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ارتفاع أسعار النفط وانخفاض في الربحية
جنيف  02مارس  :0200أعلن االتحاد الدولً للنقل الجوي إٌاتا الٌوم عن انخفاض توقعاته لحركة النقل الجوي للعام 2102
نتٌجة لالرتفاع الحاد فً أسعار النفط بصورة أساسٌة .وتوقع اإلٌاتا أن تحقق شركات الطٌران العالمٌة أرباح تصل إلى 0.1
ملٌار دوالر فً عام  2102مع هامش  ،٪1.0والسبب األساسً وراء هذا االنخفاض بقٌمة  011ملٌون دوالر عن توقعات
دٌسمبر الماضً ٌعود الرتفاع متوسط سعر النفط إلى  000دوالر أمرٌكً للبرمٌل الواحد مقارنه مع  99دوالر أمرٌكً فً
التوقعات السابقة .ولكن كانت هناك عوامل أخرى ساعدت على منع تجنب حدوث المزٌد من االنخفاض وهً ( )0تدهور
ملموس لألزمة فً منطقة الٌورو ( )2تحسن فً اقتصاد الوالٌات المتحدة و( )0استقرار سوق شحن البضائع و( )4نمواً أبطأ
من المتوقع فً زٌادة الطاقة اإلنتاجٌة.
وفً هذا السٌاق ،قال تونً تاٌلر ،المدٌر العام والرئٌس التنفٌذي لالٌاتا" :ال ٌزال العام  2102ملٌئا ً بالتحدٌات بالنسبة
لشركات الطٌران دولٌا ً .فقد غطى ارتفاع أسعار النفط على التدهور الملموس لألزمة فً منطقة الٌورو .وبالفعل بدأت
الصناعة بالتماس الضرر مع حدوث انخفاض فً األرباح إلى  0.1ملٌار دوالر.
وٌرتبط أداء شركات الطٌران بشكل وثٌق مع نمو الناتج المحلً اإلجمالً العالمً .وشهدنا تارٌخٌا ،عند انخفاض معدالت نمو
الناتج المحلً اإلجمالً إلى أقل من  ،٪2.1فإن صناعة الطٌران العالمٌة تسجل خسارة بصورة طبٌعٌة ،ومع توقعات نمو
الناتج المحلً اإلجمالً اآلن إلى  ٪2.1وهامش بنسبة  ،٪1.0فلن تكون صدمة لنا فً حال وقعت الصناعة فً المنطقة
الحمراء خالل عام .2102
وفً العام  2100رفعت االٌاتا توقعاتها للصناعة إلى  9.9ملٌار دوالر مقارنه مع توقعات العام  9.9( 2101ملٌار دوالر).
وكان هذا ٌرجع فً المقام األول إلى تحقٌق شركات الطٌران الصٌنٌة نتائج أفضل بكثٌر عما مما كان متوقعا ً.
العوامل األساسية لتوقعات
أسعار النفط :كان العامل الرئٌسً النخفاض الربحٌة هو االرتفاع الحاد الحاصل فً أسعار النفط .ففً دٌسمبر  ،2100بلغ
متوسط التوقعات لعام  2102حوالً  99دوالر لبرمٌل النفط من خام برنت .وقد اقترب متوسط السعر السنوي للبرمٌل من
حوالً  021دوالر ،وعلى هذا األساس تم تعدٌل توقعات سعر البرمٌل فً  2102بسعر  000دوالر مقارنة مع  99فً
التوقعات الماضٌة .وهذا سٌعمل على رفع فاتورة الوقود لتمثل  ٪04من متوسط تكالٌف التشغٌل لتبلغ  200ملٌار دوالر
أمرٌكً .وإن التوترات السٌاسٌة فً منطقة الخلٌج ستزٌد من خطورة ارتفاع أسعار النفط بشكل كبٌر ،األمر الذي من الممكن
أن ٌؤدى إلى تحقٌق الصناعة خسائر كبٌرة.
استغالل األصول :من المتوقع أن تنمو القدرة االستٌعابٌة لشركات الطٌران بنسبة  ٪0.2فً العام ( 2102وفقا ً للجداول
الزمنٌة المعلن عنها) والتً تقف وراء االرتفاع المتوقع فً الطلب بنسبة  .٪0.9وٌعد هذا تعدٌل للتوقعات الماضٌة فً
دٌسمبر الماضً والتً بلغت ( )٪0.0مقارنة مع نسبة نمو الطلب والتً بلغت ( .)٪2.9وقد عادت توقعات حمولة الركاب
واستخدام األصول إلى أو زادت عن مستوٌات ما قبل الركود .ووصل عامل حمولة الركاب فً ٌناٌر  ،٪99.9أي بنقطتٌن

