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Globalizacja i jej wp³yw na rozwój transportu morskiego
i globalnych ³añcuchów dostaw
Globalizacja jako z³o¿one zjawisko ekonomiczne i polityczne wspó³czesnego œwiata, kreuj¹ce
i stymuluj¹ce zarazem rozwój gospodarki globalnej, wp³ywa na wszystkie sfery aktywnoœci gospodarczej realizowanej w tym megasystemie. Jedn¹ z nich jest transport morski, który z jednej
strony poddany jest silnemu oddzia³ywaniu procesów globalizacji, a z drugiej sam na nie wp³ywa
i je wspó³kszta³tuje. Autor na bazie analizy wzajemnych wspó³zale¿noœci istniej¹cych z jednej
strony miêdzy rozwojem handlu œwiatowego i handlu morskiego oraz czynnikami kszta³tuj¹cymi ich wielkoœæ i dynamikê w ostatnim dziesiêcioleciu a rozwojem œwiatowej floty handlowej
i przewozów drog¹ morsk¹ z drugiej, podejmuje próbê: 1) wskazania podstawowych tendencji
istniej¹cych w tym zakresie oraz 2) okreœlenia efektów globalizacji dla sektora transportu morskiego i si³y jego wp³ywu na procesy globalizacji oraz rozwój globalnych ³añcuchów dostaw.
Z analizy tej wynika, ¿e transport morski nie tylko nie stanowi bariery rozwoju globalizacji i globalnych ³añcuchów dostaw oraz wzrostu gospodarki globalnej, ale wrêcz procesy te utrwala i stymuluje.

Globalization and its impact on the maritime transport
and the development of the global supply chains
Globalization is in its nature a very complex economic and political phenomenon of the contemporary world. It both creates and stimulates the global economy development, simultaneously influencing all spheres of activity carried out in this mega-system. The maritime transport belongs
to one of them. On the one hand, it is exposed to a strong impact of the globalization processes
and, on the other, the maritime transport itself affects these processes. The author analyses the relations existing between the world merchandise trade and the seaborne trade as well as a group of
factors determining their dynamics and dimension in terms of value and volume on the one
hand, and the world tonnage development as well as the quantity of goods transported by sea on
the other. In such a way he attempts to: 1. identify and indicate some basic tendencies existing in
this field of the global economy, 2. define a substantial effect of globalization for the maritime
transport sector and its impact on the globalization processes and the development of the global
supply chains. As a result, it can be pointed out that the maritime transport does not provide any
barriers to further development of globalization, the world economy and global supply chains.
Moreover, it has a great potential not only to stabilize their development, but also to strengthen
and stimulate them on the global scale.
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Wprowadzenie
Proces globalizacji postêpuje od ponad dwudziestu lat z ogromn¹ dynamik¹.
Cykliczny rozwój gospodarki œwiatowej, a w tym pojawiaj¹ce siê w tym okresie
w jej ró¿nych segmentach i regionach fale kryzysów ekonomicznych i finansowych, które dotknê³y doœæ dotkliwie g³ówne lokomotywy wzrostu tej gospodarki
i j¹ sam¹ bezpoœrednio, nie zdo³a³y wyhamowaæ tempa rozwoju tego zjawiska.
Dokonuj¹cy siê proces deregulacji gospodarek nadal centralnie zarz¹dzanych
i towarzysz¹ca mu liberalizacja wszystkich rodzajów rynków, silnie wspierana
przez WTO oraz inne organizacje i ugrupowania gospodarcze, takie jak OECD,
UNCTAD, UE, NAFTA itp., nie tylko podtrzymuje konieczn¹ dynamikê globalizacji, ale tak¿e w znacznym stopniu j¹ utrwala. Potê¿ny potencja³ proglobalizacyjny
tkwi tak¿e w samym uk³adzie gospodarki œwiatowej – zarówno w jej sferze realnej, jak i regulacyjno-zarz¹dczej, stymulowanej si³¹ dzia³ania mechanizmów
rynkowych, przede wszystkim rynków towarowych i kapita³owych. Efektem ich
oddzia³ywania jest nadal utrzymuj¹ca siê tendencja w kierunku zarówno poziomej, jak i pionowej koncentracji produkcji i kapita³u, czego przejawem jest dalszy
rozwój korporacji transnarodowych, realizuj¹cych swoje strategiczne cele w sferze tworzenia przewag konkurencyjnych w skali globalnej poprzez outsourcing
i offshoring. W rezultacie roœnie dynamicznie handel œwiatowy, a wraz z nim na
skutek rosn¹cego wolumenu przemieszczanej masy towarowej i wzrostu œredniej
odleg³oœci przewozów wzrasta popyt na us³ugi transportowe. Procesy te wydatnie wspomaga rozwój logistyki globalnej, która doprowadzi³a do powstania globalnych ³añcuchów i sieci dostaw, które z kolei prowadz¹ do dalszej koncentracji
strumieni przep³ywów dóbr rzeczowych, finansowych i informacji, tworz¹c podwaliny nowego ³adu ekonomicznego w wymiarze globalnym.
Ogromn¹ rolê w tym procesie odgrywa miêdzynarodowy transport morski,
który obs³uguje gros œwiatowej wymiany towarowej zarówno w wymiarze iloœciowym, jak i wartoœciowym. Determinuje on tym samym efektywnoœæ realizacji
handlu œwiatowego, zapewniaj¹c skutecznoœæ dzia³ania zliberalizowanych
rynków towarowych oraz sprawnoœæ i elastycznoœæ funkcjonowania globalnych
³añcuchów i sieci dostaw. Urasta on zatem wspó³czeœnie do rangi jednego z g³ównych filarów wspieraj¹cych i utrwalaj¹cych procesy globalizacji i rozwoju gospodarki globalnej. Okreœlenie roli i znaczenia oraz charakterystyka funkcji
miêdzynarodowego transportu morskiego w uk³adzie gospodarki œwiatowej,
a tak¿e w procesach globalizacji jest zasadniczym przedmiotem rozwa¿añ podjêtych przez autora w tym opracowaniu. G³ównym natomiast jego celem jest identyfikacja oraz analiza podstawowych tendencji, jak te¿ procesów i zjawisk, które
wystêpuj¹ w tym sektorze transportu w jego rozlicznych relacjach z otoczeniem
miêdzynarodowym. Podjêto równie¿ próbê wskazania istotnych barier i ograni-
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czeñ jego rozwoju oraz czynników ze sfery regulacji miêdzynarodowej, które
mog¹ w pewnym zakresie negatywnie oddzia³ywaæ na ten sektor transportu, niweluj¹c skalê efektów, jakie wspó³czeœnie generuje on dla handlu œwiatowego
i gospodarki globalnej.

1. Transport morski – jego rola w handlu œwiatowym
i w gospodarce globalnej
Transport morski odgrywa istotn¹ rolê we wspó³czesnej gospodarce globalnej
oraz rozwoju globalnych ³añcuchów i sieci dostaw, wspó³okreœlaj¹c zarówno od
strony technicznej, jak i ekonomicznej efektywnoœæ realizacji œwiatowej wymiany
towarowej, a g³ownie tzw. handlu morskiego. Jego miejsce w tym systemie w sposób schematyczny prezentuje rys. 1.

