقعات السوق1
وفضالً عن حتأثٌر الحتاوط على الوقو  ،وهو ما ٌقرب من  11فً المئة من االسحتهالك المحتوقع ،سٌؤ ي هذا إلى زٌا ة
فاحتورة الوقو الحتً حتحتاملها الصناعة بمع ل  51ملٌارات والر إلى ما مجموعه  588ملٌار والر 1وبالمقارنة مع

المسحتوٌات السائ ة فً العام  ،1151فق بات من المحتوقع اآلن أن حترحتفع أسعار النفط بنسبة  11فً المئة خالل العام
الجاري  11155وٌق ر فً الوقت الراهن أن حتمثل حتكالٌف الوقو ما نسبحته  17فً المئة من إجمالً حتكالٌف الحتشغٌل
(صعو ا من  18فً المئة من العام 1)1151
وحتوفر االقحتصا ات المحتنامٌة الفرصة لشركات الطٌران السحتعا ة بعض هذه الحتكالٌف اإلضافٌة من خالل اإلٌرا ات
اإلضافٌة 1وعلى سبٌل المثال ،فإنه منذ أوائل العام  ،1117فق أ ى ارحتفاع أسعار النفط إلى إضافة  11فً المئة إلى
حتكالٌف الوا ات ،فً اٌن ارحتفع محتوسط األسعار (باسحتثناء الرسوم اإلضافٌة) بنسبة  11فً المئة 1لكن فً العام
 ،1155ال ٌمكن حتوقع حتاقٌق إٌرا ات أعلى أو أن حتكون عن المسحتوى الكافً للاٌلولة ون أن ٌحتسبب ارحتفاع أسعار
النفط فً حتقلٌص األرباح بنسبة  68فً المئة من المسحتوٌات الحتً كانت علٌها فً العام 11151
الطلب :إن الزٌا ة فً حتوقعات إجمالً الناحتج المالً العالمً إلى  1.5فً المئة (من  1.8فً المئة فً شهر ٌسمبر/
كانون األول الفائت) ٌبشر بالخٌر بالنسبة إلى اسحتمرار الطلب القوي على النقل الجوي 1وحتماشٌا ً مع هذه النظرة ،قام
االحتاا ال ولً للنقل الجوي "إٌاحتا" بحتقٌح حتوقعاحته لنمو الطلب من جانب الركاب إلى  1.8فً المئة (من  1.1فً
المئة) ،إضافة إلى حتوقعاحته لنمو اركة الشان إلى  8.5فً المئة (مقابل  1.1فً المئة) 1ولشكل عام ،فإن هذا سٌاقق
حتوسعا ً بنسبة  1.5فً المئة فً مع الت امولة الشان الجوي1
القدرة االستيعابية :حتشٌر ج اول الراالت لشركات الطٌران إلى وجو زٌا ة الق رة االسحتٌعابٌة بنسبة  8فً المئة،
أي أنها أ نى بقلٌل من النسبة المحتوقعة سابقا ً والبالغة  8.5فً المئة 1ومن هذه الزٌا ة ،سٌأحتً  1فً المئة بع أن ٌحتم
إ خال  5611إ خال طائرة ج ٌ ة إلى أساطٌل الشركات خالل العام الجاري  11155ومن المحتوقع أن ٌحتاقق ما
نسبحته  5فً المئة من الق رات اإلضافٌة غٌر المسحتغلة بع إعا ة حترحتٌب أسطول الطائرات ذات الممرٌن1
العوائد :مع الزٌا ة المحتوقعة فً الق رة االسحتٌعابٌة الحتً ٌحترحتفع بنسبة  8فً المئة فً العام  ،1155وحتاسن الطلب
بنسبة  1.5فً المئة ،سحتكون الفجوة بمق ار  1.1نقطة مئوٌة 1وأ ى هذا إلى حتضٌق الفجوة السابقة الحتً كانت 1.6
نقطة مئوٌة 1وبٌنما كان هناك بعض الضعف فً مع ل إشغال المقاع أو امولة الركاب ،إال أنه ظل اعحتباراً من
مطلع شهر ٌناٌر /كانون الثانً قرب مسحتوٌاحته القٌاسٌة البالغة  55.5فً المئة والمع لة موسمٌا ً 1كما بقٌت عوامل
امولة الشان مرحتفعة مقارنة مع القمم ال ورٌة السابقة 1ووفرت هذه الظروف المحتش ة للعرض والطلب إلى إفساح
المجال إل خال حتاسٌنات فً العوائ  1ومن المحتوقع أن حتحتاسن عوائ الركاب وأن حتاقق نمواً بنسبة  5.1فً المئة (أي
زٌا ة عن الحتوقعات السابقة بنسبة  1.1فً المئة) ،وحتاسن عائ ات الشان بنسبة  5.7فً المئة (مقارنة مع الحتوقعات
السابقة الحتً لم حتكشف عن أي نمو)1
السفر على الدرجتين األولى ورجال األعمال :حتعحتبر اركة السفر على محتن ال رجحتٌن األولى ورجال األعمال مساهما ً
مهما ً من رباٌة شبكات شركات الطٌران 1كما حتع ّ ثقة م ٌري المشحترٌات مؤشراً رئٌسٌا ً على سفر رجال األعمال1
وفً شهر ٌناٌر /كانون الثانً ،وصل مؤشر م ٌري المشحترٌات ل ى "جٌه بٌه مورغان /ماركٌت" JP Morgan l
 Markitإلى مسحتوى قٌاسً 1وعالوة على ذلك ،سحتحتواصل الحتقارٌر الحتجارٌة القوٌة فً نهاٌة العام  1151إضافة إلى
