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 ترخي بثقلها على قطاع الشحن الجّوي وأمريكاالحرب التجارية بين الصين  

عن بيانات أسواق الشحن الجوي العالمية، والتي  "إياتا" كشف االتحاد الدولي للنقل الجوي -)جنيف(  2019أكتوبر  10

ً بطن الشحن لكل كيلومتر ) ً للطلب، ُمقاسا ً ملحوظا قارنة ، م2019% في أغسطس 3.9، بنسبة (FTKsأظهرت انكماشا

الشهر العاشر على التوالي من انخفاض حجم الشحن على أساس سنوي، وأطول  ، ليكون بذلك2018بالفترة ذاتها من عام 

 .2008ذ األزمة المالية العالمية لعام مدة من

% على 2، بنسبة (AFTKsوأظهرت البيانات ارتفاع سعة الشحن، التي تقاس بطن الشحن المتاح في الكيلومتر الواحد )

وبذلك يتفوق النمو الذي حققته السعة على النمو في معدالت الطلب للشهر السادس عشر  ،2019أساس سنوي خالل أغسطس 

 .على التوالي

وتستمر الظروف غير المواتية التي تواجه قطاع الشحن الجوي جّراء الحرب التجارية بين الواليات المتحدة األمريكية 

والصين، فضالً عن ضعف المؤشرات االقتصادية الرئيسية وتزايد حالة عدم اليقين السياسي في مختلف أنحاء العالم، حيث 

 عن مستوياتها في العام الماضي.% 1انخفضت أحجام التجارة العالمية بنسبة 

ويرجع  ،2019ولم تستطع التجارة في الدول الناشئة مواكبة مستويات األداء في الدول المتقدمة طوال القسم األعظم من عام 

االقتصادات الناشئة للتوترات التجارية، وازدياد حالة عدم االستقرار السياسي واالنخفاض الكبير  تأثر ذلك إلى ارتفاع حساسية

 في أسعار عمالت بعض األسواق الناشئة الرئيسية.

أشار تتبّع  ، إذوتواصل طلبات التصدير العالمية انخفاضها، وما زال مؤشر مديري المشتريات العالمي في منطقة االنكماش

وتراجعت مستويات الطلب في جميع الدول  ،2018ر منتجات التصنيع الجديدة إلى انخفاض الطلب منذ سبتمبر طلبات تصدي

 التجارية الكبرى للشهر الثاني على التوالي.

المدير العام والرئيس التنفيذي لالتحاد الدولي للنقل الجوي: "شهد شهر أغسطس أوضح  كوفي تعليقه، قال ألكساندر دي جونيا

حيث انخفض الطلب  ،تأثيرات الحرب التجارية بين الواليات المتحدة األمريكية والصين على أحجام الشحن الجوي حتى اآلن

ون أطول مّدة منذ األزمة المالية العالمية في واستمّر هذا االنخفاض عشر شهور متتالية، لتك ،% على أساس سنوي3.9بنسبة 

  .2008عام 

في غياب أي بوادر انفراج العاملين في القطاع، ويمكننا مصدر قلق كبير لجميع هذا االنخفاض يشكل وأضاف دي جونياك: "

ت حول العالم بتذكر أن وندعو الحكومااستمرار بيئة األعمال القاسية في قطاع الشحن الجوي. بتوقع ن أنفي األزمة التجارية، 

 . "عكس الحروب التجاريةالتجارة تلعب دوراً محورياً في تحقيق ازدهار الدول، على 



 

    

 
 األداء اإلقليمي

شهدت شركات الطيران في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق األوسط انخفاضاً حاداً في معدالت النمو السنوية إلجمالي 

، في حين كان االنخفاض أقل حدة بالنسبة لشركات الطيران في أمريكا 2019خالل شهر أغسطس أحجام الشحن الجوي 

الشمالية وأوروبا. وسجلت أفريقيا وأمريكا الالتينية نمواً في معدالت الطلب على الشحن الجوي بالمقارنة مع معدالتها في 

 شهر أغسطس من العام الماضي.

 تراجعاً في الطلب على الشحن، 2018قياساً بالفترة ذاتها من عام  والمحيط الهادئشركات الطيران في منطقة آسيا شهدت و

تحدة فضالً عن تباطؤ االقتصاد الصيني، أرخت الحرب التجارية بين الواليات الم، 2019% في أغسطس 5الجوي بنسبة 

وازداد الوضع سوءاً مع اإلغالق المؤقت لمطار هونج كونج الدولي، وهو أكبر مركز للشحن  ،والصين بظاللها على المنطقة

على الشحن الجوي، يشكل هذا األداء العامل العالمي % من إجمالي الطلب 35ألن المنطقة تمثل أكثر من  اً ونظرفي العالم. 

ً الضعيفة على مستوى القطاع عمومالرئيسي في الوصول إلى هذه النتيجة  % 2.3شهدت سعة الشحن زيادة بنسبة  ، في حينا

 مقارنة بالعام الماضي.  