Uk³ad gospodarki globalnej w ujêciu transportowo-logistycznym
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Rys. 1. Transport morski w uk³adzie globalnych ³añcuchów dostaw
ród³o: Opracowanie w³asne.

Znaczenia transportu morskiego w gospodarce globalnej wrêcz nie sposób
przeceniæ, zwa¿ywszy na fakt, i¿ obecnie ju¿ nieco ponad 80% wolumenu handlu
œwiatowego przemieszczane jest drog¹ morsk¹ (tzw. handel morski), co przy znacznej œredniej – wzrastaj¹cej ponadto w warunkach globalizacji odleg³oœci przewozu (ponad 4200 mil morskich) sprawia, ¿e licz¹c w jednostkach pracy przewozo-
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wej, ta ga³¹Ÿ transportu realizuje ponad 90% œwiatowej wymiany towarowej
[UNCTAD, 2011; Geneva, 2012, s. 2]. W 2011 r. przemieszczono droga morsk¹ 8,88
mld ton masy towarowej, odnotowuj¹c wzrost o 5,9% w stosunku do 2010 r. Przewozy te by³y ponad 2,4 razy wiêksze ni¿ w 1990 r. (por. rys. 2).

ropa i ropopochodne

g³ówne ³adunki masowe

inne masowe suche

kontenery

Rys. 2. Œwiatowe przewozy drog¹ morsk¹ w wybranych latach w okresie 1990–2011
[wybrane grupy ³adunkowe w mln t na bazie za³adunku]
ród³o: UNCTAD, Review of Maritime Transport, 2011, New York–Geneva, s. 10.

Od 1970 r. handel drog¹ morsk¹ wzrasta³ przeciêtnie o 3,2%, a tempo tego
wzrostu wyprzedza³o dynamikê wzrostu œwiatowego PKB oraz produkcji przemys³owej krajów OECD, lecz by³o ni¿sze od dynamiki wzrostu handlu œwiatowego – w latach 2000–2011 wynosi³a ona przeciêtnie rocznie 8,9%. Wzajemne relacje
miêdzy tymi wielkoœciami w ujêciu dynamicznym w wybranych latach okresu
1975–2011 prezentuje rysunek 3. Jeœli dotychczasowa wysoka dynamika wzrostu
handlu morskiego w skali globalnej siê utrzyma, oznacza to, i¿ w 2020 r. wielkoœæ
przemieszczanej masy towarowej drog¹ morsk¹ zwiêkszy siê o 36–40%, osi¹gaj¹c
12,0–12,5 mld t, a w 2031 r. zostanie podwojona w stosunku do jej poziomu z 2010 r.
W rezultacie udzia³ transportu morskiego w ³¹cznych przewozach handlu œwiatowego w tonach mo¿e wzrosn¹æ w 2020 r. nawet do 85% (w 2006 r. wynosi³ 75%),
kosztem zmniejszenia udzia³u transportu l¹dowego (kolejowy, drogowy i przesy³owy) z obecnych 24% do 14,6%, przy jednoczesnym wzroœcie udzia³u transportu
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lotniczego w obs³udze handlu œwiatowego z obecnych 0,3% do 0,4% [International
Chamber of Shipping, 2012, s. 16–17; Stachniol, 2011, s. 2].
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Rys. 3. Dynamika wzrostu handlu œwiatowego i morskiego oraz PKB i produkcji
przemys³owej (na bazie indeksu OECD)
ród³o: UNCTAD, Review of Maritime Transport, 2011, New York–Geneva, s. 4.

Najwiêksz¹ dynamikê wzrostu wykazuj¹ przewozy wysokowartoœciowych
³adunków w kontenerach. Technologia kontenerowa od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych znajduje siê w stadium silnego wzrostu. Wzrost ten jest szacowany na
oko³o 10% rocznie (w latach 1990–2010 by³o to 8,2%). W wyniku tego w okresie
1985–2010 udzia³ tej technologii w obs³udze przewozów morskich zwiêkszy³ siê
trzykrotnie, a w latach 2000–2011 podwoi³ siê – w 2000 r. wynosi³ bowiem tylko
8,5%, a w 2011 r. wykorzystywana by³a ona ju¿ w obs³udze ponad 17% wolumenu
œwiatowego handlu morskiego. Transportem morskim przemieszczono ponad
1,45 mld t masy towarowej (ponad 144 mln TEU), co oznacza, ¿e w skali globalnej
wykorzystanie kontenerów dla obs³ugi ³adunków drobnicowych podatnych na
jednostkowanie wzros³o z 28,6% w 2000 r. do blisko 58% w 2011 r. [WTO, 2011, s. 5;
ISL, 2010, s. 5–7].
Transport morski jest tak¿e dominuj¹c¹ ga³êzi¹ transportu w obs³udze handlu
œwiatowego, jeœli mierzyæ jego udzia³ w przewozach masy towarowej w jednostkach wartoœciowych. Szacuje siê, nie uwzglêdniaj¹c handlu wewnêtrznego UE,
¿e partycypuje on obecnie w jej przewozach w ok. 76%. Uwzglêdniaj¹c natomiast
wymianê towarow¹ krajów cz³onkowskich UE jako integraln¹ czêœæ handlu œwiatowego, ocenia siê obecnie udzia³ transportu morskiego w jego obs³udze na bazie
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eksportu na poziomie 59%; udzia³ ten wzrasta³ z 44% w 1997 r. do 56% w 2007 r.
[Insight & Analysis, 2011]. Oznacza to, ¿e transport l¹dowy obs³uguje ³¹cznie zaledwie 30% (w tym 2% ruroci¹gowy) globalnego eksportu liczonego w jednostkach
wartoœciowych, a lotniczy a¿ ok. 12% [European Commission, MEMO/09/16,
s. 3–5; Hauke, Kite-Powell, 2010, s. 35–38; Grzelakowski, 2011, s. 157–158; Insight &
Analysis, 2011, s. 2]. Przyjmuj¹c na podstawie danych WTO, ¿e wartoœæ œwiatowego eksportu towarów w 2011 r. wynios³a 16,2 bln USD, mo¿na oszacowaæ wartoœæ
handlu morskiego w skali globalnej na poziomie 9,72 bln USD [WTO, 2011, s. 5;
Mandryk, 2009, s. 17–18; Stachniol, 2011, s. 2]. Wartoœæ przewozów drog¹ morsk¹
tak okreœlona sukcesywnie wzrasta – szybciej ni¿ wolumen eksportowanej masy
towarowej – to skutek miêdzy innymi wzrostu cen towarów oraz zmian ich struktury rodzajowej (wzrasta udzia³ wysokowartoœciowych ³adunków) i w konsekwencji zak³ada siê, ¿e w 2020 r. transportem morskim przemieszczaæ siê bêdzie towary o wartoœci nie mniejszej ni¿ 16,6 bln USD [TWN Info Service, s. 2;
International Chamber of Shipping, 2012, s. 2].
