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IATA đang dự đoán một triển vọng tích cực đối với nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng 
đường hàng không và tin rằng nó sẽ tiếp tục được cải thiện khi việc triển khai vắc-xin 
tiến triển và các dịch vụ thiết yếu tăng lên. 

Mở đầu một cuộc họp báo vào đầu ngày hôm nay, Willie Walsh, Tổng giám đốc IATA, 
cho biết các hãng hàng không “xứng đáng được tín nhiệm cao” vì đã chuyển trọng tâm 
kinh doanh của họ ra khỏi hoạt động chở khách và hướng tới vận tải hàng không trong 
một thời gian ngắn. 

Lưu ý về việc sử dụng loại máy bay chở hàng biến đổi từ máy bay hành khách, Walsh 
cho biết: “Các hãng hàng không đã thể hiện sự nhanh nhạy trong việc đáp ứng nhu cầu 
để đảm bảo rằng có đủ nguồn cung để đáp ứng các vấn đề quan trọng của chuỗi cung 
ứng trong thời kỳ đại dịch”. 

Ông nói thêm rằng khi các dịch vụ hành khách tăng lên trong khi việc triển khai vắc-xin 
toàn cầu tiến triển, các hãng hàng không sẽ “chuyển từ chế độ tồn tại sang xây dựng 
lại”. 

Ông nói: “Khi điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào các vấn đề môi trường 
vốn chưa được đề cập đến từ khi chúng tôi trải qua cuộc khủng hoảng này. 

"Cũng cần tập trung ngay vào việc phát triển nhiên liệu hàng không bền vững" 



 

Dữ liệu cũng sẽ rất cần thiết trong quá trình phát triển hàng hóa bằng đường hàng 
không. 

Walsh nói: “Dữ liệu tốt hơn cho phép chúng tôi cải thiện hiệu suất môi trường của mình. 
Dữ liệu tốt hơn cho phép chúng tôi đánh giá rủi ro theo cách tốt hơn và điều đó cho 
phép chúng tôi cải thiện hiệu suất an toàn của mình”. 

 

Triển vọng thị trường 

Brian Pearce, nhà kinh tế trưởng tại IATA, cho biết sự phục hồi của hàng hóa hàng 
không sau đại dịch là "tốt" và dịch vụ vận tải hàng không vẫn có nhu cầu mạnh mẽ. 

Ông nói: “Các chủ hàng và các công ty cần hàng hóa bằng đường hàng không để vận 
chuyển nhanh chóng các thành phần và sản phẩm cuối cùng ra thị trường khi nền kinh 
tế toàn cầu phục hồi. Điều này đã có tác động tích cực đến lượng hàng hóa tính theo 
tấn km (CTK).” 

 

 

Tuy nhiên, sự phục hồi không mạnh như nhau trên tất cả các tuyến thương mại. 

Pearce cho biết các tuyến thương mại cải thiện nhanh chóng bao gồm Trung Đông-
Châu Âu và Trung Đông-Châu Á. 

Ngoài ra, sự phục hồi ở Bắc Thái Bình Dương "phản ánh thực tế là chúng ta đang thấy 
các nền kinh tế Trung Quốc và Hoa Kỳ rất mạnh và điều đó đang tạo ra rất nhiều giao 
dịch thương mại". 



Ngược lại, do kết quả của việc phong tỏa, châu Âu đã trải qua một nền kinh tế suy yếu, 
do đó các tuyến thương mại chính của nó đã không phục hồi mạnh mẽ. 

 

Các hãng hàng không có trụ sở tại Bắc Mỹ đã hoạt động tốt về khối lượng - tăng 
khoảng 20% so với mức trước khủng hoảng (2019). 

Pearce lưu ý rằng điều này trái ngược với sự phục hồi chậm chạp ở Mỹ Latinh và ông 
cho rằng điều này là do "thiếu sự hỗ trợ" của các chính phủ, so với sự hỗ trợ mà các 
hãng hàng không có trụ sở tại Bắc Mỹ nhận được. 

Pearce cho biết: “Hiện chúng tôi đang chứng kiến một số hãng vận tải có trụ sở tại Mỹ 
Latinh tổ chức lại hoặc được bảo hộ phá sản và kết quả là họ đang mất thị phần. 



 

Pearce quan sát thấy rằng trong năm qua, các hệ số tải đã ở mức cao - cao hơn bình 
thường khoảng 10 điểm phần trăm. 

Ông Pearce cho biết: “Đã có sự thiếu hụt công suất nghiêm trọng trong ngành vì thông 
thường khoảng 50% hàng hóa sẽ được vận chuyển trong các hầm chứa của máy bay 
chở khách. “Hạn chế đi lại đã dẫn đến tải trọng rất cao đối với máy bay đã có thể bay.” 

Điều này đã dẫn đến sản lượng cao hơn, như Pearce lưu ý: “Điều đó rõ ràng đã mang 
lại lợi ích cho doanh thu của các hãng hàng không hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh 
đó, cũng như của những hãng hàng không đã xoay quanh lĩnh vực kinh doanh đó”. 

Tuy nhiên, Pearce cho rằng yếu tố tải trọng cao và sản lượng cao có lẽ chỉ là tạm thời. 

“Chúng tôi – trong vai trò IATA- nghĩ rằng tình hình dịch này sẽ tiếp tục trong năm nay, 
nhưng chúng phản ánh tình hình bất thường [của đại dịch],” ông nói. "Khi các rào cản đi 
lại giảm xuống, tình trạng sẽ bình thường hóa." 



 

Pearce cũng cho biết hàng hóa duy trì sự kết nối của một số tuyến hành khách đường 
dài - thậm chí trên thị trường xuyên Đại Tây Dương. 

Dự đoán về tương lai, Pearce cho biết: “Chúng tôi đang kỳ vọng hàng hóa bằng đường 
hàng không sẽ tốt hơn các phương thức vận tải khác. Chúng tôi đã thấy các xu hướng 
tương tự sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. 

 

 

(Source: Air Cargo News) 


