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Strategie i innowacje organizacyjne na rynku transportu 
morskiego kontenerów w warunkach recesji

Streszczenie

W artykule skupiono się na przedstawieniu wybranych przykładów innowacji 
na poziomie jednostkowym i organizacyjnym w ich kontekście makroekonomicz-
nym. Na początku 2. dekady XXI wieku zaczęto wprowadzać do obsługi połączeń 
międzykontynentalnych mega kontenerowce o pojemności większej niż 18 000 
TEU. Kolejnym rozwiązaniem usprawniającym skuteczność są innowacje organi-
zacyjne, do których zalicza się między innymi alianse, fuzje i przejęcia, których ce-
lem jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na wybranych rynkach docelowych. 
W żegludze linowej skutkują one również zmianami organizacyjnymi w procesach 
transportowych przez optymalizację podaży przestrzeni ładunkowej. Artykuł ma 
charakter badawczy.

Słowa kluczowe: innowacje, transport morski.

Kody JEL: A19, D60, R41

Wstęp 

Transport morski jest podstawową przestrzenią, dzięki której dynamicznie rozwija się 
globalizacja i który odzwierciedla jej istotę. W ciągu 45 lat przewozy towarów morskimi 
szlakami zwiększyły się 4-krotnie, z ponad 2,6 mld t w 1970 roku do ponad 10 mld t w 2015 
roku (UNCTAD 2016, s. 17). O skali działania korzyści przewagi komparatywnej świadczy 
jednak dynamika wzrostu przewozów w kontenerach. W wyniku przenoszenia produkcji 
do miejsc o niższych kosztach produkcji, w 1980 roku w kontenerach drogą morską prze-
transportowano jedynie 108 tys. t towarów, 10 lat później było już prawie 2,5 raza więcej,  
w 2007 roku – 10 razy więcej, a w 2015 roku między portami kontynentalnymi przewiezio-
no 1657 tys. t (UNCTAD 2016, s. 7). Należy podkreślić, że są to głównie towary wysoko 
przetworzone. Ich produkcja wywołuje popyt pochodny na surowce, a więc przewozy ma-
sowych suchych (w tym rudy żelaza i węgiel), ropę naftową i gaz. 

Zmiany na globalnym rynku transportu morskiego

W ostatnich 25 latach przewozy rudy żelaza wzrosły z 345 mln t do 1478 mln t, węgla 
z 357 mln t do 1128 mln t, a ropy naftowej z 1332 mln t do 1937 mln t (Clarksons 2017). 
W efekcie między kontynentami przewozi się około 80% dóbr, a ich wartość w skali global-
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nej szacowana jest na 70% wartości wszystkich dóbr transportowanych między producenta-
mi a ich finalnymi odbiorcami (MESA 2015, s. 4). 

Tabela 1
Transport morski w latach 2014-2015 (w mln t) 

Lp. Rodzaj ładunku 2014 2015 Zmiana 
2015/2014 (w %)

1. Ropa naftowa 2 792 2 926 4,8
2. Masowe suche 4 695 4 681 -0,3
3. Kontenery 1 639 1 691 3,1
4. Inne 1 410 1 447 2,7
5. Razem 10 536 10 745 2,0

Źródło: Scaling… (2016, s. 3). 

W efekcie w lutym 2016 roku całkowita liczba statków do przewozu kontenerów prze-
kroczyła 5500 i była zdolna jednorazowo przewieźć 20 mln TEU (kontenerów 20-stopo-
wych). W lutym 2017 roku było już prawie 9 tys. statków o łącznej pojemności ponad  
20,65 mln TEU (Alphaliner… 2017). W wyniku tak dynamicznego wzrostu floty, na rynku 
wystąpiło zjawisko nadpodaży we wszystkich rodzajach transportu morskiego. Szczególnie 
niekorzystny wpływ dał się odczuć na rynku transportu kontenerów. 