مئوٌتٌن أعلى من مستوٌات ما قبل الركود .كما بلغت مستوٌات عامل إشغال رحالت الركاب إلى مستوٌات ما قبل الركود
كذلك .أما بالنسبة للشحن الجوي فمن الصعب تحدٌدها حٌث حوالً  %41من نسبة الشحن الجوي تقع ضمن رحالت
الركاب .وكانت معدالت حمولة الشحن الجوي فً ٌناٌر حوالً  %9أي أقل من الذروة التً بلغتها فً العام  ،2101كما
انخفض متوسط ساعات تحلٌق طائرات الشحن إلى نحو .٪00
أسواق الشحن الجوي  :استقرت أسواق الشحن عند مستوٌات منخفضة فً الربع الرابع من عام  .2100وٌرتبط هذا بالشحن
البحري والمستوٌات المنخفض من الشحن الجوي بصورة أساسٌة فً االقتصادات اآلسٌوٌة ،فً حٌن كانت ثقة المستهلكٌن
ضعٌفة فً أسواق الغربٌة .ومن المتوقع أن ٌعمل انخفاض التشاؤم بٌن خبراء المشترٌات على دعم انتعاش الشحن الجوي
خالل النصف الثانً من العام.
الربحٌة :تم التوقع فً دٌسمبر الماضً بأن تكون الربحٌة منخفضة نسبٌا ً فً العام  2102لكال من رحالت الركاب والشحن
الجوي .ومن المتوقع أن ٌعمل ارتفاع تكالٌف الوقود وتشدٌد إدارة القدرات االستٌعابٌة لرحالت نقل الركاب وتحقٌق االستقرار
فً أسواق الشحن على تحقٌق عائدات بنسبة  ٪2.1فً العام  2102لنقل الركاب والبضائع على حد سواء.
األداء وفقا ً لألقاليم
سوف تشهد جمٌع المناطق انخفاض فً الربحٌة خالل عام  2102مقارنة مع عام  ،2100وستشهد مناطق أوروبا وأفرٌقٌا
خسائر.









شركات الطٌران األوروبٌة :ستواجه شركات الطٌران فً أوروبا وضع أكثر صعوبة عن غٌرها من المناطق .ولم
تتغٌر التوقعات عما كانت علٌه فً دٌسمبر الماضً مع توقعات تحقٌق خسارة بنحو  911ملٌون دوالر أمرٌكً
وهامش بنسبة  1.0من اإلٌرادات.
شركات الطٌران فً شمال أمرٌكا :من المتوقع أن تحقق شركات الطٌران فً شمال أمرٌكا أرباحا ً تصل إلى 911
ملٌون دوالر أقل من التوقعات السابقة ( 0.9ملٌار دوالر أمرٌكً).
شركات الطٌران فً منطقة آسٌا والمحٌط الهادئ :من المتوقع أن تسجل شركات الطٌران فً منطقة آسٌا والمحٌط
الهادئ أدا ًء أفضل عن العام  2102ال سٌما من قبل شركات الطٌران الصٌنٌة ،حٌث تتوقع ان تسجل  4.4ملٌار
دوالر أكثر من التوقعات السابقة ( 0.0ملٌار دوالر) .ومن المتوقع أن تحقق عائدات بنسبة  2.0ملٌار دوالر
أمرٌكً فً العام .2102
شركات الطٌران فً الشرق األوسط :من المتوقع أن تحقق شركات الطٌران فً منطقة الشرق األوسط أرباح تصل
إلى  011ملٌون دوالر أمرٌكً أعلى من النسبة المتوقعة السابقة ( 011ملٌون دوالر) .وقد شهد األداء المالً
للشركات فً هذه المنطقة تحسنا بالفعل أكثر مما توقع له فً العام  ،2100من  1.4ملٌار إلى  0ملٌار .وتحسنت
عوامل حمولة نقل الركاب من خالل التباطؤ فً زٌادة القدرات االستٌعابٌة وفضالً عن قوة رحالت المدى الطوٌل
لهذه الشركات.
أمرٌكا الالتٌنٌة :لم تتغٌر التوقعات حول شركات الطٌران فً أمرٌكا الالتٌنٌة عن التوقعات السابقة فمن المتوقع أن
تسجل أرباحا ً تصل إلى حوالً  011ملٌون دوالر.
أفرٌقٌا :من المتوقع أن تسجل الناقالت فً منطقة أفرٌقا خسائر تصل إلى  011ملٌون دوالر أمرٌكً.

