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Οι επιπτώσεις της επιδημίας του κορωνοϊού στους διεθνείς αερομεταφορείς 

Την  τελευταία εβδομάδα ο ισπανικός χρηματιστηριακός δείκτης Ibex κατέγραψε την μεγαλύτερη 

πτώση του τα τελευταία δέκα χρόνια, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 11,76%. Ανάλογα 

απαισιόδοξα κινήθηκαν και οι χρηματιστηριακοί δείκτες στις Η.Π.Α. και την υπόλοιπη Ευρώπη. 

Φυσικά, μέσα σε αυτόν τον χρηματοοικονομικό κυκεώνα, δεν θα μπορούσαν να μείνουν 

ανεπηρέαστες οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο αεροπορικές εταιρίες.  

Ο όμιλος της IAG, στον οποίο εντάσσονται οι British Airways, Iberia, Vueling, Air Lingus, Level 

και σύντομα και η Air Europa, είδε την αξία των μετοχών της να πέφτει έως και κατά 13,15%, 

βιώνοντάς την χειρότερη εβδομάδα της, από την περίοδο που ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα του 

δημοψηφίσματος αναφορικά με το Brexit, ενώ από τη στιγμή που η αγορά άρχισε να επιβραδύνει 

έως και σήμερα, η πτώση ανέρχεται στο 34,1% και οι απώλειες κεφαλαίων ξεπερνούν τα 5,3 δις 

ευρώ. Επίσης, η Air France απώλεσε το 7,79%, η Lufthansa το 6,5%, ενώ η Ryanair το 4,94% 

της αξίας των μετοχών της. 

Ωστόσο, το πλήγμα της επιδημίας στις αερομεταφορές δεν απαντάται μόνο στην 

χρηματιστηριακή τους αξία, αλλά και στην ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων, εξαιτίας της 

ελλιπούς ζήτησης. Είναι χαρακτηριστικό το φαινόμενο, ότι ακόμα και το 50% των επιβατών με 

ήδη αγορασμένο ναύλο δεν προσέρχονται την ημέρα της πτήσης για να ταξιδέψουν. Η αιτία της 

αποχής αυτής, είναι φυσικά ο φόβος για την εξάπλωση του Covid-19. Επιπρόσθετα, οι 

μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρίες έχουν ανακοινώσει εθελούσια μείωση στη συχνότητα που 

επισκέπτονται πληγείσες από τον ιό περιοχές για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Μαρτίου, 

όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελβετία μεταξύ άλλων.   

Προς υποστήριξη των αερομεταφορέων, η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) έκανε αίτημα 

προς της αρχές τις αεροπλοΐας να είναι περισσότερο ελαστικές με τα ωράρια των 

προγραμματισμένων πτήσεων στα αεροδρόμια ενώ δήλωσε ότι υπάρχουν μεταφορείς που 

έχουν χάσει ήδη το 26% των πτήσεων τους, σε σχέση με το προγενέστερο έτος.  
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