To z kolei oznacza, ¿e przeciêtna wartoœæ jednej tony ³adunku przemieszczanego (eksportowanego) drog¹ morsk¹ wynosi obecnie oko³o 1100 USD i wykazuje
– szczególnie na przestrzeni ostatniego dziesiêciolecia – sta³¹ dynamikê wzrostu.
Wed³ug obliczeñ UNCTAD jeszcze w 2000 r. wartoœæ jednej tony masy towarowej
przewo¿onej drog¹ morska by³a prawie 90,5 razy ni¿sza od wartoœci 1 tony przemieszczanej transportem lotniczym (wówczas 56 624 USD), podczas gdy ju¿
w 2006 r. relacja ta kszta³towa³a siê jak 1 do 67, a obecnie wynosi jak 1 do 58. W stosunku natomiast do wartoœci 1 tony masy towarowej transportowanej drog¹
l¹dow¹ relacja ta na bazie danych z 2010 r. kszta³tuje siê ju¿ jak 1 do 2. W rezultacie
tego przeciêtna wartoœæ 1 tony masy towarowej globalnego handlu morskiego
stanowi ju¿ obecnie prawie 84% przeciêtnej wartoœci takiej jednostki wolumenu
handlu œwiatowego przemieszczanego w skali globalnej ró¿nymi œrodkami transportu (w 2006 r. by³o to jeszcze 72,4%, a w 2006 r. 78,3%). [Insight & Analysis, 2011,
s. 2; International Chamber of Shipping, 2012, s. 5].
Oprócz wskazanego ju¿ czynnika wzrostu cen i zmian struktury asortymentowej handlu i transportu œwiatowego, istotny wp³yw na tê tendencjê ma postêpuj¹cy proces jednostkowania ³adunków, a przede wszystkim konteneryzacja.
W efekcie jej rozwoju, z czym w warunkach utrwalonego ju¿ wspó³czeœnie modelu funkcjonowania i rozbudowy logistycznych sieci dostaw i ³añcuchów dostaw
wi¹¿e siê w coraz wiêkszym stopniu wzrost szybkoœci, terminowoœci i bezpieczeñstwa dostaw, sukcesywnie wzrasta odsetek wysokowartoœciowych towarów
w handlu morskim; ich udzia³ w handlu œwiatowym szacowany jest ju¿ obecnie
na min. 72% wartoœci œwiatowego eksportu. Przyjmuj¹c na bazie danych
UNCTAD i WTO, i¿ aktualnie 17% wolumenu handlu morskiego i a¿ 60% jego
wartoœci transportowane jest w skali globalnej w kontenerach, szacuje siê, ¿e za
pomoc¹ tej technologii przewozu w 2011 r. przemieszczono towary o ³¹cznej war-
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toœci 5,83 bln USD. Wartoœæ tê wyraziæ mo¿na równie¿ w odniesieniu do wartoœci
produkcji œwiatowej – ma ona w niej swój udzia³ w wysokoœci 1 USD w ka¿dych
14 USD wytworzonej produkcji [WTO, 2011, s. 5; International Chamber of Shipping, 2012, s. 7]. Oznacza to, ¿e przeciêtna wartoœæ 1 tony ³adunku w eksporcie
drog¹ morska w kontenerach jest 3,7 razy wy¿sza od przeciêtnej jednostkowej
wartoœci ³adunku w handlu morskim.
Wielkoœæ i wartoœæ handlu œwiatowego, jaki obs³uguje transport morski, jednoznacznie wskazuje na jego szczególne znaczenie i funkcje w uk³adzie gospodarki globalnej i w systemie œwiatowego transportu. Jego dynamiczny rozwój,
wyra¿aj¹cy siê w postaci sta³ego wzrostu potencja³u przewozowego floty œwiatowej i jej wysokiej adaptacji do wymogów zarówno iloœciowych, jak i jakoœciowych
rynków towarowych, jednoznacznie dowodzi, i¿ nie tylko nad¹¿a on za potrzebami i wymogami handlu œwiatowego, obs³uguj¹c sprawnie i efektywnie ogromne
strumienie towarowe, ale wrêcz zabezpiecza i tworzy zarówno w kategoriach
techniczno-operacyjnych, jak i ekonomiczno-finansowych potencja³ transportowo-logistyczny konieczny dla jego dalszego, niezak³óconego rozwoju i tym samym wzrostu gospodarki globalnej stymulowanego procesami globalizacji.

2. Rynki frachtowe i globalne ³añcuchy dostaw – ich relacje
i dynamika rozwoju
Transport morski oddzia³uje aktywnie na procesy i strumienie przep³ywów
towarowych w skali globalnej. Sfera jego oddzia³ywania jest bardzo rozleg³a, obejmuj¹c swym zakresem nie tylko rynki frachtowe oraz inne powi¹zane z nimi rynki transportowe i towarowe, ale równie¿ pozosta³e segmenty globalnych ³añcuchów i sieci dostaw. W wielu wypadkach w zale¿noœci od rodzaju i charakteru
globalnego ³añcucha dostaw, procesy transportowe stanowi¹ nawet 70–80%
wszystkich procesów i czynnoœci realizowanych w jego ramach [Branch, 2009,
s. 127; Chopra, Meindl, 2010, s. 79]. W istocie swej bowiem ³añcuch dostaw obejmuje sferê zaopatrzenia rozmieszczonych przestrzennie w skali globalnej oœrodków produkcji oraz sferê szeroko rozumianej dystrybucji dóbr finalnych, jak te¿
obs³ugê zwrotów. Dzia³alnoœæ transportowa realizowana z regu³y w relacjach
l¹dowo-morskich w ³añcuchach globalnych, koncentruje siê zatem na obs³udze
rynków zaopatrzenia i zbytu, tj. rynków towarowych, które bezpoœrednio oddzia³uj¹ na rynki transportowe (zob. rys. 1). Relacje miêdzy obu rodzajami rynków s¹ bardzo bliskie zwa¿ywszy na fakt, ¿e na rynkach towarowych, gdzie
powstaje tzw. popyt pierwotny rodzi siê jednoczeœnie popyt na us³ugi transportowe, maj¹cy ju¿ charakter popytu wtórnego. W zwi¹zku z tym wszelkie zmiany
dokonuj¹ce siê w skali globalnej na rynkach towarowych, a w tym i ró¿nego typu
perturbacje natury koniunkturalnej i strukturalnej, bêd¹ transmitowane do
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uk³adu rynków frachtowych. Tam te¿ – w zale¿noœci od elastycznoœci cenowej
popytu i poda¿y us³ug transportowych realizowanych na rzecz pozosta³ych ogniw i sfer ³añcucha dostaw – z wiêksz¹ lub mniejsza si³¹ oraz odpowiednim przesuniêciem w czasie, oddzia³ywaæ bêd¹ na sprawnoœæ i efektywnoœæ procesów
gospodarczych wykonywanych w uk³adzie globalnego ³añcucha dostaw [Grzelakowski, 2011, s. 157].