W ostatnich latach nastąpiła istotna zmiana tonażu na korzyść jednostek dużych, o po-
jemności ponad 14 tys. TEU. Znaczna wymiana floty jest wynikiem regulacji proekologicz-
nych wprowadzonych przez International Maritime Organization, która znacznie zaostrzyła 
standardy emisji substancji szkodliwych dla środowiska. Na dużą skalę zaczęto wprowadzać 
do eksploatacji duże jednostki. Szacuje się, że w wyniku dostaw nowych jednostek po-
jemność floty statków do przewozu kontenerów wzrośnie o 4,6%. Będzie to najwolniejszy 
wzrost od 25 lat. Prawdopodobnie spowoduje to dalszy spadek stawek frachtowych, czy-
li opłat za transport kontenera z portu wysyłki do portu docelowego. Średni indeks SCFI 
(Shanghai Containerized Freight Index) w 2015 roku zmalał o 19,4% osiągając wartość 875, 
a w grudniu 2015 roku był nawet niższy o 32,1% w stosunku do grudnia poprzedniego roku. 
Natomiast średni SCFI w 2016 roku był o 18,6% niższy niż w 2015 roku. Przed kryzysem 
finansowym lat 2008-2009 popyt na przewozy kontenerowe był 3-krotnie wyższy niż tempo 
globalnego wzrostu gospodarczego. Według ekspertów Bimco, od 2010 roku ta zależność 
zmalała do 1,1 (BIMCO 2016, s. 1). Przy projektowanym przez IMF wzroście gospodar-
czym o 3,4% oznacza to wzrost popytu na przewozy oceaniczne w serwisach liniowych na 
poziomie 3,7% do 4%. Maersk Line (zarządzający flotą ponad 590 kontenerowców) progno-
zuje w swoim najnowszym omówieniu raportu rocznego, że w 2017 roku przewozy konte-
nerów wzrosną od 1% do 2% (Maersk Line 2017, s. 13). Globalizacja produkcji i zmiany 
w technologii transportu morskiego miały również wpływ na rozwój technologii składo-
wania towarów i przeładunków w portach. Nastąpiły również na światowej mapie portów. 
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W Chinach działa obecnie 14 z 20 czołowych portów świata. W 20 portach kontenerowych 
przeładowuje się połowę kontenerów transportowanych drogą morską. 

Tak dynamiczny rozwój wymusił działania innowacyjne w całym procesie transportu 
morskiego. Innowacje organizacyjne musiały zostać wsparte nowymi rozwiązaniami tech-
nicznymi zarówno we flocie, jak i w portach. W związku z powyższym celem badań było 
ustalenie, jak dynamika rynku wymusza innowacje techniczne, procesowe i organizacyjne 
oraz jak innowacje te wpływają na rynek morskich przewozów liniowych. Postawiono hi-
potezę, że wprowadzane przez armatorów liniowych innowacje prowadzą do koncentracji 
usług na rynku morskich przewozów kontenerowych. 

Wprowadzenie do systematyki innowacji

Na bazie badań przeprowadzonych dla potrzeb raportu BCG The Most Innovative 
Companies 2016 stwierdzono, że firmy innowacyjne przy wprowadzaniu innowacji korzy-
stają zarówno z doświadczeń własnych, jak i źródeł zewnętrznych, Wśród działań własnych 
inspirujących do podejmowania innowacji wymienia się między innymi badania marke-
tingowe. Wśród działań w otoczeniu zewnętrznym badane podmioty rozwijały innowacje 
przez przejęcia, partnerstwo, joint ventures oraz nabycie licencji (BCG 2017, s. 10-11). 
Donald Sull z firmy badawczej McKinsey uważa, że każda firma w zależności od profilu 
działalności przyjmuje realizuje model wdrażania innowacji (Sull 2015, s. 66). 

GUS definiuje działalność innowacyjną jako „całokształt działań naukowych, technicz-
nych, organizacyjnych, finansowych i komercyjnych, które prowadzą lub mają w zamierze-
niu prowadzić do wdrażania innowacji” (GUS 2014, s. 1). Zauważa się, że niektóre z tych 
działań, choć mają charakter innowacyjny, nie są nowością. W badaniach statystycznych 
jako działalność innowacyjną określa się również działalność badawczo-rozwojową (B+R), 
która nie jest bezpośrednio związana z tworzeniem konkretnej innowacji. Istotną rolę w roz-
woju społeczeństw innowacyjnych odgrywa informatyzacja (Grzybowski 2016, s. 37-38). 

