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Struktura prezentacji



Trendy globalne
– Wzrost gospodarczy

– Regulacje prawne i ochrona środowiska

– Megatrendy na Bałtyku: 
Ødigitaization
Øgreen shipping
Øport adoption
Øshipbuilding

1. Uwarunkowania makroekonomiczne rozwoju żeglugi

Źródło: DNV 2016

Źródło: EUROSTAT 2016.



Czynniki zewnętrzne warunkujące rozwój żeglugi
– Zmiany w kierunku i strukturze bałtyckiego handlu 

zagranicznego Europy Bałtyckiej

– Wzrost standardów środowiskowych stawianych 
sektorowi transportu, ochrona obszarów morskich

– Re-routing przestrzenny handlu światowego, nowe szlaki
transportowe
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1. Czynniki wewnętrzne rynkowe
– Rozwój linii żeglugowych

– Rozwój portów morskich

– Rozwój branży off-shore i stoczniowej

– Rozwój turystyki morskiej

2. Rozwój techniczny żeglugi morskiej
– Wzrost parametrów technicznych statków

– Rozwój procesu jednostkowania ładunków w obrocie portowo-morskim

– Digitalizacja

– Technologie bezzałogowe

– Rozwój floty technicznej i off-shore

– Napędy: LNG, hybrydowe, elektryczne

– Optymalizacja kształtów kadłuba
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Źródło: Grimvall 2014.

AIS data Linie żeglugowe

Źródło: baltictransportmaps.com.



Źródło: HELCOM 2017.



Źródło: HELCOM 2017.



1. Dane wyjściowe
– Ruch statków na Bałtyku (2006 – 2016) – HELCOM Data
– Wielkość i struktura floty bałtyckiej
– Obroty portowe na Bałtyku (2006 – 2016)
– Ruch turystyczny w portach bałtyckich (2006 – 2016)
– PKB wg krajów (2006 – 2016)

2. Model regresji liniowej ze standardowym odchyleniem
– Prognozy dla scenariusza pesymistycznego (limited growth)
– Prognozy dla scenariusza optymistycznego (fast growth)
– Prognozy dla scenariusza zrównoważonego (BAU)
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1. Podstawowe trendy w żegludze:
- Wzrost obrotów portowych (w mln ton) w większości 

krajów BSR, za wyjątkiem Szwecji i Niemiec,
- Spadek liczby statków w stosunku do wielkości obrotów 

spowodowany wzrostem średniej wielkości/pojemności 
ładunkowej nowych statków,

- Powolny ale stały wzrost ruchu pasażerskiego, 
szczególnie w zakresie turystyki morskiej,
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2. Zmiany struktury rodzajowej floty bałtyckiej
- Wzrost liczby i udziału w obrotach kontenerowców,
- Wzrost liczby masowców suchych,
- Wzrost liczby zbiornikowców,
- Wzrost promów ro-pax,
- Zmniejszenie liczby klasycznych drobnicowców,
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3. Zmiany jakościowe floty bałtyckiej
- Wzrost średniej nośności statków do ok. 15 tys. dwt

(300%)
- Wzrost pojemności ładunkowej,
- Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej w 

żegludze
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Zrównoważony wzrost



Szybki wzrost