Uwarunkowania rynkowe, a zatem wszelkie zmiany popytowo-poda¿owe
dokonuj¹ce siê zarówno w uk³adzie globalnych rynków towarowych, jak i – w nastêpstwie tego – rynków frachtowych, wywieraæ bêd¹ silny wp³yw na funkcjonowanie i rozwój globalnych ³añcuchów dostaw. Jak dowodz¹ tego doœwiadczenia
ostatnich czterech lat, uwarunkowania rynkowe, a w tym transportowe, obok
czynników politycznych i regulacyjno-porz¹dkowych, obejmuj¹cych swym zasiêgiem gospodarkê globaln¹ lub wa¿ne jej regionalne segmenty, mog¹ wspó³kszta³towaæ dynamikê i architekturê handlu œwiatowego oraz formy organizacji
i sposoby zarz¹dzania globalnymi ³añcuchami dostaw (GSCM). Uwarunkowania
rynkowe urastaj¹ wiêc do rangi podstawowego czynnika determinuj¹cego transportow¹ sprawnoœæ i efektywnoœæ funkcjonowania i rozwoju globalnych ³añcuchów dostaw o tak szerokim zasiêgu dzia³ania. Potwierdzaj¹ to szczegó³owe badania prowadzone w tej dziedzinie przez Bank Œwiatowy, OECD i WTO.
Analiza danych statystycznych dotycz¹cych kszta³towania siê œwiatowego
PKB oraz handlu towarami w ostatnim dziesiêcioleciu wskazuje na przyk³ad, ¿e
produkcja dóbr rzeczowych w skali globalnej wspó³okreœlaj¹ca poziom œwiatowego PKB jest mniej elastyczna (bardziej sztywna) w relacji do wszelkich zmian
cyklu ni¿ handel œwiatowy. Oznacza to, ¿e oœrodki produkcji reaguj¹ z mniejsz¹
si³¹ i zdecydowanie wolniej na wahania koniunkturalne, obejmuj¹ce swym zakresem gospodarkê globaln¹ (tworz¹c np. zapasy), ni¿ œwiatowe oœrodki konsumpcji,
okreœlaj¹ce strukturê i wielkoœæ popytu efektywnego. Ka¿da ze sfer – ogniw globalnego ³añcucha dostaw, tj. zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji dóbr – funkcjonuje zatem nadal z typow¹ dla siebie rytmik¹ realizacji procesów gospodarczych, wynikaj¹c¹ z w³aœciwych jej prawid³owoœci techniczno-technologicznych
oraz ekonomiczno-organizacyjnych, kszta³tuj¹c popyt na us³ugi transportowe,
a w tym g³ównie us³ugi transportu morskiego.
Rodzi to z oczywistych powodów powa¿ne wyzwania dla operatora globalnego ³añcucha dostaw, dotycz¹ce sfery zarz¹dzania (GSCM). Ma to bowiem ogromne znaczenie dla odpowiedniej kompozycji podmiotowo-przestrzennej
globalnych ³añcuchów dostaw oraz sprawnoœci ich funkcjonowania i rozwoju,
a w tym mo¿liwoœci elastycznej adaptacji wszystkich ich ogniw do zmian dokonuj¹cych siê w globalnym otoczeniu. Rodzi to równie¿ powa¿ne wyzwania dla
sfery rynków transportowych, których potencja³ poda¿owy, oparty w znacznym
stopniu na bazie sk³adników infrastruktury technicznej i musi siê elastycznie dostosowywaæ do wymogów ka¿dego z tych rynków oraz jednoczeœnie ³añcucha
dostaw jako kompletnego globalnego uk³adu sieciowego. W najwiêkszym stop-
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niu wyzwania te dotycz¹ rynków transportu morskiego – rynków frachtowych,
które obs³uguj¹ dominuj¹c¹ czêœæ œwiatowej wymiany towarowej, a wiêc i przewozów realizowanych w uk³adzie globalnych ³añcuchów dostaw.
Charakteryzuj¹c zatem w grupie uwarunkowañ transportowych aspekty
rynkowe funkcjonowania i rozwoju globalnych ³añcuchów dostaw, nale¿y przede wszystkim zwróciæ uwagê na fakt, ¿e obecnie w dobie gospodarki globalnej,
a wiêc otwartej i konkurencyjnej przestrzeni ekonomicznej, wszystkie rynki
transportowe, a przede wszystkim rynki frachtowe o zasiêgu globalnym, poddane s¹ jak nigdy wczeœniej dynamicznym zmianom dokonuj¹cym siê w uk³adzie
rynków towarowych. Te natomiast podlegaj¹ krótko- i œredniookresowym wahaniom cyklicznym (cykle J. Kitchina i C. Juglara), a w d³u¿szym horyzoncie równie¿
strukturalnym (cykle S. Kuznetsa i N. Kondratiewa). Wahania te, które realnie
wzajemnie nachodz¹ na siebie w okreœlonych przedzia³ach czasu, przenosz¹ siê
z kolei na uk³ad rynków transportowych. Dotyczy to szczególnie tych rynków,
które z natury rzeczy maj¹ charakter globalny, a ponadto charakteryzuj¹ siê wysokim stopniem otwartoœci i umiêdzynarodowienia. Nale¿¹ do nich przede
wszystkim rynki sektora transportu morskiego, tj. rynki frachtowe i portowe, których dynamika zmian jest najwiêksza.
Od sprawnoœci i efektywnoœci funkcjonowania œwiatowego transportu morskiego, a w g³ównej mierze ¿eglugowych rynków frachtowych oraz portowych
(porty morskie wykonuj¹ z regu³y co najmniej dwukrotnie wiêksza pracê transportow¹ ni¿ przewoŸnicy), które spajaj¹ rynki zaopatrzenia i zbytu dóbr rzeczowych w skali globalnej – w uk³adzie poszczególnych ³añcuchów dostaw – zale¿¹
zatem bezpoœrednio efekty ich dzia³alnoœci oraz szanse przetrwania i rozwoju.
Procesy adaptacyjne tych rynków do zmian dokonuj¹cych siê na rynkach towarowych, zarówno surowcowych, jak i dóbr finalnych o charakterze konsumpcyjnym i inwestycyjnym, a przede wszystkim dostosowanie strony poda¿owej tych
rynków, tj. potencja³u przewozowego floty oraz operatorów transportowych do
wymogów strony popytowej (popytu pierwotnego), determinowaæ bêd¹ wiêc
ostatecznie te efekty. Si³a oddzia³ywania tych rynków na poszczególne globalne
³añcuchy dostaw mo¿e byæ jednak ró¿na w zale¿noœci od ich charakteru i formy
zorganizowania, tj. ukszta³towania wzglêdem tzw. orientacji morskiej.

3. Podstawowe tendencje rozwoju transportu morskiego
w skali globalnej
Rozwój transportu morskiego w skali globalnej – jego podstawowe kierunki
i tendencje oraz prawid³owoœci istniej¹ce w tym zakresie – odzwierciedlaj¹
wspó³czesne rynki frachtowe, obs³uguj¹ce gros strumieni towarowych przemie-
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szczanych w uk³adzie globalnych ³añcuchów i sieci dostaw. Rynki te, obecnie silnie zintegrowane (zanik fragmentaryzacji), dziêki aktywnoœci i przemyœlanej
strategii operatorów globalnych logistycznych ³añcuchów dostaw, poddawane s¹
sta³ej presji procesów dostosowawczych. Ich strona poda¿owa relatywnie szybko
reaguje na wszelkie zmiany dokonuj¹ce siê po stronie popytowej rynku, wykazuj¹c wysoki stopieñ adaptacji zarówno do iloœciowych, jak i jakoœciowych – strukturalnych przeobra¿eñ zachodz¹cych w sferze popytowej rynków frachtowych.