W raporcie o innowacyjności polskiej gospodarki, który został opracowany przez zespół 
ekspertów pod kierownictwem prof. Krzysztofa Rybińskiego, innowację definiuje się jako 
wdrożoną ideę, która tworzy nową wartość dla firmy, kraju, jest nowa w skali globalnej lub 
kreuje nowy rynek. Michał Kleiber we wstępie do tegoż raportu określa innowacyjność 
jako synergię wiedzy, przedsiębiorczości, przemyślanych regulacji i powszechnej kultury 
kreatywności (“Go Global!”… 2011, s. 1-2). Jest to skrótowe, ale celne zdefiniowanie spo-
łeczeństwa innowacyjnego. Innowacyjność jest motorem gospodarki opartej na wiedzy – 
stwierdza się w pierwszym wydaniu Oslo Manual (2005, s. 13). Według Oslo Manual, inno-
wacyjność jest procesem, przez co jest zjawiskiem trudno mierzalnym i każda systematyka 
i próba pomiaru ma określone ograniczenia (Oslo Manual 2009, s. 40). W przedsiębiorstwie 
innowacja polega na wdrożeniu nowego lub istotnie ulepszonego produktu (towaru lub usłu-
gi), procesu, działania marketingowego, nowego rozwiązania organizacyjnego, organiza-
cji pracy lub powiązań zewnętrznych (Oslo Manual 2009, s. 46). Prof. Piotr Niedzielski 
zwraca uwagę na ważny obszar działalności innowacyjnej w obszarze usług – usługi orga-
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nizacyjno-menadżerskie (innowacje nietechnologiczne). Definiuje on innowacyjność jako 
cechę podmiotów gospodarczych i gospodarek, która przejawia się zdolnością tworzenia 
i absorbcji innowacji, a „innowacyjność może być postrzegana na poziomie: jednostkowym, 
organizacyjnym oraz makroekonomicznym” (Niedzielski 2005, s. 76). Procesy zachodzące 
w świecie transportu morskiego nie odbiegają więc zasadniczo od tendencji zachodzących 
w innych sferach gospodarki. Jako sztandarowe przykłady rozwoju innowatorów poprzez 
fuzje i przejęcia BCG podaje w ostatnim raporcie działania Cisco Systems (nr 25 wśród 
50. najlepszych innowatorów 2016 roku listy BCG ), które dokonało około 175 przejęć od 
1993 roku (średnio 8 rocznie). Facebook (nr 9 w rankingu BCG ) za 3 mld dolarów nabył 
Instagram oraz Oculus VR (BCG 2017, s. 10). General Motors (nr 27) zainwestował w 2016 
roku w technologiczne startupy, w tym 500 mln dolarów w Lyft Inc, realizującej projekt 
budowy inteligentnych samochodów – podał Reuters (Trousdale 2016). 

W dalszej części opracowania przedstawione zostaną wybrane przykłady innowacji 
produktowych oraz organizacyjnych w ich kontekście makroekonomicznym. W przypadku 
innowacji produktowych wiele innowacyjnych rozwiązań wprowadzono w konstrukcji sa-
mych kontenerów. Istotny postęp nastąpił w rozwoju środków transportowych. Znacznie po-
prawiła się ich zdolność przewozowa, automatyzacja przyczyniła się do zmniejszenia stanu 
załóg, nowoczesne siłownie sprawiły, że jednostki emitują mniej czynników szkodliwych. 
Informatyzacja usprawniła nawigację statków i umożliwiła nadzór nad przemieszczeniem 
się towarów w wymiarze globalnym w czasie rzeczywistym. Usprawnione zostały procesy 
przeładunku, składowania i ekspedycji kontenerów. Nastąpiły zmiany organizacyjne w fir-
mach. W wielu przypadkach postawiono na outsourcing procesów zarządczych i informa-
cyjnych. W wyniku fuzji i przejęć oraz joint ventures nastąpiła konsolidacja na rynku trans-
portu morskiego kontenerów. 

