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Wydarzenie hybrydowe

Szczegółowe

tematy debat i wystąpień
Pandemia koronawirusa w znaczącym stopniu wpłynęła na organizację wydarzeń biznesowych na świecie. W 2021 roku wszystkie flagowe konferencje i szkolenia organizowane przez
Zespół Doradców Gospodarczych TOR odbyły się w formule online lub w formule hybrydowej
(częściowo stacjonarnie a częściowo w sieci).
Podobnie było z IV Kongresem Rynku Lotniczego, podczas którego gościliśmy 120 uczestników
w Centrum Nauki Kopernik, a ponad 400(?) oglądało Kongres dzięki transmisji online na
portalu rynek-lotniczy.pl

Rok 2021 w branży lotnictwa
Wyzwania dla lotnictwa cywilnego w popandemicznej rzeczywistości
Rynek lotniczego cargo w dobie covid-19. Kierunki i szanse rozwoju
Bezpieczeństwo lotnicze w czasie pandemii
Rola przemysłu w walce o większą ekologiczność transportu lotniczego
Air Traffic Management – wyzwania związane z zarządzaniem przestrzenią powietrzną w obliczu obecnej sytuacji w branży lotniczej
Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą
do 2040 r.)
Powrót pasażerów. Jak pandemia zmieniła standardy obsługi podróży
lotniczych?
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Najważniejsze

wypowiedzi Kongresu:
Marcin Horała: Będą zmiany w projekcie polityki lotniczej
Pracując nad polityką lotniczą, bierzemy pod uwagę głos branży i społeczeństwa – zapewniał
podczas Kongresu Rynku Lotniczego sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i
pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała. Podkreślił
konieczność elastycznego dostosowywania się do zmian rynku, w tym – do skutków pandemii
oraz do wymogów ochrony środowiska. Dokument ma być przyjęty w pierwszej połowie przyszłego
roku. Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do roku 2030 z perspektywą do 2040 jest
brakującym ogniwem w systemie rządowych dokumentów i strategii opisujących branżę i politykę
lotniczą. Dokumentem wyższego poziomu jest Strategia Rozwoju Transportu (poziom wyżej), a
niższego – strategia rozwoju CPK i szereg innych opracowań. – Cel główny to dobrobyt i wzrost
gospodarczy w tej części, która powstaje dzięki sektorowi lotniczemu. Ze względu na położenie i
populację powinniśmy być liderem w tej części Europy – uznał pełnomocnik.

Mikosz: Pandemia udowodniła, że lotnictwo jest niezbędne
Nauczyliśmy się i potwierdziliśmy, że jako
branża jesteśmy pożyteczni, a często
niezbędni. Do tego udowodniliśmy, że jesteśmy
niezwykle elastyczni. A po trzecie, zdajemy
sobie sprawę, że nie będzie już powrotu do
tego, co było wcześniej - mówił wiceprezes
IATA Sebastian Mikosz podczas otwarcia
Kongresu Rynku Lotniczego. Starszy wiceprezes
Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników
Powietrznych (IATA) starał się zachować
równowagę między wynikającym z danych
pesymizmem a nadziejami na optymistyczną
przyszłość. - To nadal rok historycznego
kryzysu w naszej branży - przyznał na wstępie
podkreślając, że we wspomnianym 2001
roku spadek przychodów w branży wyniósł
globalnie 6,1%, a w 2020 roku było to aż 57%.
Kryzys Covidowy zdetronizował wszystkie inne
kryzysy - podsumował Mikosz - Zaczęliśmy
powolne wychodzenie z hibernacji, ale
kluczowy ruch międzynarodowy wciąż jest na
poziomie zaledwie 1/4 sprzed pandemii. A ruch
transatlantycki i transpacyficzny to zaledwie
10% tego, co było wcześniej. Odbicie nastąpiło
bowiem przede wszystkim na dużych rynkach
krajowych, które zaburzają statystyki. Nie
jesteśmy jeszcze w fazie restartu - podkreślił.

Fijoł: Byliśmy na stromej grani, elastyczność była koniecznością, biznes wraca
Linie lotnicze musiały zachowywać się jak kotki dachowe. Byliśmy jednak na bardzo stromej grani
– powiedział Michał Fijoł, Członek zarządu ds. handlowych Polskich Linii Lotniczych LO, podczas
debaty otwierającej tegoroczny Kongres Rynku Lotniczego.
Byliśmy nie tylko wychudzeni, ale również na ogonku wisiał nam ciężki balast. Jeden Dreamliner
to pół Stadionu Narodowego. Staraliśmy się łapać każdego wystającego kamienia - podkreślił
przedstawiciel narodowego przewoźnika, który w ostatnich miesiącach zmienił strategię i postawił
na nowe kierunki działalności.
– Zaangażowaliśmy się w rynek turystyczny. Przygotowania rozpoczęliśmy dużo wcześniej.
Lataliśmy do wszystkich popularnych destynacji europejskich. Dużym odkryciem były rejsy
dalekiego zasięgu na Dominikanę czy Zanzibar, które realizowaliśmy z naszymi partnerami,
takimi jak Itaka, Rainbow czy Tui – kontynuował Michał Fijoł. Podkreślał przy tym, że spółka
wykorzystywała każdą szansę, aby zdobyć pasażera. – Wykorzystaliśmy nasze możliwości na
maksimum. Nasza sieć połączeń objęła w sumie ponad 100 tras – przypomniał przedstawiciel
PLL LOT. Obsługiwaliśmy nie tylko czartery, ale również rozwinęliśmy rynek cargo, który zanotował
niespotykane wzrosty. Realizowaliśmy rejsy z ładunkami do Chin, Indii i kilku innych krajów.
Odbywały się one bez pasażerów ze względu na różne ograniczenia, obowiązujące w tych
państwach – stwierdził Fijoł.

Zapraszamy na IV Kongres Rynku Lotniczego
w 2022 roku!