Przejawia siê to miêdzy innymi:
1) Rosn¹c¹ wielkoœci¹ potencja³u przewozowego floty œwiatowej i to we wszystkich segmentach tona¿u oraz wzrastaj¹c¹ jego produktywnoœci¹, przy czym
wzrost pojemnoœci i zdolnoœci przewozowej poszczególnych typów i rodzajów statków jest skorelowany z popytem na tego typu tona¿. W 2012 r. œwiatowa flota osi¹gnê³a ponad 1,4 mld dwt, a jej produktywnoœæ na przestrzeni
ostatnich czterech lat mierzona w tonach/dwt kszta³towa³a siê œrednio na poziomie 7,4, a w tonomilach: 25 tys. tm/dwt. Charakterystyczne jest jednak¿e
to, ¿e na skutek globalnego kryzysu gospodarczego i w konsekwencji stosowania przez operatorów ¿eglugowych strategii slow steamingu, produktywnoœæ ta w 2010 r. obni¿y³a siê do poziomu 16,9 tys. tm/dwt, podczas gdy
jeszcze w 2008 r. wynosi³a 22,8 tys. tm/dwt. Nadpoda¿ tona¿u kszta³towa³a siê
w 2010 r. na poziomie tylko 1,5%, podczas gdy jeszcze w 1990 r. wynosi³a
23,4%, a w 2000 r. – 3,1% [Review of Maritime Transport 2011; UNCTAD, Geneva
2012, s. 34; Grzelakowski, 2011, s. 159].
2) Bardzo wysokim i co charakterystyczne ci¹gle wzrastaj¹cym stopniem koncentracji kapita³owo-produkcyjnej we wszystkich segmentach rynków transportu morskiego, i tak:
– 35 krajów i terytoriów z najwiêkszym udzia³em kontrolowanej floty morskiej (kryterium w³asnoœci) dysponuje 95,46% œwiatowego tona¿u, a 10
z nich a¿ 69,2%; w grupie 10 najwiêkszych pod wzglêdem potencja³u posiadanej (kontrolowanej) floty krajów œwiata znajduj¹ siê 4 kraje europejskie: Grecja
(1) – 15,98%, Niemcy (4) – 8,91%, Norwegia (6) – 3,48% i Dania (8) – 2,85%;
– 35 krajów prowadz¹cych otwarte, miêdzynarodowe rejestry koncentruje
równie¿ 93,23% skupionej przez tê grupê krajów floty morskiej, przy czym
tylko dwa kraje Panama i Liberia skupi³y a¿ 67% ogólnej liczby statków
p³ywaj¹cych pod tzw. wygodnymi banderami (flags of convenience);
– w segmencie ¿eglugi kontenerowej 20 najwiêkszych operatorów kontenerowych na œwiecie dysponuje potencja³em przewozowym stanowi¹cym a¿
67,7% œwiatowego potencja³u floty kontenerowej, a pierwszych 10 z nich
skupi³o a¿ 50,2% potencja³u przewozowego w tej grupie tona¿u (w pierwszej pi¹tce najwiêkszych armatorów floty kontenerowej znajduje siê a¿
trzech operatorów z Europy, tj. Maersk Line, MSC oraz CMA CGM;
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– silne zjawisko koncentracji strumieni przewozowych i floty kontenerowej
znajduje te¿ swoje odzwierciedlenie w koncentracji prze³adunków kontenerowych w najwiêkszych portach morskich na œwiecie; 100 najwiêkszych
portów kontenerowych koncentruje ponad 80% œwiatowych obrotów, a 20
z nich 48% ogó³u prze³adunków (TEU), z czego same porty Chin obs³uguj¹
obecnie ponad 30% obrotów kontenerowych œwiata, szacowanych obecnie
na oko³o 560 mln TEU; co charakterystyczne, zjawisko koncentracji obrotów
kontenerowych w grupie 20 najwiêkszych portów kontenerowych œwiata
przybiera znacznie w ostatnich latach na sile [Review of Maritime Transport
2011, UNCTAD, Geneva 2012, s. 47];
– koncentracja pionowa w ramach ³añcucha transportowego, obejmuj¹ca jego
elementy morskie i l¹dowe oraz pozioma – zarówno w segmencie ¿eglugowym (fuzje i przejêcia operatorów, tworzenie konsorcjów ¿eglugowych –
g³ównie kontenerowych), jak i portowym.
3) Znacznym stopniem liberalizacji i to we wszystkich segmentach, czego przejawem jest:
– wysoki udzia³ floty zarejestrowanej pod banderami krajów prowadz¹cych
otwarte, miêdzynarodowe rejestry (ok. 64% œwiatowego tona¿u);
– wzglêdnie zrównowa¿ony rozwój flot krajów rozwijaj¹cych siê, dysponuj¹cych obecnie 25,23% udzia³em w œwiatowej flocie (dwt) oraz krajów
wysoko rozwiniêtych, pod których bander¹ p³ywa 17,89% œwiatowej floty,
przy jednoczesnym wy¿szym stopniu koncentracji floty w czo³owej grupie
krajów otwartych rejestrów – 10 z nich skoncentrowa³o bowiem a¿ 55,44%
tona¿u floty œwiatowej (z obu grup krajów);
– utrzymuj¹ca siê dysproporcja (asymetria) miêdzy udzia³em krajów w handlu œwiatowym a ich potencja³em floty; 25 krajów œwiata o najwiêkszym
udziale w handlu globalnym (79% w 2011 r.) kontrolowa³o (kryterium w³asnoœci floty) wprawdzie 66% œwiatowego tona¿u, aczkolwiek pod w³asn¹
bander¹ utrzymywa³o jedynie 31% tona¿u; oznacza to, ¿e 53,02% kontrolowanego przez nie potencja³u zosta³o w³¹czone do uk³adu globalnych
aktywów i podlega³o jurysdykcji miêdzynarodowych, otwartych rejestrów
[Review of Maritime Transport 2011, UNCTAD, Geneva 2012, s. 41];
4) Siln¹ konkurencj¹ i to zarówno w relacji do innych rynków transportowych
(konkurencja miêdzyga³êziowa), jak te¿ w obrêbie wszystkich segmentów
globalnego rynku frachtowego, która wymusza³a na armatorach realizacjê
strategii oszczêdnoœci (redukcji) kosztów, w tym g³ównie kosztów zu¿ycia paliwa (slow steaming) oraz reorganizacji serwisów i prowadzi³a do poszukiwania
przez nich nowych form kooperacji w uk³adzie globalnych sieci i ³añcuchów
dostaw.
