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 األزمة األقتصادية تواصل تأثيرها على الصناعة في يناير
 
 

  
اليوم، عن نتائج الحرآة الجوية ) ياتاا(أعلن األتحاد الدولي للنقل الجوي ، جنيف، 2009 فبراير 26

  .  على أساس سنويفيها انخاض في الطلبالماضي والتي أظهرت يناير للمسافرين لشهر 
 
 

نة مع الشهر  مقار في شهر يناير%5.6بنسبة اض الطلب عل االسفر البيانات أنخفحيث أظهرت 
على أساس اخفاضًا في الحرآة الجوية % 4.6ادنى من آاملة ، وبنقطة مئوية 2008نفسه في العام 

سجيله في شهر يناير وان االنخفاض في الطلب الذي تم ت . سنوي والتي تم تسجيلها في شهر ديسمبر
  . يعد الخامس على التوالي

  
 

من القدرة األستيعابية، % 2.0في انخفاض الطلب على السفر أنخفض بمعدل % 5.6وان معدل 
  .2008ا سجله في شهر يناير ممأقل  %.2.0 أي بمعدل% 72.8مسجًال 

  
شهر ديسمبر الماضي آما شهدت حرآة الشحن الجوي في شهر يناير أنخفاضًا إضافيًا عما سجلته في 

 الشحن حرآةألنخفاض شهر الثامن على التوالي الذا هو وه.  سنويًا% 23.2، بنسبة %)– 22.6(
 . الجوي

 
ذعر في آل الأن حاله ": وفي هذا السياق، قال جيوفاني بيسنياني، الرئيس التنفيذي ورئيس االياتا

فاض في حرآة الشحن الجوي، ن جميع شرآات النقل الجوي في العالم سجلت انخوحيث امكان، 
قل الجوي في الشرق األوسط التي نباإلضافة إلى أنخفاض في حرآة النقل الجوي ماعدا شرآات ال

حن لم نرى نهاية هذه ولكن نتواجه الصناعة أزمة عالمية و. شهدت ارتفاع في حرآة النقل الجوي
  ." االزمة حتى االن

  
  

  : حرآة المسافرين
 
في يناير أعلى أنخفاض في الطلب على الحرآة الجوية بنسبة ا  ناقالت منطقة أسيسجلت •

، وحدث )9.75(ويعد هذا يعد افضل مما سجلته من أنخفاض في شهر ديسمبر . سنويًا% 8.44
 التي صادفت نهاية شهر رأس السنة الصينيةهذا التغير األيجابي بسبب الحرآة المتزايدة في 



وانخفضت القدرة األستيعابية في المنطقة بنسبة ). لماضيةفبراير السنة ا(م الجاري العا نيناير م
 في أقتصادها لم يسبق ًاحيث سجلت اليابان، التي تعد أآبر سوق في هذه المنطقة انخفاض%. 4.3

 . 2009في العام % 5له مثيل بمعدل 
 
، بسبب %6.2أما شرآات النقل في منطقة شمال أفريقيا، شهدت ثاني اآبر انخفاض بمعدل  •

بتقليل شرآات النقل قامت ذلك، ونظرا ل. ض حرآة النقل الجوي عبر المحيط الهاديأنخفا
 .2008عام التي جرت في الالتوسع بتقليل عميات وذلك  الدولية،األستيعابية  من القدرة 2.6%

  
على الطلب، وانخفاض في % 5.7وشهدت شرآات النقل الجوي في أوروبا، انخفاضًا بمعدل  •

تشهد ٪ في ديسمبر حيث  2.7 الطلب بشكل حاد من وانخفض%. 3.6بنسبة القدرة االستيعابية 
 .عميقال رآودال حالة منقتصادات األوروبية اال

  
وعلى الرغم من زيادة القدرة  ٪ 1.4انخفاض طفيف قدره وشهدت ناقالت أمريكا الالتينية  •

 . ٪74.9 بمعدلأعلى عوامل الحمولة  المنطقةسجلت  ٪، 0.5بنسبة  األستيعابية
  
في يناير بعدما % 2.6وشهدت ناقالت افريقيا تراجع متوسط على الحرآة الجوية بمعدل قدرة  •

 .  في شهر ديسمبر الماضي2.6سجل 
  
%. 3.1اما ناقالت الشرق األوسط فهي الوحيدة التي سجلت أرتفاع في الحرآة الجوية بمعدل  •

 %. 10.8 2008قالت في العام ولكن تبقى هذه النسبة ضئيلة عن النسبة التي سجلتها هذه النا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 

  : لجويحرآة الشحن ا
  
من حرآة الشحن الجوي، انخفاض بمعدل % 43شهدت ناقالت أسيا والباسيفيك التي تمثل  •

وجاءت بعدها األسواق االخرى حيث سجلت ناقالت أوروبا انخفاض . سنة بعد سنة 28.1%
   %). - 19.3(سجلت ومنطثة شمال أمريكا التي %) - 23.0(بمعدل 

 



النخفاض في شهر  إلى ًا قياس استقرت نسبيًاهاأنببدو الحرآة الجوية قد تعلى الرغم من أن  •
الشرآات المصنعة ال تزال القول بان هذا هو االنخفاض النهائي، فان ألوانه  فمن السابقر ديسمب

 .ام الشحناالنتاج الذي من المتوقع أن يؤدي إلى مزيد من انخفاض في أحجمن تخفض 
  

 أن أسعار الوقود ال تزال أقل بكثير من مستوى يه ةالوحيداألخبار الجيدة ن ا": وأضاف بيسنياني
ومن المتوقع ان تشهد الصناعة . قد أحدث ضررًا  أآبر بالصناعة لكن انخفاض الطلب. العام الماضى

 وتسجيل خسارة بقيمة  مليار دوالر ،500إلى   مليار دوالر أمريكي35 بقيمةاإليرادات في تقلص 
 . مليار دوالر أمريكي هذا العام2.5

 
 تواضعًا حكومات أآثرللمطالبنا فان ، في مرحلة حرجةلخطوط الجوية في الوقت الذي التزال فية ا

االستثمارات أوًال، التزيدوا الضرائب علينا من أجل تسديد تكاليف . به الصناعات األخرىطالب مما ت
النقل الجوي ضريبة الحكومة البريطانية لزيادة خطة  وهذا يشمل  .فيةالصناعة المصر في مجال
 على الرغم من 2008وفي العام ." ضريبة المغادرة، وخطة الحكومة الهولندية الغير آفوءة لللرآاب

إضافي من  اعالن الحكومات عن بعض األعفاءات الضريبية، فقد تم احاطة صناعة الطيران بعبء
 .أمريكي يار دوالر مل6.9بقيمة ضرائب ال
  

الطيران التجارية  شرآاتثانيًا ، منح ": بيسنياني في أشارة إلى خطة األياتا لمبادرة الحريةوأضاف 
رأس  أسواقومع وجود حالة فوضى في . االعمال التي تمتلكها جميع الصناعات األخرىحريات 
وان االزمات التي نمر بها . يرفع ويجب انعبئا ال لزوم له تشكل لملكية االقيود فان ، ميةالمال العال

  ."  اليوم تبرز الحاجة إلى اجراء تغيير في هيكل هذه الصناعة الهشة
 

 - النهاية -