االرتفاع في أسعار الوقود

أشار عدد من الخبراء والمعلقٌن إلى أمكانٌة إغالق مضٌق هرمز وقطع طرق اإلمداد الحٌوٌة للنفط نتٌجة لتصاعد األزمة مع
إٌران .ونتٌجة لذلك من الممكن ترتفع أسعار النفط إلى حوالً  001دوالر للبرمٌل من خام برنت خالل منتصف العام ،وأن
ٌصل متوسع سعر البرمٌل فً العام  2102إلى  000دوالرا .ونتٌجة لذلك سٌنخفض الناتج المحلً العالً بنسبة %0.9
والتً من الممكن أن تغرق الصناعة برمتها فً خسائر بما ٌزٌد عن  0ملٌارات دوالر.
وقال تاٌلر" :على الرغم من أننا شهدنا بعض التحسن فً التوقعات االقتصادٌة فأن المزٌد من االرتفاع أسعار الوقود من مؤكد
أن ٌعمل على تحوٌل األرباح الضعٌفة إلى خسارة".
كما دعا االتحاد الحكومات إلى اتخاذ نهج أكثر إستراتٌجٌة لصناعة الطٌران.

وقال تاٌلر" :تواجه شركات الطٌران الكثٌر من القوى الخارجة عن إرادته .وإن توقعات الٌوم هو خٌر دلٌل على مدى السرعة
التً ٌمكن أن تتغٌر فٌها بٌئة التشغٌل .قبل أربعة أشهر كان مصدر القلق األكبر هو الكارثة المالٌة األوروبٌة ،والٌوم أصبح
ارتفاع أسعار النفط .لذا فان كفاءة التشغٌل ضرورٌة للحفاظ على القدرة التنافسٌة وتجاوز الظروف المحٌطة الراهنة".
ولتجاوز هذه األزمة عملت شركات الطٌران على زٌادة وتعزٌز إنتاجٌة العمل بنسبة  ،٪99وكفاءة الوقود بنسبة ٪20
وخفض تكالٌف المبٌعات والتسوٌق بنسبة ( ٪20على مدى العقد حتى عام  .)2101على الرغم من هذا ،كان أفضل هامش
فً العقد األخٌر هو  ( ٪2.9فً السنوات  2119و  ،)2101والتً بذاتها ال تغطً تكلفة رأس المال.
وأضاف تاٌلر" :من الممكن لصناعة طٌران مستدامة أن تقدم الكثٌر لالقتصاد العالمً .ولكن ساهمت العواقب الكثٌرة غٌر
المقصودة للسٌاسات الحكومٌة من وضع هذه الصناعة على حد السكٌن بٌن الربح والخسارة .وإن تحصٌل الضرائب المفرطة
فً العدٌد من األسواق ٌضعف من قدرة قطاع الطٌران على توفٌر الروابط التً تعمل على دعم التجارة العالمٌة .وإن األنظمة
التً ٌتم تنفٌذها بدون أي دراسات مسبقة للتكالٌف والفوائد الواضحة قد تؤدي فً الكثٌر من األحٌان إلى تحقٌق العشرات من
المكاسب السٌاسٌة على حساب كفاءة صناعة التً كان من المقصود إٌجاد الحلول لها .وإن الفشل فً تنفٌذ مشارٌع تحدٌث
البنٌة التحتٌة مثل أنظمة الجٌل القادم والسماء األوروبٌة الموحدة ،تحد من فاعلٌة ملٌارات الدوالرات التً تستثمرها شركات
الطٌران فً بناء طائرات أكثر كفاءة.
"وان األوضاع التً تمر بها الصناعة الٌوم تعزز من حاجة للحكومات التخاذ نهج وسٌاسات أكثر إستراتٌجٌة لقطاع الطٌران
لتعزٌز قدرة هذا القطاع على المنافسة وتحقٌق فوائد اقتصادٌة واسعة .وقد تم تحقٌق ذلك من قبل العدٌد من الحكومات فً آسٌا
والشرق األوسط .لذا ٌجب على الحكومات فً أوروبا والهند والوالٌات المتحدة أن تتبع النهج ذاته".

انتهى

للحصول على المزيد من المعلومات ،يرجى االتصال مع الجهة التالية:

مصطفى الشيخلي ،مدير أول عالقات عامة
mustafa.al-sheikhly@fourcommunications.com
محمول+971 55 985 3370 :




ٌمثل االتحاد الدولً للنقل الجوي ما ٌقرب من  042شركة طٌران من حركة المالحة الجوٌة الدولٌة المنتظمة.
ٌمكن إٌجاد المزٌد من المعلومات حول المؤتمر العالمً للشحن على الرابط التالًwww.iata.org/events/wcs :
ٌمكنك متابعتنا من خالل الربط اإللكترونً http://twitter.com/iata2press :للحصول على األخبار التً سٌتم إعدادها خصٌصا ً
لوسائل اإلعالم.

