
 
 

 النقل الجوي المالية لتفشي فيروس كورونا على قطاع   "إياتا"   تحليالت

 - للتخفيف من تداعيات تفشي الفيروس على القطاعفعالة االتحاد ينّوه بضرورة اتخاذ إجراءات  -

ته بشففففلن التداعيات  تحليال تحديثعن  "إياتا"االتحاد الدولي للنقل الجوي كشففففف  :2020مارس  7؛ )سنننننرافور  

 .  قطاع النقل الجوي الدوليكحالة صحية طارئة على لثيره وتفيروس كورونا  النتشارالمالية 

في إيرادات حركفة  خسفففففائر  2020سفففففيتكبفد خالل عفا  قطفاع النقفل الجوي الفدولي إلى أن هفذه التحليالت وتشفففففير 

الفيروس على األسفففوال الحالية التي   انتشفففاراقتصفففر في حال مليار دوالر أمريكي،  63بقيمة الدوليين المسفففافرين 

  مليار دوالر أمريكي في حال انتشففار فيروس على نطال   113 وأ، مارس 2اعتباراً من  حالة إصففابة 100سففّجلت 

 عمليات الشحن الجوي.الفيروس على انتشار تلثير بشلن تقديرات ول  تُنشر حتى اليو  أي  .من ذلك أوسع

مليار   29.3بقيمة في اإليرادات ئر خسففاتسففجيل ، 2020فبراير  20يو  نشففرها في تحليالت سففابقة االتحاد توقع و

ى . ومنذ ذلك الحين، ةاألسففوال المرتبطة بالسففول الصففينيفي الفيروس اقتصففر انتشففار دوالر أمريكي في حال  تفشففّ

 الصين.المسارات الجوية خارج نطال عبر المستقبلية الرحالت حجوزات على بشّدة ما أثر ، دولة 80في الفيروس 

% 25الطيران بنسففبة رحالت أسففعار تراجعت إذ  ،بانتشففار فيروس كورونا وتلثرت األسففوال المالية بشففكل ملحو 

انتشفففففار فيروس المتالزمفة  الُمسفففففجفل أثنفاء االنخففا  تقريبفاً عن % 21مفا يزيفد بنسفففففبفة ، تفشفففففي الفيروسمنفذ 

في التوقعات الواردة تخّطت صفادمة ئر وشفددت إيرادات القطاع خسفاكما . 2003عا  في الحادة )سفارس   التنفسفية

 لالتحاد الدولي للنقل الجوي. التحليالت السابقتقرير 

المسفافرين  تمل على إيرادات التلثير الُمحاالعتبار، قّدر االتحاد الدولي للنقل الجوي بفيروس كورونا وبعد أخذ تفشفي 

 حتملين:سيناريوهين مُ استناداً إلى 

 السيناريو األول: الحد من انتشار الفيروس:

، والتي  مارس 2لغاية بفيروس كورونا إصففابة مدكدة  100أكثر من سففّجلت  هذا السففيناريو األسففوال التي ويشففمل 

ثقة  كما يرتبط هذا السفففيناريو بانحسفففار .  Vوفق نموذج )الفت حالت تعافي اقتصفففادي تبعدا اً حاداً شفففددت تدهور

 خرى مثل أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الدادئ وأوروبا.األسوال األالعمالء في 

فيروس  تفشففي االنخفا  المتوقع في أعداد المسففافرين بسففب  مع هذا السففيناريو المشففمولة في األسففوال وتُصففنّف 

،  % 14-وكوريا الجنوبية )، % 10-وسنغافورة )، % 12-واليابان )، % 23-الصين ) :وفق النحو التالي كورونا

من المتوقع انخفا   إلى جان  ذلك، % . 16-وإيران )، % 10-وألمانيا )، % 10-وفرنسففا )، % 24-وإيطاليا )

من  الصفين واليابان وسفنغافورة وكوريا الجنوبية. كما باسفتثناء % في األسفوال اسسفيوية 11طل  بنسفبة مسفتويات ال

 .باستثناء إيطاليا وفرنسا وألمانياأوروبا على التوالي، الشرل األوسط و% في منطقة 7تراجع الطل  بنسبة المرّجح 

مليار   63ما يعادل ، بالدوليينت المسفافرين في إيرادا% 11تسفجيل خسفائر بنسفبة من خالل الطل  تراجع ينعكس و

األسففوال  سففتواجه و من إجمالي تلك الخسففائر.مليار دوالر أمريكي  22سففتتكبّد الصففين ، مع العل  أن دوالر أمريكي

 مليار دوالر أمريكي. 47، خسائر إجمالية تصل إلى الصينا، بما فيدا مع آسيالُمرتبطة 

 :الفيروسفي احتواء اإلخفاق السيناريو الثاني: 



 
بفيروس كورونا   إصففابات مدكدة أو أكثر 10سففجلت  األسففوال التي غطي تُ ماثلة مندجية مُ إلى هذا السففيناريو يسففتند 

