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 تراجع كبير في إيرادات قطاع الطيران بسبب الكورونا

 

أعلن االتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن صدور القائمة المحدثّة لتحليالت  – 2020مارس  24جنيف 

  على قطاع النقل الجوي العالمي. COVID-19اإليرادات في ضوء تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد 

جراء التشديدات الكبيرة على السفر وتوقعات بركود عالمي جديد، إلى حوالي قدر االتحاد هبوط اإليرادات و

هذا المشهد لمدة  استمر، وذلك في حال 2019% أقل بالمقارنة مع العام 44مليار دوالر أو ما يعادل  252

 ثالثة أشهر فقط ليتبعها انتعاش اقتصادي تدريجي حتى نهاية العام الجاري.

مارس، إلى تكبد القطاع خسائر في اإليرادات  5بتاريخ  والصادرة عن االتحاد التحليالت السابقةوأشارت 

مليار دوالر، وذلك قبل اتخاذ معظم الدول قرارات بوضع قيود كبيرة على السفر، والتي ألغت   113  تصل إلى

 إلى حٍد كبير سوق السفر العالمي. 

: "يواجه لكساندر دو جونياك، المدير العام والمدير التنفيذي لالتحاد الدولي للنقل الجويوبهذا الصدد، قال أ

تاريخه، إذ تشير توقعاتنا الحالية إلى أن القطاع سيشهد سيناريوهات أسوء قطاع النقل الجوي أسوء أزمة في 

وأن دور الحكومات في هذه الفترة يعد محوري حتى يحافظ ها خالل األسابيع الماضية، امن تلك التي توقعن

أينا مليار دوالر للحفاظ على بقائها، وقد ر  200القطاع على بقاءه، حيث تحتاج شركات الطيران دعم حوالي 

 بعض الحكومات بادرت بالدعم، وندعو البقية للقيام بذلك".

 مرحلة التعافي البطيئة:

الطلب على  انخفاضبحسب التقرير الجديد، من المتوقع إزالة قيود السفر خالل األشهر الثالثة القادمة، مع 

لعالمي، وتراجع الطلب السفر على أساس سنوي بنسبة السفر حتى نهاية العام بسبب الركود االقتصادي ا

، إلى جانب انخفاض مستويات الطلب على األسواق المحلية والعالمية حوالي 2019% بالمقارنة مع 38

 ، إال أن هذا السيناريو2019ن عام % خالل الربع الثاني من العام الجاري وبالمقارنة مع نفس الفترة م65

 % مع نهاية العام.10انخفاض بنسبة  معيتوقع تعافي القطاع 

 التأثير على إيرادات المسافرين )مليار دوالر(  التأثير على أعداد المسافرين  السوق 

 -4 -%32 أفريقيا 

 -88 -%37 المحيط اآلسيوي 

 -76 -%46 أوروبا 

 -15 -%41 أمريكا الالتينية

 -19 -%39 الشرق األوسط 

 -50 -%27 أمريكا الشمالية 

 -252 -%38 القطاع 
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