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Τα 2/3 των επιβατών της έχει απωλέσει στο πρώτο οκτάμηνο του
2020 το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας. Αιτία, η πανδημία του
covid-19 που έχει προκαλέσει παρόμοιες και χειρότερες
επιδόσεις σε όλα τα αεροδρόμια παγκοσμίως. Αν και το πρώτο
δίμηνο αποτέλεσε ένα πρώτο θετικό δείγμα, η συνέχεια υπήρξε
καταστροφική. Ο Μάρτιος -61,3%, ο Απρίλιος -98,8% (η χώρα ήταν
σε πλήρες lockdown), ο Μάιος -96,3%, ο Ιούνιος -87,9%, ο
Ιούλιος -70%, ο Αύγουστος -60,4% και ο Σεπτέμβριος -68%. Ο
μέσος όρος στο πρώτο οκτάμηνο κυμαίνεται στο -65,7%.
Από τις τραγικές επιδόσεις του αεροδρομίου ως άμεση συνέπεια
υπήρξε η διακοπή των πλάνων επέκτασης που είχε προχωρήσει
συστηματικά τα τελευταία δύο χρόνια αλλά και το πλάνο πώλησης
από το ΤΑΙΠΕΔ, ποσοστού 30%. Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν
πως σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις μπορεί να φτάσουμε
ακόμα και το 2024 για να δούμε τα στατιστικά του 2019 και να
έχουμε πλήρη ανάκαμψη των αερομεταφορών.
Ελπίδα όλων είναι ο όσο το δυνατόν πιο σύντομος εμβολιασμός
για να υπάρξει μία βελτίωση στην ψυχολογία των επιβατών όσον
αφορά τις αερομεταφορές. Είναι άλλωστε φανερό πως είναι ένας
από τους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας που πλήγηκε με
σφοδρότητα από την πανδημία.
Αναφορικά με το αεροδρόμιο της Αθήνας, φέτος ο μόνος μήνας που
είδε την επιβατική της κίνηση να κινείται πάνω από το ένα
εκατομμύριο επιβάτες, ήταν τον Αύγουστο με 1,2 εκατ.ευρώ. Τον
Απρίλιο το αεροδρόμιο κατέγραψε τη χειρότερη επίδοση όλων των
εποχών με μόλις 23.328 επιβάτες σε μία πρωτοφανής για τα

αεροπορικά χρονικά συγκυρία. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα φετινά
στατιστικά του αεροδρομίου έχει κρατήσει η εσωτερική κίνηση
που από την αρχή της κρίσης τον Μάρτιο, έχει σταθερά την
πλειοψηφία των επιβατών.

Ο Σεπτέμβριος
Η κίνηση του Σεπτεμβρίου επηρεάστηκε επίσης σημαντικά από την
πανδημία COVID-19 και τις επιπτώσεις της στο αεροπορικό
ταξίδι. Ως αποτέλεσμα, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου
ανήλθε στις 861 χιλιάδες επιβάτες περίπου, μειωμένη κατά 68%
σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα του 2019. Οι επιβάτες, τόσο
των πτήσεων εσωτερικού όσο και των διεθνών πτήσεων, κατέγραψαν
μείωση της τάξης του 58% και 72,3% αντίστοιχα.
Συνολικά, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, η κίνηση
του αεροδρομίου ανήλθε στο επίπεδο των 6,9 εκατ. επιβατών,
σημειώνοντας πτώση της τάξης του 65,7% σε σχέση την αντίστοιχη
περίοδο του 2019, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας κατά την
περίοδο Μαρτίου-Σεπτεμβρίου. Η διεθνής κίνηση μειώθηκε κατά
68,9%, ενώ οι επιβάτες εσωτερικού παρουσίασαν πτώση της τάξης
του 58,2%.