حتوسعة الحتجارة العالمٌة ،األمر الذي ٌساع على فع السفر لألغراض حتجارٌة فً العام  ،1155وإن كان ذلك بوحتٌرة
أبطأ مما شه ناه خالل اقبة االنحتعاش بع إزمة الركو فً العام 11151

المخاطر :إن االرحتفاع المحتواصل فً أسعار النفط ٌشكل حتا ٌا ً ائما ألرباح شركات الطٌران 1وإذا كانت هذه
الحتا ٌات مصاوبة بالنمو القوي فً االقحتصا ات والحتجارة العالمٌة عموماً ،سٌكون بمق ور شركات الطٌران أن
حتاظى بفرصة السٌطرة على األسعار وحتعوٌض ارحتفاع حتكالٌف الوقو  1لكن إذا كان ارحتفاع أسعار الطاقة ٌؤ ي إلى
كبح النمو االقحتصا ي العالمً ،سٌكون هناك خطر الهبوط القوي لهذه الحتوقعات 1ومع ارحتفاع أسعار النفط الحتً
حتأججت نٌرانها فً الوقت الاالً فً ظل الحتكهنات اول األا اث السٌاسٌة الجارٌة فً منطقة الشرق األوسط ب الً
من حتعزٌز النمو االقحتصا ي ،فإن هذا سٌكون أا العوامل السلبٌة الرئٌسٌة1
وقال بٌسنانً" :حتااول الصناعة فً هذا العام حتاقٌق الحتوازن مع أنه حتب و وكأنها حتسٌر على ابل ماكم رقٌق ج اً من
هامش األرباح البالغ  5.6فً المئة 1إن هذه حتع واا ة من المشاكل الهٌكلٌة الحتً واجهحتها هذه الصناعة مع هامش
وصل فً المحتوسط إلى  1.5فً المئة على م ى العقو األربعة الماضٌة 1وهناك ااجز رقٌق للغاٌة ٌوفر الاماٌة
لهذه الصناعة احتى حتحتمكن من الافاظ على حتوازنها كً حتمحتص الص مات 1وٌمثل النفط فً الوقت الراهن الخطر
األكبر 1وإذا ما أ ى ارحتفاعه إلى كبح الحتوسع االقحتصا ي العالمً ،سحتحت هور الحتوقعات بسرعة كبٌرة"1
وسلط االحتاا ال ولً للنقل الجوي الضوء أٌضا ً على خطر زٌا ة الضرائب ،ال سٌما فً األسواق الحترفٌهٌة الاساسة
لألسعار 1وفً العام  ،1151شه ت الصناعة فرض ضرائب ج ٌ ة وزٌا ة فً ا و حتحتراوح من  1إلى  1فً المئة
من أسعار الحتذاكر فً ألمانٌا والمملكة المحتا ة والنمسا 1وفً اآلونة األخٌرة ،انضمت آٌسلن ا والهن وجنوب افرٌقٌا
مع وجو خطط لفرض ضرائب إضافٌة 1وٌخحتحتم بٌسٌنانً ا ٌثه بالقول" :إن هذه الصناعة اساسة ج اً لمسألة
األسعار 1وٌحتمحتع قطاع الطٌران بالق رة على حتافٌز االقحتصا  1لكن هذه الق رة حتعرضت للخطر عن طرٌق إضافة
الضرائب فً وقت حتكافح فٌه للحتعامل مع ارحتفاع أسعار الوقو والافاظ على هوامش محت نٌة ج اً"1
وتتمثل أبرز المالمح اإلقليمية في ما يلي:
من المحتوقع أن حتحتمكن شركات الطٌران فً منطقة الشرق األوسط العو ة إلى حتاقٌق األرباح بمسحتوى ق ٌصل إلى
 511ملٌون والر 1وهذا هو أفضل بكثٌر من الحتوقعات السابقة الحتً كانت حتشٌر إلى  611ملٌون والر ،ولكن فً
الوقت ذاحته حتقل عن  5.5ملٌار والر األرباح اققحتها هذه المنطقة فً العام الماضً  11151ومن المحتوقع أن حتحترك
االة ع م االسحتقرار السٌاسً فً المنطقة فً مصر وحتونس ولٌبٌا إلى حترك حتأثٌر ملاوظ ،ال سٌما وأن هذه ال ول
حتسحتاوذ مجحتمعة على ما نسبحته  11فً المئة حتقرٌبا ً من اركة الركاب فً المنطقة 1لكن ٌمكن أن ٌحتوازن ذلك من
خالل منطقة الخلٌج الحتً حتسحتفٌ من النشاط االقحتصا ي المرحتبط بأسعار النفط المرحتفعة ،والحتً ال حتزال ماطات للفوز
باصة سوق الراالت الطوٌلة المسافة 1كما حتاسنت مع الت إشغال المقاع بشكل ملاوظ لهذه الشركات ،وحتعمل
على إضافة المزٌ الق رات االسحتٌعابٌة الج ٌ ة بوحتٌرة أبطأ من زٌا ة الطلب1
* * * النهاية * * *
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ٌمثلل االحتاللا الل ولً للنقللل الجلوي "إٌاحتللا"  032شللركة طٌللران حتشلكل مللع بعضللها  33فللً المئلة مللن الاركللة الجوٌللة العالمٌللة
المنحتظمة1
ً
ٌمكنكم محتابعحتنا من خالل الرابط http://twitter.com/iata2press :للاصول على األخبار ،وخصوصا حتلك الموجهلة إللى
وسائل اإلعالم1