5) Znacznie wiêksz¹ dynamik¹ wzrostu wartoœci masy towarowej bêd¹cej
przedmiotem przewozów drog¹ morsk¹, ni¿ transakcji zawieranych na tych
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rynkach, w rezultacie czego wartoœæ obrotów rynkowych (wartoœæ rynków
frachtowych) wzrasta w tempie mniej ni¿ proporcjonalnym w stosunku do
wzrostu wartoœci obs³ugiwanej tam masy towarowej [Grzelakowski, 2011,
s. 160].
6) Niskim poziomem kwotowanych cen – frachtów i to mimo znacznego wzrostu
wartoœci przewo¿onej masy towarowej, co jest rezultatem silnej konkurencji
i wynikaj¹cej st¹d presji do obni¿ki kosztów przewozu; w konsekwencji spowodowa³o to niewysoki udzia³ kosztów transportu morskiego (wysokoœci
frachtów) w wartoœci œwiatowego importu – udzia³ ten kszta³towa³ siê w okresie 2000–2010 przeciêtnie w przedziale od 5–6%, przy czym w krajach wysoko
rozwiniêtych gospodarczo wynosi³ on œrednio o 1% mniej ni¿ przeciêtna
œwiatowa, a w grupie krajów rozwijaj¹cych siê by³ on œrednio o 3% wy¿szy od
œredniej dla tej pierwszej grupy krajów, co jest nastêpstwem istniej¹cych ró¿nic w strukturze rodzajowej i wartoœciowej importu i eksportu miêdzy tymi
krajami [Lundgren, Lulea 1999, s. 37].
7) Rosn¹cym uzale¿nieniem od innych rynków transportowych, przede wszystkim portowych, ale równie¿ w ogromnym stopniu kolejowych i drogowych;
jest to skutek koncentracji pionowej – tak kapita³owej, jak i operacyjnej – inicjowanej przez silnych operatorów ¿eglugowych w uk³adzie l¹dowo-morskich ³añcuchów dostaw [Pryke (red.), 2009, s. 99–107].
Jak wynika z przedstawionej analizy funkcjonowania rynków frachtowych,
ich stan rozwoju oraz mechanizm funkcjonowania nie stanowi bariery rozwoju
gospodarki globalnej i globalnych ³añcuchów dostaw. Nie ogranicza on równie¿
podstawowych parametrów efektywnoœci ich funkcjonowania. Jedynym elementem, który potencjalnie mo¿e byæ czynnikiem zagra¿aj¹cym dynamice procesów
globalizacji, a jednoczeœnie ograniczaj¹cym rozwój globalnych ³añcuchów dostaw w ich obecnym kszta³cie i mo¿liwoœci elastycznego i sprawnego zarz¹dzania
nimi, jest nadal narastaj¹cy proces koncentracji w œwiatowym transporcie morskim, postrzegany we wszystkich aspektach jego rozwoju. Aby zminimalizowaæ
to zagro¿enie w skali globalnej, konieczne jest podejmowanie dzia³añ o charakterze regulacyjnym (publicznym), dotycz¹cym miêdzy innymi sfery tworzenia konsorcjów i karteli ¿eglugowych.

4. Problemy regulacji sektora transportu morskiego
w skali globalnej
Oprócz uwarunkowañ o charakterze globalnym, w tym rynkowych i techniczno-infrastrukturalnych, okreœlaj¹cych sprawnoœæ realizacji operacji transportowych w uk³adzie globalnego ³añcucha dostaw i tym samym determinuj¹cych
efektywnoœæ przep³ywu strumieni dóbr rzeczowych w gospodarce globalnej, ist-
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nieje grupa czynników o charakterze regulacyjnym (prawno-instytucjonalnym,
organizacyjno-administracyjnym i ekonomicznym), które równie¿ silnie oddzia³uj¹ na sferê funkcjonowania i rozwoju œwiatowego transportu morskiego
i globalnych ³añcuchów dostaw. Tego typu czynniki wynikaj¹ z dzia³añ, jakie podejmuj¹ organizacje miêdzynarodowe, takie jak: IMO, WTO, ILO, ISO, KE (UE),
EMSA, ECSA, HELCOM i inne publiczne podmioty prawa miêdzynarodowego,
wspó³kszta³tuj¹ce relacje ekonomiczne, ekologiczne, spo³eczne, przestrzenne
i techniczne w skali globalnej lub regionalnej.
Dzia³ania te, obecnie zazwyczaj koordynowane w wymiarze miêdzynarodowym, tworz¹ podwaliny wspó³czesnego mechanizmu regulacji publicznej w sektorze transportu morskiego, który uzupe³nia i wspomaga dzia³anie mechanizmu
regulacji autonomicznej, jakim s¹ rynki frachtowe. Ten ostatni bowiem z wymienionych mechanizmów regulacyjnych, mimo wskazanych ju¿ wielu jego zalet,
a w tym znacznej przejrzystoœci i otwartoœci, nie jest idealnym podsystemem –
mechanizmem regulacji. Nie jest on w stanie rozwi¹zaæ samodzielnie (autonomicznie) powa¿nych problemów, jakie generuje dzia³alnoœæ transportowa – przewozy drog¹ morsk¹ w skali globalnej, a w tym szeregu wyzwañ z zakresu szeroko
rozumianych kwestii bezpieczeñstwa ¿eglugi i bezpieczeñstwa morskiego (safety
and security), bezpieczeñstwa ekologicznego, socjalnego itp. Z tych g³ównie powodów musi byæ uzupe³niony przez dodatkowy wzglêdem niego, publiczny re¿im
regulacyjny, kszta³towany przez silne i wp³ywowe organizacje miêdzynarodowe
o charakterze rz¹dowym i pozarz¹dowym [Grzelakowski, 2011, s. 160–162; Grzelakowski, 2008, s. 4–5].
Ten publiczny, miêdzynarodowy mechanizm regulacyjny tego sektora, który
z za³o¿enia ma tworzyæ miêdzynarodowy ³ad w tej dziedzinie, oddzia³uje jednak¿e równie¿ z du¿¹ si³¹ na mechanizm rynkowy i mo¿e zniekszta³caæ jego
dzia³anie, powoduj¹c perturbacje w sektorze transportu morskiego. Te z kolei
przenosi siê zazwyczaj na uk³ad globalnych ³añcuchów i sieci dostaw i tym samym na sferê gospodarki globalnej. Z tego punktu widzenia mo¿e on stanowiæ
w pewnych okresach, przy znacznym nasileniu aktywnoœci regulacyjnej, swoist¹
barierê w sprawnym funkcjonowaniu i rozwoju zarówno transportu morskiego,
jak i ³añcuchów i sieci dostaw rozpiêtych w uk³adzie gospodarki globalnej.
