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COVID-19 – Світовий ринок 

логістичних послуг 

Коронавірусна хвороба збільшує світовий попит на 

контейнерні перевезення та впливає на 

ланцюги постачання контейнерних вантажів 

 

Це розбурхує ринок перевезень усіма видами 

транспорту – від вантажівок до авіатранспорту 



ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОКЕАНІЧНИМ 

ТРАНСПОРТОМ: перші підсумки 

Найбільші порти в світі 

 

1. Шанхай:  42 млн. TEU 

 

2. Сінгапур:  36,5 млн. TEU 

 

3. Шеньчжень:  27,7 млн. TEU 

 

www.worldshipping.org – доступні дані за 2018 р., даних за 

2019 р. поки що немає 

http://www.worldshipping.org/


 Китай почав закривати кордони наприкінці січня 2020 р., 
безпосередньо перед святкуванням Нового року  

 Китай зупинився. Логістичні операції в портах майже зникли, 
проте судна все ще пришвартовувалися та вивантажували 
контейнери 

 Перевезення водним транспортом всередині країни зупинилися, 
персонал портів був змушений залишатися вдома і не міг 
розвантажувати судна 

 У результаті, наприкінці лютого тисячі рефрижераторних 
контейнерів застрягли в китайських портах, чекаючи на 
розмитнення та вивезення. Близько 120 000 рефрижераторних 
контейнерів, тобто близько 8% їх загальної світової кількості, 
зникли з ринку (їх оціночна кількість у всьому світі становить 
приблизно 1,5 – 1,6 млн.) 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОКЕАНІЧНИМ 

ТРАНСПОРТОМ: що трапилось? 



 Вразливе місце китайських портів – відсутність 

вивантаження контейнерів = неповернення порожніх 

контейнерів = відсутність вилок для підключення 

рефрижераторних контейнерів у китайських портах 

 Через зростаючі додаткові витрати судноплавні компанії 

запроваджують надбавку за надмірне перевантаження до 

вартості перевезення вантажу океанічним транспортом до 

Китаю у розмірі 1000/1250 доларів США за один контейнер 

 Наслідок: велика нестача рефрижераторних контейнерів в 

інших портах. Кілька порожніх торгових рейсів по Азії-Європі 

та у зворотному напрямку 

 Підвищення ставок на перевезення океанічним транспортом 

у всьому світі 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОКЕАНІЧНИМ 

ТРАНСПОРТОМ: що трапилось? 



 Наприкінці березня Китай почав повертатися до звичного 
життя. Контейнери почали вивільнятися з портів, і світовий 
ринок рефрижераторних контейнерів почав потрохи 
відроджуватися 

 У більшості країн вантажні операції в портах зазнали 
негативного впливу дефіциту робочої сили 

 Ситуація і досі дуже нестабільна та непередбачувана, 
оскільки COVID-19 подорожує світом і вражає різні країни у 
різні проміжки часу 

 Цього тижня у транстихоокеанській, трансатлантичній та 
східно-західній торгівлі зареєстровано безпрецедентну 
кількість порожніх перевезень від усіх перевізників 

 Аналітики галузі вважають, що знадобиться кілька 
місяців, аби покрити величезні збитки, понесені 
підприємствами галузі 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОКЕАНІЧНИМ 

ТРАНСПОРТОМ: останні новини 



 Влив пандемії матиме тривалий характер і призведе до 

зменшення кількості авіакомпаній 

 Їй передував «невдалий» 2019 рік, коли обсяги торгівлі трохи 

впали через торговельний конфлікт між США та Китаєм 

 СОТ запропонував два сценарії розвитку подій: 

ОПТИМІСТИЧНИЙ: падіння світових обсягів на 13% у 2020 р., 

порівняно із 2019 р. 