Innowacje produktowe – megakontenerowce 20 000+ TEU

Flota kontenerowców w 2016 roku zmniejszyła się o około 60 statków, ale jej pojemność 
zwiększyła się o 1,5% i przekroczyła 20,27 mln TEU w końcu 2016 roku. To najniższy 
przyrost pojemności statków do przewozu kontenerów w jej historii. To wynik rekordowej 
liczby jednostek skierowanych do stoczni złomowych. W 2016 roku na plażach Pakistanu, 
Indii i Bangladeszu złomowano 192 kontenerowce o łącznej pojemności 654,9 tys. TEU. 
Dodając do tego wycofane z eksploatacji jednostki uniwersalne, które prócz innych ładun-
ków mogą przewozić dodatkowo kontenery, pojemność floty zmniejszyła się o 664,3 tys. 
TEU. Armatorzy odebrali natomiast ze stoczni 136 jednostek, zwiększając ogólną pojem-
ność floty o 934,5 tys. TEU. Było to jednak o 46% mniej w stosunku do 2015 roku, kiedy do 
eksploatacji wprowadzono 214 statków o łącznej pojemności 1724,6 tys. TEU. Tak znaczny 
spadek rozwoju floty spowodowany był wstrzymaniem się z odbiorem nowych jednostek 
lub nawet zerwaniem kontraktów. W efekcie w stoczniach zostało około 60 statków o łącz-
nej pojemności około 400 tys. TEU. Zrezygnowano natomiast z kontraktów na 18 statków 
o przestrzeni ładunkowej na 57 tys. TEU. 

handel_wew_3-1-2017.indd   111 2017-07-27   16:23:48



112 STRATEGIE I INNOWACJE ORGANIZACYJNE NA RYNKU TRANSPORTU MORSKIEGO...

Już w połowie 2015 roku w stoczniach było o 60% więcej zamówień na megakontene-
rowce niż w tym samym okresie 2014 roku. W stoczniowych portfelach złożono zamówie-
nia na 39 jednostek o pojemności powyżej 18 000 TEU. W drugiej połowie roku podpisano 
kolejne kontrakty na 21 jednostek Ultra Large Container Vessels (Order boom… 2015). 

Nową jakość będą tworzyć ULCV 20 000+TEU, o czym dyskutowano na konferencji 
IAPH International World Ports Conference w czerwcu 2015 roku w czasie obrad poświę-
conych technologii i innowacjom w portach i transporcie morskim1. Niewątpliwie już prze-
kroczono ograniczenia techniczne w stoczniach w budowie jednostek o pojemności powyżej 
20 000 TEU. Problemem jest obsługa tak dużych statków w portach. Chodzi zarówno o za-
pewnienie bezpieczeństwa, jak i płynnego ruchu przy nabrzeżach terminali kontenerowych. 
Te większe są na tyle zautomatyzowane, że mogą sprawnie rozładować i załadować obecnie 
wprowadzone do serwisu największe kontenerowce. 

Nie oglądając się na ograniczenia w portach i na podejściach do terminali armatorzy 
zamawiają nowe innowacyjne statki. Na początku marca 2015 roku Mitsui O.S.K. Lines 
(MOL) podpisał kontrakty na statki o pojemności 20 150 TEU, które wprowadzone zostaną 
na rynek w 2017 roku. Cztery statki MOL zamówił w Samsung Heavy Industries i 2 z nich 
odbierze w 2017 roku. Natomiast 2 jednostki ULCV 20 000+TEU MOL będzie czarterował 
od inwestora Shoei Kisen Kaisha, który zamówił dwa kontenerowce 20 150 TEU w stoczni 
Imabari Shipbuilding. Te jednostki również zostaną przekazane armatorowi w 2017 roku. 
Dzięki wprowadzonym innowacjom technicznym nowe statki będą zużywały znaczniej 
mniej paliwa (tyle, co obecnie eksploatowane 14 000 TEU) oraz będą emitowały mniej za-
nieczyszczeń do środowiska (Hand 2015). 

Marsylski armator CMA CGM również inwestuje w innowacyjne megakontenerowce. 
Kolejne inwestycje właściciel CMA CGM uzasadnia koniecznością wzmocnienia swego 
potencjału transportowego i utrzymaniem przewagi konkurencyjnej na połączeniach z Azji 
do Europy Północnej. W tym celu zamówił 3 statki 20 600 TEU w stoczni Hanjin Heavy 
Industries (CMA CGM to Order 20.600 TEU 2015). Łącznie armator wprowadza do eks-
ploatacji sześć kontenerowców 18 000 TEU, 12 jednostek 9 400 TEU oraz 3 wspomniane 
21 000 TEU (tak zwane GuyanaMax vessel) (CMA CGM to Order 3 giants boxships 2015). 
Według ekspertów DNV GL obecnie nie powinno być problemów technicznych z budową 
jednostek o pojemności 24 000 TEU. Mówi się nawet, że stocznie azjatyckie przygotowane 
są do budowy ULCV 30 000 TEU (What`s the Limit… 2015, s. 5). 

