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1.  Sitțatia construcțiilor navale la nivel mondial 

 
 
World Trade Organization (WTO) preconizează un declin a comertului mondial (world 
trade) cuprins intre 13 si 34% in 2020.  Reducerea comertului de marfuri generale si, 
respectiv , al investitiilor, mai ales in industria offshore oil & gas, inseamnă in primul 
rand reducerea veniturilor si investitiilor in shipping.   
 
 In articolul din octombrie 2020 aratam ca declinul comertului maritim international 
(seaborne trade) se va contracta cu cca 5% - cea mai mare cadere in ultimii 31 de ani 
(Clarkson), iar in raportul DnVGL “Maritime Forcast to 2050” se apreciaza ca ar putea 
ajunge pană la 8%. 
 
Din pacate pandemia Covid-19 este doar o parte a explicatiei declinului in construcțiile 
de nave. Inainte de declansarea pandemiei se inregistra deja o slabire evidenta in 
evolutia comenzilor de nave noi.   
 
Armatorii au oprit /incetinit  investitiile in nave noi din urmatoarele motive principale: 
– supracapacitate de transport in segmentul navelor de tip cargo (bulk carrier, tancuri, 
port-containere, cargo etc.) motiv care nu a incurajat  investitia in nave noi. 
 – incertitudinea asupra noilor reglementari privind protectia mediului – ce tip de 
instalatii de propulsie va trebui sa fie alese, in conditii tot mai severe de protectia 
mediului.  In aprilie 2018, IMO a adoptat o strategie ambitioasa de reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră -GHG (greenhouse gas), iar shippingul este sub presiune 
crescanda pentru a se trece la carburanti fără emisii de carbon (carbon neutral fuels).  
De aceea armatorii si bancile finantatoare amana mereu investitiile in nave noi, fiindu-le 
teama ca nu vor corespunde noilor reglementari GHG. 
 



Acest declin al constructiilor navale a inceput cu cca 10 ani in urma – din 2010 (vezi fig 
1) – imediat dupa criza din anii 2007-2009, prin caderea brusca a volumului de comenzi 
pentru nave noi.   Iesirea din criza in 2013 – dupa acea formă tipică de “W”  
caracteristică pentru orice criza - cand comenzile de nave noi au inregistrat un nou 
maxim, era deja marcata de declinul livrarilor de nave noi.  
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Din graficul de mai sus (fig. 1) se observa ca daca in perioada 1996 – 2008 s-a 
inregistrat o crestere continua a livrarilor de nave noi, reprezentand o crestere efectiva 
de 145%, crestere care a mai continuat si dupa declansarea crizei din 2007-2009 cu 
inca 16% pana in 2010, dupa acest an a inceput declinul livrarilor / investitiilor de nave 
noi, inregistrand o cadere de 43% in ultimi 10 ani. 
Activitatea de contractare de nave noi a inregistrat un minim istoric din ultimii 30 de ani 
in 2016, iar dupa 2018, scaderea severa a comenzilor de nave noi a fost accentuata in 
2019 de eruptia pandemiei Covid 19.  In 2019 s-au contractat doar 1215 nave noi la 
nivel global, respectiv o scadere de 50% față de 2018. 
 
In conditiile dificile ale anului 2020, determinate si de pandemia de Covid 19, trendul 
descendent al comenzilor de nave noi a continuat in același ritm, respectiv in perioada  
ianuarie – octombrie 2020,  volumul de construcții noi a atins nivelul de 11,56 millioane 
CGT, ceea ce reprezinta cu 48% mai putin decat in 2019 (22,4 mill. CGT).   
Clasamentul celor mai bune portofolii de comenzi noi este următorul: China 45% (5,22 
mi. CGT), Coreea de Sud 32 % (3,77 mil.CGT) si Japonia  9 %  (1,05mil. CGT). De 
remarcat, China raportase ca la nivelul lunii aprilie 2020 aproape ca au atras comenzi la 
intreaga capacitate de productie!  



 
 Restul volumului in CGT, de numai 14% , sunt comenzi atrase de santierele navale din 
restul lumii, incluzand si Europa!  Desigur situatia arata altfel daca ne referim la numarul 
de nave, dar sa vedem care-i structura constructiilor navale din Europa. 
 