ПЕСИМІСТИЧНИЙ: обсяги за підсумками 2020 р. складатимуть 

⅓ загального світового обсягу у 2019 р. (як під час Великої 

депресії) 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ АВІАТРАНСПОРТОМ: 

поточна ситуація 



АВІАПЕРЕВЕЗЕННЯ під час пандемії 

COVID-19 

 Європейський повітряний рух зменшився на 90% 

порівняно з 2019 р. 

 Авіакомпанії знімають літаки з експлуатації та 

застосовують пасажирські літаки виключно для 

вантажних перевезень 

 Більшість цих вантажних рейсів – це броньовані світові 

перевезення фармацевтичних препаратів та особистого 

захисного обладнання 

 Вартість перевезень різко зростає  

 Наприклад, вартість авіаперевезення нешвидкопсувних 

товарів з Китаю до Італії складає 14 Євро х кг   



 Більшість авіакомпаній скоротили обсяги більш ніж на 90% 

 Нещодавно Lufthansa оголосила про значну 

реструктуризацію, яка передбачає скорочення потужностей 

та консолідацію кількох польотних операцій у межах групи 

авіакомпаній. Рада директорів ухвалила такі рішення, 

оскільки очікує, що глобальні обмеження на подорожі 

триватимуть місяцями. Пройдуть роки, доки світовий попит 

на авіаперельоти повернеться на рівень до почату 

коронавірусної кризи. 

 Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) 

повідомляє про 25 млн. працівників у групі ризику 

АВІАПЕРЕВЕЗЕННЯ: останні новини 



 Фокус на Африці 

 Мільйони африканських фермерів, які вирощують фрукти та 

овочі на експорт, втратили доступ до ринків, оскільки у 

всьому світі скасовують рейси та закривають кордони. З-

поміж країн Африки найбільше постраждали Марокко, Кенія 

та ПАР (www.modernghana.com) 

 https://www.selinawamucii.com/impact-covid-19-africas-

agriculture 

Selina Wamucii – це платформа для продажу продовольства 

і сільгосппродукції, вироблюваної сільськогосподарськими 

кооперативами Африки, групами фермерів, 

агропереробниками та іншими організаціями, які працюють 

безпосередньо з сімейними фермами у 54 африканських 

країнах 

АВІАПЕРЕВЕЗЕННЯ під час пандемії 

COVID-19 

http://www.modernghana.com/
http://www.modernghana.com/
http://www.modernghana.com/
http://www.modernghana.com/
http://www.modernghana.com/
http://www.selinawamucii.com/impact-covid-19-africas-
http://www.selinawamucii.com/impact-covid-19-africas-


 Очікується, що така ситуація триватиме протягом наступних 

3-6 місяців. Пік епідемії коронавірусу коливається від країни 

до країни 

 Позитивне зауваження: На противагу складному 

прогнозуванню розвитку пандемії та її тривалості, а також 

дій урядів країн, спрямованих на підтримку економічної 

діяльності, СОТ очікує на відчутний підйом економіки у 

2021 році. Коли прийде цей час, повітряний  транспорт 

відіграватиме важливу роль у забезпеченні швидкого та 

ефективного відновлення світової торговельно-економічної 

діяльності 

Що далі? 



Отже, що ми маємо робити зараз? 

 ПАМ’ЯТАЙТЕ: Перевезення – сьогодні це велика проблема! 

 Будьте здорові, зберігайте спокій, позитивний настрій та 

слідкуйте за інформацією:  

www.freightwaves.com 

www.iata.org  

www.worldshipping.org 

www.joc.com 

www.modernghana.com (фокус на Африці) 

 
Підпишіться на розсилки новин перевізників (Maersk, MSC, 

CMA CGM, HAPAG LLOYD, Lufthansa,  Emirates, Ethiad……) та 

слідкуйте за ними у соціальних мережах 

http://www.freightwaves.com/
http://www.iata.org/
http://www.worldshipping.org/
http://www.joc.com/
http://www.modernghana.com/

