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Ngành hàng không vẫn còn nhiều nỗi lo sau đại dịch 
  Khi ngành hàng không thế giới đối mặt với khủng hoảng do đại dịch vào năm ngoái thì thương mại điện tử đã phần nào 

giúp cho vận tải hàng hóa bằng đường hàng không duy trì hoạt động trong năm qua. Theo một nghiên cứu mới đây của 
WorldCAM, doanh thu từ vận chuyển hàng hóa trong tháng 1/2021 đã tăng trung bình 75% cho mỗi pound hàng hóa so 
với cùng kỳ năm 2020. Lượng hành khách đi du lịch bằng máy bay giảm mạnh khiến nhiều hãng hàng không chuyển đổi 
cấu trúc nhằm khai thác vận tải hàng hóa vĩnh viễn nhờ việc vận chuyển bằng máy bay giúp cho hàng hóa đến tay người 
tiêu dùng nhanh hơn vận tải biển. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia phân tích, mặc dù việc chuyển đổi này đã thể hiện 
chuyển biến tích cực cho ngành hàng không, song nó không thể là mục tiêu dài hạn khi doanh thu từ vận tải hàng hóa 
tăng vọt trong năm qua, nhưng tổng khối lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không vẫn chưa đạt bằng khối 
lượng từ năm 2019 trở về trước. Trong khi đó, tình trạng thiếu hụt container tàu biển đang được khắc phục bằng nhiều 
cách (nhiều công ty tham gia vào sản xuất container, các chuyến tàu từ Bắc Âu và Mỹ quay trở về châu Á đã thông suốt,…) 
khiến cho vận tải hàng hóa bằng đường hàng không sẽ dần ổn định trở lại trong thời gian tới. 

Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.
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LOGISTICS
*  Hãng hàng không giá rẻ của Việt Nam - Vietjet dự kiến sẽ mở rộng hoạt động 
kinh doanh vận chuyển hàng hóa trong năm 2021 bằng một số dịch vụ vận 
chuyển riêng biệt nhằm mở rộng thị phần vận tải hàng hóa nói chung, đa dạng 
dịch vụ logistics của mình. Sau khi nhận được giấy phép từ Cục Hàng không Việt 
Nam về vận chuyển hàng đặc biệt trên các chuyến bay chở hàng, Vietjet tự tin 
có thể đạt doanh thu lớn trong năm nay, đặc biệt sau khi hãng bay đã nhận được 
nhiều đơn hàng giao linh kiện điện tử của các tập đoàn công nghệ lớn. Vietjet đã 
đầu tư mạnh vào nền tảng giao hàng công nghệ mới trong nước thông qua thương 
hiệu Swift247, từ đây sẽ phát triển không chỉ trong nước mà còn là thị trường quốc 
tế. Trong năm 2020, Vietjet đã vận chuyển hơn 60.000 tấn hàng hóa giữa các 
quốc gia, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2019 về doanh thu vận tải hàng hóa. 
* Các doanh nghiệp logistics tại Mỹ đang lo ngại về hoạt động vận tải ở nước này 
cũng như toàn cầu vẫn tiếp tục phải đối mặt với tình trạng tắc nghẽn, nguồn cung 
không đủ cầu đến năm 2022 khiến cho chi phí vận chuyển sẽ vẫn ở mức cao. 
Nhu cầu về hàng hóa và mua sắm đã cho thấy sự bùng nổ từ quý IV năm ngoái 
đến nay chưa có dấu hiệu ổn định trở lại, trong khi việc tiêm chủng vaccine trên 
diện rộng tới đây sẽ giúp cho ngành du lịch hoạt động trở lại và có thể còn tăng 
mạnh hơn nữa so với thời điểm trước đại dịch xảy ra do mong muốn đi du lịch 
nước ngoài đã bị kìm hãm từ năm ngoái. 
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