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АНАЛІЗ РИНКУ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ
Перевезення вантажів та пошти у 2011 році здійснювала 21 вітчизняна
авіакомпанія, традиційно більшу частину перевезень складають перевезення
вантажів чартерними рейсами в інших державах в рамках гуманітарних та
миротворчих програм ООН, а також згідно контрактів з іншими замовниками.
Основними авіаційними вантажоперевізниками на сьогодні є АНТК “Антонов”,
“Міжнародні авіалінії України”,“Аеросвіт”,“Урга”, вантажопотоки сконцентровані
в 7 стратегічних аеропортах – Бориспіль, Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса ,
Сімферополь , Львів та Харків. Комерційні рейси вітчизняних авіакомпаній у
2011 році обслуговували 28 українських аеропортів та аеродромів, за підсумками
року поштовантажопотоки збільшились у порівнянні з 2010 роком на 11% та
склали 47,2 тис.тонн. З них 37 тис.тонн вантажів та пошти було обслуговано
головним аеропортом країни Бориспіль (зростання на 16% у порівнянні з 2010
роком. За підсумками роботи транспортної галузі України в 2011 році в структурі
вантажообігу окремими видами транспорту вантажообіг авіаційного транспорту
складає 0,1% до загального вантажообігу - 0,366 млрд.т.км..Таким чином, можна
говорити про стабільний низький рівень попиту на послуги вантажних
авіаперевезень на відміну від ринку пасажирських авіаперевезень.
Але слід відмітити, що в останні роки (2000 – 2011рр.) ринок вантажних
авіаційних перевезень України розвивався досить динамічно (за винятком 2009
року). За статистичними даними у 2011 році продовжувалось динамічне зростання
попиту на ринку вантажних авіаперевезень. Адже, перевезення повітряним
транспортом має ряд переваг перед іншими видами транспорту. По-перше, це
максимальна швидкість доставки вантажів. По-друге, це можливість
транспортування вантажу у будь-яку точки світу. Вантажні авіаперевезення
дозволяють перевести досить об'ємний і важкий вантаж. Так, наприклад, більше
половини обсягів вантажоперевезень доводитися на авіакомпанії «Авіалінії
Антонова» (один з провідних світових операторів літака Ан-124-100 «Руслан» та
Ан – 225 «Мрія). Перевезення вантажу повітряним транспортом має ще одну
незаперечну перевагу - це безпека. Вантажні авіаперевезення не вимагають
супровід протягом усього маршруту. Потрібен тільки належний контроль в
аеропортах. Звичайно, вантажні авіаперевезення - це витратний спосіб
транспортування вантажу, якщо швидкість доставки не компенсує вартість
перевезення.
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