 113ما يعادل ، بالدوليينإيرادات المسففافرين في % 19بنسففبة خسففارة هذه األسففوال واجه تو. مارس 2اعتباراً من 

 .2008عا   األزمة المالية العالميةالقطاع خالل تكبّدها التي الخسائر يُعادل أيضاً ، وهو ما دوالر أمريكيمليار 

التأثير على أعداد   السوق 

 المسافرين 

التأثير على إيرادات  

 المسافرين 

أستراليا والصين واليابان وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية  

 ند وفيتنا وتايال

 مليار دوالر أمريكي 49.7- 23%-

 مليار دوالر أمريكي 7.6- %9- آسيا والمحيط الدادئ

النمسفففا وفرنسفففا وإيطاليا وألمانيا وهولندا والنرويا وإسفففبانيا  

 وسويسرا والسويد والمملكة المتحدة

 مليار دوالر أمريكي 37.3- 24%-

 مليار دوالر أمريكي 6.6- %9- بقية أوروبا 

والعرال وإيران والكويفت ولبنفان واإلمفارات العربيفة  البحرين 

 المتحدة

 مليار دوالر أمريكي 4.9- 23%-

 مليار دوالر أمريكي 2.3- %9- بقية الشرل األوسط

 مليار دوالر أمريكي 21.1- %10- كندا والواليات المتحدة األمريكية

 

على سفبيل المثال تشفتمل إيرادات   ،بع  األسفوالبين تداخل الضفافة بسفب  مُ ليسفت اإليرادات ئر خسفاأرقا   مالحظة:

اإليرادات هي عائدات األجور األسففاسففية لجميع  وألمانيا. والصففين كل من إيرادات األلمانية على -السففول الصففينية

 الرحالت الداخلية.باإلضافة إلى رحالت الذها  واإليا  تُسيّر شركات الطيران التي 

ألندا  الخاص باألسففوال، التحليل هذا  تضففمنة بشففكل  صففريح فيغير مُ الالتينية والكاريبي  أسففوال أفريقيا وأمريكاإن 

 .بفيروس كورونا إصابات مدكدة على األقل 10سجلت لحد اللح ة ال تض  أي دولة و

 :من التأثيرات التخفيف

قد  و. الجاري  منذ بداية العا برنت من خا  برميل لكل دوالر أمريكي  13بشفكل  ملحو  بواقع أسفعار النفط تراجعت 

الوفورات  يُضفففففاف إلى ذلك ، 2020الوقود لعفا  على طلبفات مليفار دوالر  28التكفاليف بقيمفة خف  يددي ذلك إلى 

على   ةالكارثيات التلثيراحتواء دون ولكن للتعافي المجال بع  ما قد يُفسفففح العمليات، تراجع نتيجة سفففّجل  التي سفففتُ 

لدى  هذا التلثير من سفففيحد كما تجدر اإلشفففارة إلى أن تطبيق تدابير الحماية و .بسفففب  تفشفففي فيروس كورونا الطل 

 لعديد من شركات الطيران.ا

 التأثير



 
نحن نتعامل ألول  " الرئيس التنفيذي لالتحاد الدولي للنقل الجوي:المدير العا  و كساندر دي جونياكبدذا الصدد، قال أل

وتوقعات  آفال انحدرت ، حيث كورونافيروس تفشفففي سفففلسفففلة من التداعيات السفففلبية غير المسفففبوقة نتيجة مرة مع 

. ومن الصفع  جداً بعد مرور أقل من شفدرين على تفشفي الفيروس القطاع بوتيرة سفلبية للغاية في مع   أنحاء العال 

ت  اقتصففر، سففواًء مريعةإلى كارثة ه هو تحّوليروس، ولكن األمر المدكد حتى اليو  أن نتوقع آلية تطّور وانتشففار الف

  اتسع نطالإذا مليار دوالر، أو  63تسجيل خسائر في اإليرادات بقيمة مع ط فقعّدة أسوال على االنتشار في تداعياته 

 ."مليار دوالر 113تسجيل خسائر في اإليرادات بقيمة ليشمل تلثيراته 

طارئة  وتطبيق إجراءات مسفافرين القدرة االسفتيعابية للتقليل بغالبية شفركات الطيران وأضفاف دي جونياك: "التزمت 

تبفذل شفففففركفات الطيران  و أيضفففففاً اتخفاذ خطوات فعفالفة في هفذا اإلطفار. الحكومفات، ويتوجف  على التكفاليفللحفد من 

وإلى جان  التدابير التحفيزية التي تتطلع   اقتصفففادات العال .بين ربط والخدماتدا لمواصفففلة تقدي   جدودهاقصفففارى 

الطيران عبر  قطاع دع  العمل على حشففد الجدود للتغل  على هذه األزمة االسففتثنائية والحكومات التخاذها، يتوج  

 ".ن ي  الجداول الزمنية لرحالت الطيرانتخفيف الضرائ  والرسو  وت

 -انتهى-