Oligopolizacja rynku żeglugi liniowej 

Na konsolidację rynku żeglugi liniowej zwracają uwagę analitycy wszystkich liczących 
się think tanków zajmujących się transportem morskim i gospodarką globalną (UNCTAD 
2015, s. 37-40; BIMCO 2016, s. 1-2). Alians definiuje się jako celowy związek firm funk-
cjonujących na tym samym rynku docelowym. Często są to konkurenci działający w jednej 

1  Więcej informacji o IAPH International World Ports Conference na: https://www.iaph2015.org/ [dostep: 10.02.2016].
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branży. Najczęściej alians ma charakter długookresowy i względnie trwały. Trwałość aliansu 
oparta jest na zasadzie równowagi korzyści (Ernst&Young 2004, s. 1). W ramach aliansu 
dokonuje się transfer wiedzy organizacyjnej i rynkowej, do dyspozycji partnerów stawiane 
są zasoby ludzkie, materialne i niematerialne (w tym informacyjne). Z jednej strony pozwala 
to na uzyskanie oszczędności finansowych, a z drugiej na uzyskanie efektu synergii w ob-
szarze organizacyjnym i ekonomicznym. Zdarza się, że alianse przekształcane są w grupy 
kapitałowe. 

Dzięki porozumieniom, aliansom, a wreszcie przejęciom konkurentów w latach 2004-
2015 potroiła się liczba kontenerów dostarczanych i odbieranych z portów jednego kraju, 
a przeciętna liczba operatorów obsługujących porty jednego kraju zmniejszyła się o 29%. 
Liczba operatorów liniowych obsługujących porty jednego kraju zmniejszyła się w latach 
2004-2009 z 22,1 do 18,4, by w 2015 roku spaść do 15,7. W tym okresie, zabezpieczając po-
zycję konkurencyjną na rynku transportu między portami oceanicznymi, armatorzy liniowi 
prowadzili jednocześnie aktywną politykę zwiększania przestrzeni ładunkowej. Odbywało 
się to głównie przez zamawianie coraz większych kontenerowców. 

Na początku 2015 roku czołowa dziesiątka armatorów dysponowała już 61% udziałem 
w globalnej flocie kontenerowców, a 20 armatorów liniowych kontroluje 83% rynku. Skalę 
monopolizacji widać jednak, jeśli zauważy się, że trzech czołowych armatorów dysponuje 
35% przestrzeni ładunkowej do przewozu kontenerów. Sytuacja na rynku transportu konte-
nerów jest bardzo dynamiczna. Od 2008 roku do grudnia 2016 roku pojemność światowej 
floty do przewozu kontenerów wzrosła o 9,1 mln TEU. W efekcie w styczniu 2017 roku 
do dyspozycji handlu światowego na oceanach znajdowało się 6007 statków o pojemności 
20 680,3 tys. TEU. Natomiast w lutym tego roku były już 5993 statki o pojemności około 
20 652 tys. TEU. W latach 2008-2017 możliwości przewozu kontenerów wzrosły o 84%, 
podczas gdy popyt na morskie przewozy towarów w kontenerach wzrósł jedynie o 34%. 
Skutkiem tego frachty spadały od początku 2014 roku. Średnia wartość czarteru w 2016 
roku spadła o około 36%. 

Oprócz aliansów większe firmy przejmują mniejszych armatorów. W celu zwiększenia 
przewagi konkurencyjnej na rynku Atlantyku, dnia 1 grudnia 2016 roku Maersk Line pod-
pisał porozumienie o przejęciu Hamburg Süd (115 statków o pojemności 595,5 tys. TEU). 
Jest to liczący się armator kontenerowy, siódmy w świecie. Ma silną pozycję w przewozach 
między portami północnego i południowego Atlantyku i jest niekwestionowanym liderem 
w obsłudze portów Ameryki Południowej. W II kwartale 2017 roku dopracowane zostaną 
warunki fuzji, a do końca 2017 roku przejęty zostanie zarząd nad flotą armatora niemiec-
kiego. 