Podstawow¹ rolê w zakresie budowy tego mechanizmu regulacji w sektorze
morskim odgrywa IMO. Organizacja ta opracowa³a szereg konwencji miêdzynarodowych dotycz¹cych: a) bezpieczeñstwa morskiego, a w tym bezpieczeñstwa
morskiego odcinka ³añcucha dostaw; b) zapobieganiu zanieczyszczeniom œrodowiska morskiego i c) odpowiedzialnoœci za wyrz¹dzone szkody i form rekompensat. Bior¹c pod uwagê liczbê instrumentów regulacyjnych wydanych przez IMO
w formie konwencji i protoko³ów uzupe³niaj¹cych do konwencji, jak te¿ liczbê
krajów, które je ratyfikowa³y i potencja³ floty, których te regulacje dotycz¹, mo¿na
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stwierdziæ, ¿e Miêdzynarodowa Organizacja Morska tworzy podstawy œwiatowego ³adu regulacyjnego w tej dziedzinie. Uzupe³nia j¹ ILO, która tworzy konwencje i rekomendacje z zakresu regulacji socjalnych standardów pracy w sektorze
transportu morskiego [UNCTAD, 2012, s. 9–14].
Wskazuj¹c na szereg pozytywnych dzia³añ tego typu organizacji, podkreœliæ
jednak nale¿y, i¿ niektóre z nich prowadz¹ lub prowadziæ mog¹ do wydatnego
wzrostu kosztów dzia³alnoœci przewoŸników morskich i powstania wielu perturbacji w sferze funkcjonowania wybranych segmentów rynku frachtowego. Nale¿¹ do nich miêdzy innymi rygorystyczne dzia³ania w sferze ochrony œrodowiska
morskiego. Szczególnie spektakularnym tego przyk³adem jest tworzenie specjalnych stref kontroli emisji siarki, tzw. SECA (Sulphur Emission Control Area) na okreœlonych akwenach morskich (w pierwszej kolejnoœci M. Ba³tyckie i M. Pó³nocne
wraz z Kana³em La Manche), gdzie ju¿ obowi¹zuj¹ restrykcyjne normy dotycz¹ce
zawartoœci siarki w paliwie okrêtowym. Od 01.07.2010 r. zgodnie z za³¹cznikiem
VI konwencji MARPOL 73/78 i zmienion¹ w 2005 r. dyrektyw¹ 32/99/WE, na³o¿ono na armatorów prowadz¹cych dzia³alnoœæ na tych obszarach obowi¹zek u¿ywania paliwa o zawartoœci siarki do 1,0%. Normy dotycz¹ce poziomu zawartoœci
siarki w paliwie okrêtowym ulegaj¹ dalszemu zaostrzeniu – do 0,1% od 2015 r.
w strefach SECA i 3,5% na pozosta³ych akwenach [ESPO News, 2012, s. 4]. Regulacje te prowadz¹ do znacznego wzrostu kosztów eksploatacji tona¿u (szacowany
wzrost kosztów ocenia siê na 40–60%) i niew¹tpliwie spowoduj¹ w czêœci ich
transmisjê poprzez kwotowanie wy¿szych stawek frachtowych i czarterowych na
za³adowców, a wiêc eksporterów i importerów. To z kolei wp³ynie na obni¿enie
konkurencyjnoœci wielu za³adowców i dzia³aj¹cych w szczególnie wra¿liwych
segmentach rynków frachtowych przewoŸników morskich i spowoduje przesuniêcie strumieni towarowych w uk³adzie funkcjonuj¹cych tam ³añcuchów dostaw
w kierunku l¹dowym – transportu drogowego i kolejowego [Grzelakowski, 2011,
s. 59–60].
Okreœlone, negatywne skutki dla sektora transportu morskiego wynikaæ
mog¹ równie¿ z dzia³añ regulacyjnych, jakie w ostatnim okresie intensywnie podejmuje UE w ramach swej d³ugookresowej polityki transportowej (polityki
zrównowa¿onej mobilnoœci), realizuj¹c strategiê internalizacji kosztów zewnêtrznych. Jej wdro¿enie wi¹¿e siê z potrzeb¹ ustalania cen za us³ugi transportowe na
bazie spo³ecznych kosztów krañcowych i wymaga oprócz wyboru w³aœciwej formu³y kosztowej, tj. krótko- lub d³ugookresowych kosztów krañcowych, precyzyjnego doboru sk³adników kosztowych wchodz¹cych w zakres kosztów zewnêtrznych. Dodatkowo w grê wchodzi równie¿ handel emisjami w transporcie
morskim, który wpisuje siê w system UE ETS (European Emission Trading Scheme).
Realizacja strategii zrównowa¿onego rozwoju jest zatem ogromnym wyzwaniem dla krajów cz³onkowskich UE oraz samych u¿ytkowników transportu –
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w tym równie¿ morskiego, a tak¿e u¿ytkowników infrastruktury portowej.
Tworz¹c bowiem podwaliny nowego systemu cen za korzystanie z infrastruktury
transportu morskiego, modyfikowaæ ona bêdzie dzia³anie mechanizmu rynków
transportowych i frachtowych oraz w konsekwencji zachowañ wszystkich ich
uczestników. W przypadku tych ostatnich, budzi ona okreœlone nadzieje jedynie
operatorów i zarz¹dców sieci w sektorze transportu morskiego. To oni powinni
byæ bowiem g³ównymi beneficjentami nowego ³adu rynkowego, jaki wygeneruje
internalizacja kosztów zewnêtrznych w sektorze miêdzynarodowego transportu
morskiego.
Transportowy sektor portowo-morski odczuje jej skutki wprawdzie w mniejszym stopniu ni¿ miêdzynarodowy transport drogowy, niemniej jednak wzrosn¹
równie¿ koszty jego dzia³alnoœci. W nastêpstwie tego zmieni siê obecnie istniej¹cy
model rozk³adu popytu na us³ugi transportowe, a w konsekwencji równie¿ struktura ga³êziowa przewozów (modal split). Bêdzie ona stopniowo w coraz wiêkszym
zakresie odzwierciedlaæ poziom i strukturê cen opartych na krañcowych pe³nych
spo³ecznych kosztach produkcji us³ug transportowych, co oznacza, ¿e zmieni siê
równie¿ struktura kosztów operatorów ¿eglugowych i za³adowców korzystaj¹cych z us³ug transportu morskiego, a w konsekwencji tak¿e wielkoœæ i struktura kosztów logistycznych w uk³adzie globalnych ³añcuchów i sieci dostaw.
Wzrost tych kosztów bêdzie najwiêkszy w tej grupie ³añcuchów dostaw, które zosta³y zorganizowane na bazie szerokiego udzia³u transportu drogowego
w obs³udze kana³ów zaopatrzenia i zbytu. Mniejszy z kolei w tej grupie, która
funkcjonuje przy szerokim wykorzystaniu operatorów z sektora transportu kolejowego i morskiego. To spowoduje, ¿e mimo generalnie negatywnych dla operatorów ¿eglugowych skutków wdro¿enia strategii internalizacji kosztów
w transporcie, wyra¿aj¹cych siê w postaci wzrostu kosztów eksploatacji tona¿u
i to przede wszystkim w segmencie przewozów kontenerowych (wysoka energoch³onnoœæ), ich pozycja w uk³adzie globalnego rynku transportowego generalnie nie ulegnie os³abieniu. Mo¿e to jednak oznaczaæ, ¿e celem utrzymania
dotychczasowych przewag konkurencyjnych, nasili siê w tym sektorze tendencja
w kierunku dalszej koncentracji kapita³u i integracji rynków frachtowych. Ta
z kolei zmusi podmioty i organizacje miêdzynarodowe (KE) odpowiedzialne za
procesy regulacyjne w tym sektorze do wprowadzenia bardziej jeszcze ni¿ dotychczas restrykcyjnych dzia³añ na rzecz jej ograniczenia lub wrêcz eliminacji. Ten
proces zderzania si³ uk³adu rynkowego i mechanizmu regulacji autonomicznej –
rynkowej w transporcie morskim z procesem regulacji publicznej bêdzie zatem
kontynuowany, co nie pozostanie bez wp³ywu na sferê funkcjonowania gospodarki globalnej i formowanie ³añcuchów dostaw w skali globalnej oraz zarz¹dzanie nimi poprzez miêdzy innymi optymalizacjê procesów i kosztów obs³ugi
transportowej i logistycznej.
