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China cumpara aproape 300 de avioane Airbus
Airbus a confirmat luni livrari mai lente in iulie, deoarece o criza a
aprovizionarii a lasat avioanele semiterminate, fara motoare, dar si-a
consolidat afacerile viitoare prin confirmarea unei noi comenzi majore din
China, transmite Reuters, potrivit stiripesurse.
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Constructorul european de avioane a declarat ca a livrat 46 de avioane in iulie, in scadere fata de
60 in luna precedenta si 47 in iulie 2021, conform news.ro.
Airbus si-a revizuit luna trecuta previziunile de livrare pentru anul 2022 la 700 de aeronave, de la
un obiectiv anterior de 720, dupa ce lacunele din lantul de aprovizionare au lasat compania fara
suficiente motoare.
Airbus produce cea mai mare parte a avioanelor sale cu fuselaj ingust la Toulouse si Hamburg.
Numarul de 46 de livrari din iulie confirma un articol Reuters de saptamana trecuta conform
caruia Airbus a livrat putin peste 45 de avioane.
in primele sapte luni ale anului, Airbus a livrat 343 de avioane, sau un total net de 341, dupa
deducerea a doua avioane A350 construite pentru Aeroflot, dar imposibil de livrat din cauza
sanctiunilor.
Airbus le rezervase ca livrari in conturile sale din 2021, dar erau inca in Franta cand Occidentul a

impus sanctiuni Rusiei din cauza razboiului din Ucraina.
Ulterior, producatorul de avioane a revocat comanda de la Aeroflot pentru cele doua avioane si
luni a declarat ca a vandut doua avioane A350 catre Turkish Airlines.
De asemenea, compania a anuntat ca a anulat comenzile de la Aeroflot pentru inca patru A350.
intre timp, Airbus a obtinut o comanda majora pentru aproape 300 de avioane de la companiile
aeriene de stat din China, anuntata luna trecuta, impreuna cu cateva comenzi la Farnborough
Airshow.
in acest an, Airbus a vandut 843 de avioane sau 656 dupa ajustarea pentru anulari.
Rivalul american Boeing, care a dominat salonul de la Farnborough in timp ce s-a straduit sa
atraga interes pentru avioanele 737 MAX, a carui varianta mare se confrunta cu incertitudinea
privind certificarea, urmeaza sa publice marti datele referitoare la livrari.
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