The ALLIANCE − porozumienie armatorów japońskich

W październiku 2016 roku alians zapowiedzieli trzej najwięksi armatorzy z Japonii. 
W ten sposób utworzyły jedną z największych grup armatorów koncentrując 6,6% świa-
towej floty. Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), Mitsui O.S.K. Lines Ltd. oraz 
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Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. broniąc się przed stratami spowodowanymi niskimi frachtami 
połączyły swe siły na międzynarodowym rynku transportu kontenerów. Pozostała działal-
ność (przewozy ładunków masowych) pozostanie w zarządzie poszczególnych armatorów. 
Przewozy kontenerowe to 30,5% przychodów z biznesu Nippon Yusen, natomiast Kawasaki 
Kisen zapewniają około 49,0%, podczas gdy dla Mitsui OSK stanowią 42% przychodów ze 
sprzedaży usług (Soble, Doyle 2016). Wszyscy armatorzy prognozowali straty w bieżącym 
roku obrachunkowym (skończył się w marcu 2017 roku). Kierownictwo Nippon Yusen za-
powiedziało zakończenie roku ze stratą 25,5 mld jenów, Kawasaki Kisen - 44 mld jenów, 
a Mitsui OSK Lines − 15 mld jenów (Hong Liang 2016). 

Alians wymaga jeszcze akceptacji urzędów antymonopolowych Unii Europejskiej, 
Stanów Zjednoczonych oraz Japonii i Chin. Dlatego przewiduje się, że The ALLIANCE 
rozpocznie działalność dopiero w kwietniu 2018 roku. Łączne aktywa trzech armatorów 
Bloomberg oszacował na około 2 biliony jenów (19 mld dolarów) (Cooper, Matsuda 2016). 
Firmy utworzyły w ten sposób w Azji największą korporację zajmującą się przewozem 
kontenerów po China Cosco Shipping Corp (COSCO). Niektóre źródła podają, że japoński 
alians od kwietnia 2018 roku będzie obsługiwał połączenia transoceaniczne przy pomocy 
256 statków. Jednak faktyczna liczba statków i łączna ich pojemność przeznaczona do dzia-
łania w serwisach między portami kontynentalnymi będzie znana dopiero po ostatecznej 
analizie rynku w 2017 roku. Tym bardziej, że alians będzie wzmacniał swoją pozycję ryn-
kową poprzez porozumienia z innymi armatorami. The ALLIANCE powstał przez przejęcie 
Nippon Yusen 38% udziałów w Kawasaki Kisen. Mitsui OSK przejęło w każdej z firm po 
31% udziałów. W sumie przedmiotem transakcji są aktywa o wartości około 300 mld jenów. 
Obejmują one wartość statków i udziały w terminalach kontenerowych oraz innych akty-
wach. Ze względu na znaczną wartość aktywów joint venture zostanie zintegrowane w lipcu 
2017 roku, by móc rozpocząć aktywną działalność w kwietniu następnego roku (Notice of 
Agreement… 2016). 

Jednak aby przygotować klientów do współpracy z tak globalnym operatorem już pod 
koniec 2016 roku ogłoszono, że zintegrowane połączenia między portami głównych konty-
nentów będą obsługiwane przez 31 serwisów kontenerowych, które dotąd były obsługiwane 
przez odrębnych armatorów. Do sieci połączeń włączono około 75 portów w Azji, Europie 
Północnej i na Morzu Śródziemnym, Ameryce Północnej i Bliskim Wschodzie. Do alian-
su dołączą od kwietnia również Hapag-Lloyd oraz Yang Ming, co zdecydowanie zwiększy 
siłę konkurowania na globalnym rynku transportu kontenerów. Armatorzy skierują do The 
ALLIANCE nowoczesne statki, tak, że na regularnych połączeniach pływać będzie około 
300 kontenerowców. Dzięki rozszerzeniu aliansu obsługiwane będą również porty Ameryki 
Łacińskiej i Zatoki Meksykańskiej, Kanady i Wysp Karaibskich. W Azji statki aliansu będą 
zawijać do kluczowych portów Chin i Korei Płd. 