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Podsumowanie
Transport morski z racji swego miejsca w obs³udze handlu œwiatowego i funkcji w zakresie efektywnego i sprawnego kszta³towania strumieni przep³ywów towarowych w skali globalnej, odgrywa istotn¹ rolê w integracji wszystkich procesów realizowanych w ramach globalnego ³añcucha dostaw i w gospodarce
globalnej. Zapewnia on wymagan¹ spójnoœæ tego uk³adu oraz gwarantuje jednoczeœnie niezbêdn¹ elastycznoœæ dzia³ania, a tak¿e jego zdolnoœæ adaptacji do dynamicznie zmieniaj¹cych siê warunków otoczenia. Partycypuje on zatem
aktywnie w tworzeniu wartoœci w poszczególnych ogniwach ³añcucha dostaw,
generuj¹c jednoczeœnie wartoœæ dodan¹ dla klienta. W tych warunkach transport
morski, który jest jednoczeœnie g³ównym komponentem transportowym wiêkszoœci globalnych ³añcuchów dostaw, staje siê zarówno czynnikiem, jak i narzêdziem optymalizacji tak ukszta³towanej struktury sieciowej, warunkuj¹c jej mo¿liwoœci trwania i efektywnego rozwoju.
Analiza funkcjonowania transportu morskiego w skali globalnej, oparta na
charakterystyce podstawowych tendencji, jakie wystêpuj¹ w obszarze funkcjonowania rynków frachtowych oraz w sferze regulacyjnej tego sektora jednoznacznie wskazuje, ¿e nie jest on barier¹ rozwoju globalnych ³añcuchów dostaw
i gospodarki globalnej. Wykazuje ponadto, jak wynika to z analizy stanu kryzysowego z lat 2008–2010, du¿¹ zdolnoœæ absorpcji wiêkszoœci negatywnych skutków
generowanych z uk³adu globalnych rynków towarowych – zarówno zaopatrzenia, jak i zbytu. W swym obecnym stadium rozwoju, transport morski urasta zatem do rangi czynnika wspieraj¹cego rozwój globalnych ³añcuchów dostaw.
Transport morski nie tylko nie wp³ywa bowiem negatywnie na wzrost kosztów przewozu i szerzej rozumianych kosztów logistycznych zwi¹zanych
z obs³ug¹ dynamicznie rosn¹cych strumieni towarowych w uk³adzie globalnej
sieci handlu towarami, ale co istotne, ze wzglêdu na zakres swego udzia³u w przewozach oraz niski poziom kosztów i cen za us³ugi (frachtów) wrêcz ³agodzi skutki
wzrostu udzia³u kosztów logistycznych w cenach zbytu importowanych towarów w gospodarce globalnej (np. koszt przewozu 40” kontenera z ³adunkiem na
odleg³oœæ 1 mili morskiej to obecnie mniej ni¿ 0,10 USD, co stanowi zaledwie niewielki u³amek kosztów jego transportu drog¹ l¹dow¹). W rezultacie bowiem
rosn¹cej presji konkurencji w uk³adzie rynków frachtowych i w konsekwencji coraz lepszego dostosowania poda¿y us³ug (potencja³u przewozowego floty) do
wielkoœci i struktury popytu na te us³ugi w skali globalnej, nastêpuje od ponad 20
lat spadek udzia³u kosztów obs³ugi transportowej œwiatowego importu, mierzonych wartoœci¹ frachtów p³aconych przez za³adowców operatorom ¿eglugowym
(okreœlaj¹ one tzw. wartoœæ œwiatowego rynku frachtowego) w stosunku do wartoœci globalnego importu towarów. I tak na przestrzeni lat 2000–2011 handel œwia-
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towy wzrasta³ przeciêtnie w granicach 10,5–11,0% rocznie, podczas gdy wydatki
za³adowców mierzone wysokoœci¹ op³aconych frachtów, jako skutek obni¿ki kosztów jednostkowych przewozu droga morsk¹, ros³y œrednio tylko w granicach
50% tej wielkoœci. Wysokoœæ wydatków poniesionych przez sektor handlu œwiatowego w formie frachtów za us³ugi przewozu towarów droga morsk¹ szacuje siê
w 2011 r. na oko³o 785 mld USD, co stanowi ok. 4,8% œwiatowego importu ogó³em
i 8,4% wartoœci towarów handlu morskiego okreœlanego na bazie importu. W 2006 r.
wartoœæ œwiatowego rynku frachtowego wynosi³a 630 mld USD, co stanowi³o ok.
5% wartoœci handlu œwiatowego; w 1997 r. udzia³ ten wynosi³ jeszcze 5,24%,
a w 1980 r. 6,64% wartoœci œwiatowego importu. W rezultacie tego maleje równie¿
udzia³ ³¹cznych kosztów transportu w wartoœci towarów importowanych w skali
globalnej, który obecnie w grupie krajów wysoko rozwiniêtych gospodarczo na
bazie cen detalicznych towarów konsumpcyjnych ocenia siê przeciêtnie na 6%.
WskaŸnik ten zale¿y od rodzaju produktu, jego ceny jednostkowej (wartoœci)
oraz kraju pochodzenia i odleg³oœci przewozu z podzia³em na drogê l¹dow¹
i morsk¹.
Podkreœliæ jednak nale¿y, i¿ pewne zagro¿enia wynikaj¹ce ze sfery transportu
morskiego dla procesów globalizacji oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki globalnej i rozwoju ³añcuchów dostaw, mo¿e generowaæ – oprócz niedostosowania sfery infrastruktury portowej do wymogów sprawnej w kategoriach
czasu i kosztów obs³ugi statków – przeregulowanie rynku frachtowego. Nadmiar
restrykcyjnych miêdzynarodowych regulacji w tej dziedzinie, które pojawiaj¹ siê
g³ównie w sferze bezpieczeñstwa ekologicznego, mo¿e bowiem spowodowaæ
drastyczny wzrost kosztów eksploatacji tona¿u i w konsekwencji równie¿ frachtów, co prze³o¿y siê na sferê handlu œwiatowego i gospodarki globalnej oraz
uk³ady globalnych ³añcuchów dostaw i ich zdolnoœæ do generowania wy¿szej
wartoœci dodanej.
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