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 :2الركيزة 

 شركات النقل القيادية

 في المستقبل

 

للشركات متعددة الجنسيات تأثير كبير في قطاع النقل. ويهيمن على خدمات اللوجستيات والنقل البحري والموانئ حفنة من 

أحياناً  ل الحضري. وتقومنسيات بشكل سريع في الطيران والنقالشركات الرئيسية. وتتزايد الشركات العدائية متعددة الج

 شركات من خارج القطاع بتحديد الشروط والظروف لعمال النقل، مثل تجار التجزئة في حالة النقل بالشاحنات.

وكما أن التكنولوجيا وهيكلة اإلقتصاد العالمي تتغير، فكذلك أيضاً سوف يتغير التسلسل الهرمي لشركات النقل متعددة 

 ة التي نعتقد أنها سترسم مستقبل قطاع النقل.بعض الشركات القيادي ITFالجنسيات. وحدد الـ

 دويتشه. XPO، وDHL ،Fedex ،UPSمات اللوجستية وهي على المستوى العالمي في قطاع الخدشركات تعمل  4هناك 

دولة ولديها شبكات رئيسية للطرود والبريد  220هي أكبر شركة خدمات لوجستية في العالم. وتعمل في  DHL بوست

مجاالت النمو الرئيسية في القطاع مثل خدمات التجارة اإللكترونية على  DHLالسريع والعقود اللوجستية والشحن. وتركز 

 مثل الهند والصين. وكذلك بلدان التغير الجغرافي

ن العمالء في ل تجار التجزئة الرئيسيين تأثير كبير على قطاع الخدمات اللوجستية. في كثير من الحاالت، فإللعمالء مث

 ن عن خلق ضغط تنافسي يؤدي إلى خفض معايير العمل.النهاية هم المسئولو

 مع الزبائن. قد تمتلك يعتبر مثاالً هاماً على كيفية تغير عالقات القوةأمازون إن ظهور شركات التجارة اإللكترونية مثل 

 2014دارة خدماتهم اللوجستية الخاصة بهم. فقد قامت على سبيل المثال في عام تلك الشركات رأس المال الكافي إل

. تتم إدارة حول العالم 173خدمات لوجستي جديد إلى شبكتها العالمية ليصبح العدد الكلي  مرفق 12أمازون بإضافة 

أمازون  تابعة لها ومن المنازل، والمسماة ألمازون بشكل متزايد من قبل شركات فرعيةالتوزيع والخدمات اللوجستية 

للشحن وبدأت عمليات الشحن الجوي  767طائرة بوينغ  60(. كما قامت أيضاً أمازون بشراء ATLللنقل واللوجستيات )

بالتسجيل لدى مفوضية  2016ي الخاصة بها في أمريكا الشمالية وأوروبا، كما قامت أمازون الصين في كانون الثان

 المالحة البحرية الفدرالية في الواليات المتحدة األمريكية كي تعمل كناقلة شحنات في الواليات المتحدة األمريكية.

تقريباً على نصف سوق شحن الحاويات في العالم. إفالس شركة  COSCOو MSC ،CMACGMتسيطر ميرسك الين، 

أظهر الضغط الذي ال زالت تعاني منه خطوط الشحن في أعقاب األزمة المالية العالمية عام  2016هانجين للشحن عام 

% 18إلى  لزيادة حصتها السوقية ميرسك الين، ومن الممكن أن تزداد مكانة الشركات الرئيسية في السوق. تستعد 2008

 أكبر شركة مالحة بحرية بشكل عام. ميرسكمولر بعد شرائها لشركة هامبورغ سويد المنافسة. وتبقى أي بي 

 APMمحطات ، بورت هولدينغز هاتشينسونلدى الموانئ مستويات مماثلة من الهيمنة من قبل الالعبين الكبار. تقوم 

حاويات تتم مناولتها. ولدى الشركات األصغر  10من أصل  4بمناولة  وورلد DPو، الدولية PSA، المملوكة لميرسك

أيضاً خططاً طموحة للنمو. ومن المتوقع أن تتزايد توسعة الموانئ من قبل المشغلين العالميين في جميع  ICTSIمثل 

 المناطق الرئيسية في العالم.

فة مثل ريان إير، وعلى المستوى القاري شركات الطيران منخفضة التكليتم صياغة التوجهات في الطيران إقليمياً من قبل 

 .اإلماراتية وخطوط طيران قطرمن قبل شركات طيران مثل 

هي أكبر شركة طيران منخفضة التكلفة في أوروبا، وهي تقود "السباق نحو القاع "في قطاع الطيران، وتوظف  وريان إير

الطيارين وأطقم الطائرات بعقود ساعة الصفر وتستخدم طرق ملتوية في الضرائب. وتتنافس ريان إير مع خطوط 

فورت. تجمع شركات الطيران الخليجية مثل الخطوط الطيران التقليدية الرئيسية في مطارات أوروبا الرئيسية مثل فرانك

الجوية القطرية ما بين الدعم الحكومي وظروف العمل المشددة لتقويض شركات خطوط الطيران التقليدية العاملة على 

 الممرات الدولية الرئيسية.
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حضري. وتجمع اع النقل الإلى التنامي بشكل غير مسبوق مع الشركات متعددة الجنسيات في قط أوبرتتسابق شركات مثل 

متالكها إلستثمارات هائلة في التكنولوجيا مع هجمات واسعة على حقوق العمال الرئيسية. وقد تلك الشركات ما بين ا

متثال بتشريعات الحد م االعلى الدوام بعدبليون دوالر أمريكي حتى اآلن، ولكنها تتهم  15رفعت أوبر رأسمالها إلى 

 يع أنحاء العالم. األدنى من األجور في جم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