Nowe porozumienia to odpowiedź na pogłębiające się zawirowania na rynku transpor-
tu liniowego, które powstały po kryzysie lat 2008-2009. Próby utworzenia megaorganiza-
cji i wpływania na rynek działaniami w formie zmowy cenowej lub ograniczeń dostępu 
do rynku zostały częściowo zablokowane przez urzędy antymonopolowe Chin, Stanów 
Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz Rosji. Za zmowy cenowe Maersk Line musi nawet 
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zapłacić karę 230 tys. dolarów, co postanowił w lutym 2017 roku Urząd Antymonopolowy 
Federacji Rosyjskiej. Komisja Europejska już wcześniej stwierdziła, że od 2009 roku opera-
torzy kontenerowców regulowali ceny frachtów. Ustalono, że robili to liczący się armatorzy: 
China Shipping, CMA CGM, COSCO, Evergreen, Hamburg Süd, Hanjin, Hapag Lloyd, 
HMM, MOL, MSC, NYK, OOCL, UASC oraz ZIM. Mniejsi armatorzy musieli dostoso-
wać się do reguł gry, jeśli chcieli przetrwać na rynku. Mimo porozumień i kreowania cen 
w pierwszych miesiącach 2017 roku cena transportu kontenera na trasie Europa-Azja spa-
dła o 22% do 958 dol./TEU, co zdaniem armatorów nie zapewnia rentowności przewozów 
i przyczyni się do powstania strat w I kwartale tego roku. Dodatkowo rynek zakłócają dzia-
łania protekcjonistyczne rządu Korei Płd., który na początku 2017 roku zapowiedział, że 
do 2020 roku przeznaczy 11 bilionów wonów (9,6 mld dolarów) na pomoc dla shippingu 
i przemysłu okrętowego. 

Podsumowanie

W transporcie kontenerowym armatorzy skoncentrowali się na trzech rodzajach innowa-
cji: technicznych, procesowych oraz organizacyjnych. Wprowadzenie łącznie wszystkich 
sprawiło, że wystąpiła znaczna nadpodaż przestrzeni ładunkowej, zmieniono trasy serwisów 
i nasycenie ich statkami oraz wystąpiły zakłócenia w rozkładach rejsów. Innowacje technicz-
ne przejawiają się we wprowadzaniu do eksploatacji coraz większych jednostek. Innowacje 
procesowe polegały głównie na wprowadzeniu slow steaming, czyli zwolnienia szybkości 
statków między portami. Te działania w połączeniu z wprowadzaniem coraz nowocześniej-
szych jednostek przyczyniły się do oszczędności w zużyciu paliwa. Wreszcie konsolidacja 
sektora przez alinase, fuzje i przejęcia spowodowała, że główni gracze umocnili swoją po-
zycję na rynku i powstało niebezpieczeństwo oligopolizacji rynku. Z tym ostatnim zjawi-
skiem Komisja Europejska oraz urzędy antymonopolowe Federacji Rosyjskiej oraz z Chin 
i Stanów Zjednoczonych próbują walczyć różnymi sposobami wprowadzając ograniczania 
w tworzeniu porozumień organizacyjnych i uzgodnień cen frachtów oraz nakładając kary za 
zmowy cenowe i blokując monopolizację rynku. 
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Strategies and Organisational Innovations in the Container Transport 
Global Market

Summary

The article focuses on presenting the examples of strategies and innovations 
both at the individual and organisational level in the macroeconomic context. At the 
beginning of the second decade of the 21st century, mega containers with the capac-
ity exceeding 18,000 TEU were put into service on intercontinental connections. 
Other innovations carried out at the organisational level are alliances, mergers and 
acquisitions whose aim is to strengthen the position of competitiveness in the target 
markets of choice. In the liner shipping service, they have an effect on organisa-
tional changes in transport procedures, namely in optimisation of the cargo area. 
The article is of the research effect. 

Key words: innovation, shipping.

JEL codes: A19, D60, R41

Стратегии и организационные инновации на рынке 
морского транспорта контейнеров в условиях рецессии

Резюме

В статье сосредоточились на представлении избранных примеров инно-
ваций на уровне единиц и организаций в их макроэкономическом контексте.  
В начале второго десятилетия XXI в. начали вводить в обслуживание меж-
континентальных соединений сверхкрупные контейнеровозы вместимостью 
более 18 000 TEU. Очередное решение, повышающее эффективность – орга-
низационные инновации, к числу которых относят, в частности, союзы, сли-
яния и поглощения, цель которых заключается в укреплении конкурентной 
позиции на избранных целевых рынках. В линейном судоходстве они приво-
дят тоже к организационным изменениям в транспортных процессах путем 
оптимизации предложения погрузочного пространства. Статья имеет иссле-
довательский характер.

Ключевые слова: инновации, морской транспорт.
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