 

2. Constructiile navale din Europaî in pandemie 
 
In conditiile pandemiei Covid 19, constructorii navali din Europa, cauta sa 
supraviețuiască acestei crize. In ultimul raport SEA “Shipbuilding Market Monitoring 
Report” se arata ca pana la declansarea pandemiei piața de nisa “Niche Market” a 
navelor complexe ce apartine Europei, asigura o buna incarcare a capacitatilor de 
productie, în timp ce piața navelor de tip cargo “Mass Market” era deja serios afectata 
de supracapacitatile de transport existente.  
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In graficul din Fig. 2 se observa asadar că, dacă in 2010 Europa era încadrată in 
principal la asa-zisa “Niche Market” si doar o mica parte spre “Mass Market”, in 2020, 
Europa realizează doar nave complexe, din categoria “Niche Market” (pasagere, 
offshore, non-cargo vessels etc.), dar aceste nave având valoarea de contractare mult 
mai mare decat in 2010.  
 In graficul din Fig. 3 se poate vedea că ponderea navelor complexe a crescut treptat, 
din 2004, cand reprezenta cca 35% din comenzi, astfe încât in 2019-1H 2020, această 
pondere să creasca semnificativ ; doar pasagerele reprezinta cca 85% din comenzi, 7-
8% sunt offshore si nave non–cargo , iar restul sunt de alte tipuri. 
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Din păcate, înghetarea comenzilor de nave noi, cauzate de criza Covid 19, a lovit mai 
puternic segmentul “Niche Market, unde s-au pozitionat  șantierele din Europa, decat 
segmentul “Mass Market”. 
 Arătam mai sus ca santierele din China aproape ca s-au redresat in ceea ce priveste 
volumul de comenzi noi. Coreea de Sud, de asemenea a inregistrat un success 
deosebit în cee ace privește comenzile noi in luna octombrie, mai mare decat 
concurentul din China. 
În schimb, comenzile de pasagere din Europa in perioada ianuarie–aprile 2020, a 
inregistrat  o cadere de 93% fata de comenzile existente în acceași perioada a anului 
precedent.   
In sectorul european de offshore, respectiv platforme de foraj /extractie oil & gas si 
navele specifice acestei industrii, comenzile noi au avut puternic de suferit si din motivul 
caderii bruste a pretului țițeiului odata cu declansarea pandemiei. 
 
Construcțiile navale din Europa au fost mult mai serios lovite de criza pandemica 
decat restul lumii. 
In graficul de la Fig. 4 se poate vedea colapsul comenzilor noi pe perioada ianuarie–
septembrie in 2020, comparativ cu aceeasi perioada din 2019 care, in Europa, a 
inregistrat o cadere de 64%, in volum CGT, in timp ce in China, caderea este de doar 
14%!   Coreea de Sud inregistrează un volum de comenzi cu 54% mai mic, iar Japonia, 
reducerea  este de 56%. 
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Raportul SEA Europe arata ca redresarea vomulumui de comenzi pentru nave noi 
nu va fi posibilă mai devreme de 2023-2024, iar efectele complete ale impactului 
Covid 19, nu vor putea fi vazute decat in 2021-2022. 
 
Deja unele efecte se pot vedea in peisajul santierelor navale din Europa, unele dintre 
ele fiind in pragul colapsului (Flensburger Shiffbau Geselschaft – FSG), in timp ce altele 
au fost preluate (cumparate) - Kleven in Norvegia, sau sunt tinute in viata cu subsidii de 
stat (Dutch Royal IHC Holland si German MV Werften).  Altele au obtinut o “linie de 
salvare temporata” cu suplimente pentru finantarea fortei de munca , cum este DAMEN. 
Unele santiere au aplicat pentru ajutoare de stat (Meyer Werft). 
Dupa declansarea pandemiei, majoritatea santierelor navale nu au fost capabile sa 
lucreze la intreaga capacitate cca 2 luni, ceea ce a afectat semnificativ activitatea 
economica.  Acum acest impact se extinde mai mult, odata cu anularea unor contracte 
si unele santiere sunt in pericolul de oprire a activitatii ! 
Intr-un raport al Danish Ship Finance, publicat in luna mai, se prognozeaza ca cca 220 
santiere navale vor fi in curand in situatia de a nu mai avea comenzi!   
 
Concluzia acestui raport este urmatoarea:   
“In acest an, 114 santiere navale de nivel mediu (second-tier yards), cu o capacitate de 
productie de 7,5 millioane CGT, sunt in situatia de a ramane fara comenzi.  In 2021, un 
numar suplimentar de 116 santiere navale, cu o capacitate combinata de constructie de 
16 millioane CGT, vor ramane, de asemenea, fară comenzi.  Impreuna, aceste santiere 
navale reprezinta peste 40% din capacitatea de productie actuală la nivel mondial.  
Situatia se va inrautati dupa 2021 si  chiar daca inchiderea totala a activitatii unui 



santier naval s-ar putea sa dureze mai mult, perspectiva actuala este foarte neagra 
pentru multe santiere navale de nivel mediu”. 
 

Ceea ce celebrul “Shipbuilding Agreement” (Agreement Respecting Normal Competitive 

Conditions in the Commercial Shipbuilding and Repair Industry), initiat si promovat de OECD 
inca din 1994, care urmarea, pe langa eliminarea subsidiilor in constructiile navale, si 
reducerea capacitatilor de productie in constructiile navale, nu a avut efecte. Va reusi, 
din pacate, criza pandemica actuala!? 
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