LĘKI IATA NA SEZON LETNI
Z powodu wolnego tempa szczepień sezon letni jest zagrożony,
obawia się zrzeszenie linii lotniczych IATA i koryguje swoje
prognozy strat w górę.

Organizacja patronacka linii lotniczych IATA widzi zagrożenie dla lukratywnego letniego biznesu.
Powolne tempo szczepień oznacza, że nie można oczekiwać zniesienia ograniczeń w podróżowaniu
na czas, obawia się główny ekonomista IATA Brian Pearce. "Ważny letni biznes linii lotniczych jest
zagrożony" - powiedział. W efekcie linie lotnicze prawdopodobnie poniosą w tym roku jeszcze
większe straty, niż zrzeszenie zakładało w grudniu ubiegłego roku. Pearce zrewidował prognozę
strat na ten rok z nieco poniżej 39 mld dol. do 47 - 48 mld dol.
Jeszcze cztery miesiące temu IATA miała nadzieję, że operacje lotnicze osiągną w tym roku 51%
poziomu z 2019 roku. Teraz już zakłada 43 proc. To w przeliczeniu na liczbę przepłyniętych
pasażerokilometrów - wszystkich lotów przez wszystkich pasażerów łącznie. Głównym problemem,
jak powiedział, są ograniczenia w podróżowaniu w wielu krajach. Ale jest też pozytywna informacja:
Pasażerowie są gotowi do startu, powiedział. "Mamy dobre powody do optymizmu" - mówi szef IATA
Willie Walsh. "Mamy wyraźne oznaki, że będzie silny wzrost popytu, gdy ograniczenia w
podróżowaniu zostaną złagodzone lub zniesione".
Willie Walsh uważa, że najpilniejszym priorytetem IATA jest ponowne otwarcie granic i powrót
członków organizacji w powietrze. IATA Travel Pass jest dobrym sposobem, aby to osiągnąć, mówi.
Digitalizuje ona wyniki badań i świadectwa szczepień. W przyszłości pasażerowie nie będą mogli stać
w kolejce do odprawy z dokumentami w rękach. Ponadto Walsh domaga się zniesienia przepisów
podróżnych związanych z koronawirusem tak szybko, jak to możliwe po ustąpieniu pandemii.
Wymagania dotyczące badań lub świadectw szczepień nie powinny być utrzymywane w
nieskończoność.
Według prognozy IATA, w drugiej połowie roku najlepiej radzą sobie regiony z dużymi rynkami bez
granic międzynarodowych. Regiony takie jak Europa, z wieloma granicami państwowymi, są
najgorsze, ponieważ mogą mieć różne zasady wjazdu. Podczas gdy w USA wszyscy chętni mogliby
się zaszczepić do lipca, w Europie zajęłoby to więcej czasu - w Niemczech i Francji do października,
według badań firmy Airfinity.
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