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Núverandi þróun og möguleg framtíðarþróun í fraktflutningum

Framboð fraktflutninga á heimsvísu
er enn í lægð

-8% post-COVID…

...jafnvel þótt að eftirspurn eftir cargo
hefur náð fullum bata 
+5% miðað við 2019…

...og frekari truflanir
geta haldið áfram að
hafa áhrif á iðnaðinn

Endurheimt afkastagetu
mun að miklu leyti ráðast

af farþegaflugi

Áframhaldandi aukin eftirspurn
í rafrænum viðskiptum (e-commerce) 
mun hafa jákvæð áhrif á fraktflutninga

Núverandi þróun

Möguleg framtíðarþróun
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Flutningskeðja heimsins hikstar!

https://www.air
cargoweek.com

/barig-calls-for-
urgent-harmon

isation-of-trave
l-conditions/
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Frakt framboð var niður um 8%, miðað við sama tímabil fyrir COVID - 2019

Framboð á heimsvísu -8%

-45%

+29%

+29%

Hlutur fraktfluga af fraktflutningum á heimsvísu hefur aukist úr 50% í 70%

Framboð eftir tegund flugvéla
Milljónir tonna
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Verð þróun eftir covid í heiminum 

Verð 50% hærri en fyrir COVID
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Flutningar á læknavörum í flugi voru um 750þ tonn árið 2020 og um 120þ tonn fyrstu 7 mánuði 2021

Mikill meirihluti af læknavörum (73%) var fluttur út frá Kína, 83% af læknavörum var ætlað til Evrópu og Norður – Ameríku.
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Kínaflug með læknavörur  
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Umtalsverð minnkun í flutningsgetu um Shanghai PVG flugvöllin var í ágúst og september vegna COVID

Heildar flutningsgeta á 
frakt út úr Kína hélst 
0% á þessum vikum 
(37 & 30)
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Núverandi þróun og möguleg framtíðarþróun í fraktflutningum

Flutningsgeta fraktflutninga á heimsvísu
er enn í lægð

-8% post-COVID…

...jafnvel þótt að eftirspurn eftir cargo
hefur náð fullum bata 
+5% miðað við 2019…

...og frekari truflanir
geta haldið áfram að
hafa áhrif á iðnaðinn

Endurheimt afkastagetu
mun að miklu leyti ráðast

af farþegaflugi

Áframhaldandi aukin eftirspurn
í rafrænum viðskiptum (e-commerce) 
mun hafa jákvæð áhrif á fraktflutninga

Núverandi þróun

Möguleg framtíðarþróun
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Afhendingar áætlun flugvéla í heiminum næstu árin
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Markaðshorfur: búist er við að rafræn viðskipti (e-commerce) milli-landa aukist mjög mikið á næstu árum

9

27

2019 2021 2023 2025 2027

$ 
Bn

+15%

Búist er við 15% aukningu milli ára i 
alþjóðlegum rafrænum viðskiptum

60%+
B2B hlutdeildar af heildar 

rafrænum viðskiptum

~30%
milli-landa af heildar
rafrænum viðskiptum

~60%
hlutur Kína af milli-landa

rafrænum viðskiptum

80%+
rafræn viðskipti í flugi á 

milli-landa

20%+
vænt aukning í milli-landa 

rafrænum viðskiptum 
(CAGR)

15%+
vænt aukning í alþjóðlegum 

rafrænum viðskiptum 
(CAGR)

$27,000 Bn
Áætlaður e-commerce

markaður árið 2027
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Núverandi þróun og möguleg framtíðarþróun í fraktflutningum

Flutningsgeta fraktflutninga á heimsvísu
er enn í lægð

-8% post-COVID…

...jafnvel þótt að eftirspurn eftir cargo
hefur náð fullum bata 
+5% miðað við 2019…

...og frekari truflanir
geta haldið áfram að
hafa áhrif á iðnaðinn

Endurheimt afkastagetu
mun að miklu leyti ráðast

af farþegaflugi

Áframhaldandi aukin eftirspurn
í rafrænum viðskiptum (e-commerce) 
mun hafa jákvæð áhrif á fraktflutninga

Núverandi þróun

Möguleg framtíðarþróun
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Icelandair Cargo í COVID
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Flutningsmagn Icelandair Cargo í COVID 

2020/Jan 2020/Feb 2020/Mar 2020/Apr 2020/May 2020/Jun 2020/Jul 2020/Aug 2020/Sep 2020/Oct 2020/Nov 2020/Dec 2021/Jan 2021/Feb 2021/Mar 2021/Apr 2021/May 2021/Jun 2021/Jul 2021/Aug 2021/Sep

Innflutningur Útflutningur Gegnumflutningur
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FTK Passenger Flights vs. Cargo Flights
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Kínaflug með læknavörur  
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Flutningar milli Kína og Íslands í flugi

• Flytjum töluvert af vörum í dag til og frá Kína í flugi 

• Vaxandi eftirspurn eftir ferskum íslenskum laxi í Kína 

• Gætum flutt töluvert meira

• Flutningsferli flókið
• Flækjustig við tollun og afgreiðslu vörunnar þrátt fyrir fríverslunarsamning milli landanna

• Erum bjartsýn á aukin tækifæri í flutningum milli Íslands og Kína með lax og aðrar íslenskar vörur
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Horfur fram á við

• Flutninga keðja heimsins er í ójafnvægi og verður áfram þannig um sinn 

• Ólíklegt að flutningar í flugi verði aftur eins og þeir voru fyrir COVID 

• Framboð verður í 2 til 4 ár að ná jafnvægi 

• Verð verða líklega hærri á öllum mörkuðum heldur en þau hafa verið 

• Nýir viðskiptahættir á netinu (e-commerce) kalla á hraðari lausnir í flutningum

• Framtíðin fyrir fraktflutninga í flugi er björt 
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Nýr breiðþotu floti Icelandair Cargo
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Takk fyrir!