ً في حجم الطلب على الشحن بنسبة  شركات الطيران بأمريكا الشماليةوشهدت  قياساً  2019% في أغسطس 2.4انخفاضا

لت شركات الطيران في %. وما زا1.3علماً أن ذلك ترافق مع ارتفاع سعة الشحن بنسبة  ،بالفترة ذاتها من العام السابق

ات الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين، وتراجع الثقة في األعمال. وتقلّص الطلب على يالمنطقة متأثرة بتبع

% قياساً بمستواها 5خدمات الشحن في أكبر المسارات بين آسيا وأمريكا الشمالية، وانخفضت األحجام المعدلة موسمياً بنسبة 

 .2018 أغسطسفي 

، 2019% في أغسطس 3.3بنسبة  شركات الطيران األوروبيةلوكشف التقرير عن انخفاض حجم الطلب على الشحن الجوي 

ً بالفترة  تأثرت مستويات األداء في اآلونة األخيرة بضعف ظروف التصنيع بالنسبة  ، حيثذاتها من العام الماضيقياسا

في حين ازدادت سعة  ،بريكستحول للمصدرين في ألمانيا، واالقتصاديات اإلقليمية األكثر ليونة، واستمرار حالة الغموض 

 % على أساس سنوي.3.3الشحن بواقع 

ً  شركات الطيران في منطقة الشرق األوسطوشهدت  ، 2019% خالل أغسطس 6.7 في أحجام الشحن الجوي بنسبة انخفاضا

ً أن  ،بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليشكل االنخفاض األكبر في الطلب على الشحن الجوي في أي منطقة علما

بع األخير من %. وتأثرت مستويات األداء في المنطقة منذ الر0.8ذلك ترافق مع انخفاض سعة الشحن في المنطقة بنسبة 

تفاقمت الضغوطات كما ية وإعادة هيكلة شركات الطيران. جّراء تفاقم التوترات التجارية وتباطؤ التجارة العالم 2018عام ال

 تماشياً مع حالة عدم اليقين االقتصادية الناجمة عن تقلب أسعار النفط بين أسواق المنطقة التي تعتمد على النفط.

Air freight market detail - August 2019

World 

share 1 FTK AFTK FLF (%-pt)2 FLF (level)3 FTK AFTK FLF (%-pt)2 FLF (level)3

TOTAL MARKET 100.0% -3.9% 2.0% -2.7% 44.6% -3.3% 1.9% -2.5% 46.3%

   Africa 1.6% 8.0% 17.1% -2.5% 30.2% 5.3% 14.1% -2.9% 34.9%

   Asia Pacific 35.4% -5.0% 2.3% -4.0% 51.6% -6.4% 0.3% -3.7% 51.7%

   Europe 23.3% -3.3% 3.3% -3.3% 47.7% -2.1% 4.0% -3.1% 50.6%

   Latin America 2.7% 0.1% -2.9% 1.1% 37.2% 1.2% 7.0% -2.0% 35.0%

   Middle East 13.2% -6.7% -0.8% -2.7% 43.5% -4.1% 1.2% -2.5% 46.0%

   North America 23.8% -2.4% 1.3% -1.5% 37.7% -0.6% 0.8% -0.5% 39.8%

   International 87.4% -4.6% 1.5% -3.1% 49.1% -4.0% 1.7% -3.0% 51.1%

   Africa 1.6% 8.4% 17.9% -2.7% 30.6% 5.7% 14.6% -3.0% 35.7%

   Asia Pacific 31.4% -5.8% 1.1% -4.3% 58.0% -7.1% -0.7% -4.0% 58.2%

   Europe 22.9% -3.3% 3.5% -3.4% 49.5% -1.9% 3.8% -3.1% 52.5%

   Latin America 2.3% -2.1% -6.3% 1.9% 44.0% -0.8% 5.7% -2.8% 42.4%

   Middle East 13.2% -6.6% -0.8% -2.7% 43.8% -4.1% 1.0% -2.5% 46.4%

   North America 15.9% -4.3% 0.3% -2.1% 43.6% -2.2% 1.1% -1.6% 46.3%

1% of industry FTKs in 2018 2Year-on-year change in load factor 3Load factor level

August 2019 (% year-on-year) % year-to-date

Note: the total industry and regional grow th rates are based on a constant sample of airlines combining reported data and estimates for missing observations. Airline traff ic is allocated 

according to the region in w hich the carrier is registered; it should not be considered as regional traff ic. Historical statistics are subject to revision. 
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% 0.1، وبنسبة 2019شهدت انخفاضاً في الطلب على الشحن الجوي في أغسطس ف يكا الالتينيةشركات الطيران في أمرأما 

%. وتأثرت مستويات األداء في المنطقة جراء انخفاض 2.9بينما تراجعت السعة بنسبة  ،بالفترة ذاتها من العام الماضي قياساً 

األمريكية والصين، وعدم االستقرار السياسي في بعض  النمو االقتصادي الناجم عن الحرب التجارية بين الواليات المتحدة

 ة في المنطقة.ي أسعار عمالت االقتصادات الرئيسالدول. وتفاقمت الحالة جراء التقلبات األخيرة ف

، بزيادة 2019مستويات نمو أسرع من أي منطقة أخرى خالل أغسطس  شركات الطيران األفريقيةمن جانب آخر، حققت 

ً بالفترة ذاتها من العام الماضي8في الطلب بنسبة  صاعدي في معدالت الطلب، ويعتبر ذلك استمراراً للتوجه الت ،% قياسا

ً منذ منتصف عام  ىوالذي بد السادس على التوالي.  وى للشهر، ما جعل القاّرة األفريقية تسّجل األداء األق2018واضحا

% على أساس سنوي. وحققت الصالت االستثمارية والعالقات التجارية القوية مع آسيا زيادة 17.1سجلت السعة نمواً قدره و

أكدت الصين في اآلونة األخيرة إجراء استثمارات بين القاّرتين العام الماضي. وبرقم من خانتين في أحجام الشحن الجوي 

 .مليار دوالر أمريكي 60ا بقيمة إضافية في أفريقي

 -انتهى-


