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Prezenta lucrare reprezintă o prezentare sintetică a articolulul publicat de 

dr. Martin Stopford, președinte al Institutului de prognoza Clarkson Research, 

care este parte a Grupului Clarkson, lider mondial în servicii de brokeraj și servicii 

integrate pentru shipping și comerț maritim internațional. 

Am considerat această lucrare ca foarte interesantă pentru estimarea 

viitorului construcțiilor de nave în lume, dar și la noi in țară, mai ales în această 

perioadă dificilă pe care o traversam.  Există în rândul tineretului temerea că 

pentru construcțiile navale nu mai există șanse de dedezvoltare și de afirmare în 

România, vazând probabil reducerea portofoliului de comenzi în șantierele 

noastre navale, cum de altfel se întamplă în toată lumea.   In plus, creșterea 

prețurilor la energie, după o criză pandemică îndelungată, mai dă o lovitură 

acestei industrii care este un mare consumator de energie, ca de fapt orice 

industrie constructoare de mașini.  Aparent, rezultă că doar industria 

constructoare de nave din Asia (China, Corea de Sud, Japonia,) va reuși să 

supraviețuiască în această criză.  

Dacă vom analiza cu atenție estimarile pentru viitor facute în articolul de 

față, se va putea întrevedea o nouă etapă în dezvoltarea industriei constructoare 

de nave, axată în special pe decarbonizarea  sistemelor de propulsie, 

automatizarea prin digitalizare, exploatarea inteligentă a navelor si porturilor, 



ceea ce presupune specializarea industriei constructoare de nave, a industriei 

orizontale (de echipamente navale), efort ce va necesita resurse de inteligență 

umană deosebite pentru rezolvarea complexității problemelor care  ne rezervă 

viitorul. 
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1. Severitatea evoluției ciclice în shipping. 

In ianuarie 2020 – odată cu izbucnirea pandemiei de Coronavirus – industria 

shippingului (transportului de mărfuri pe mare) intră într-o nouă decadă, cu 

perspective pesimiste pe plan international, amplificată si de această pandemie. 

Intrebarea este, cât de profunda si cât timp va dura aceasta noua criza? 

Strategia actuala marcata de perioade de “lockdown” si masuri fiscale de 

compensare specifice, lanseaza economia mondiala intr-un “mers pe sârma” cu 

efecte imediate în reducerea volumului de comerț maritim international. 

In același timp constructorii de nave si-au redus capacitatile de productie, din 

cauza reducerii numarului de comenzi de nave noi (caderi de cca 75% in perioada 

2020-2021) ca un efect direct al scaderii cererii de piata in transportul maritim. 

Aceasta lucrare a dlui dr. Martin Stopford – un economist de renume mondial - nu 

reprezintă o pognoză economică, ci o estimare ipotetica, bazata pe analiza si 

experienta crizelor economice precedente in comertul maritim si constructiile de 

nave, demonstrând încă odată cat de riscant este businessul maritim.  Scenariile 



prezentate pleaca, ca de obicei, de la o varianta optimista, dar au in vedere si ce 

poate fi si mai rau in viitor! 
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Fig. 1 – Crizele economice majore ale industriei navale si comerțului maritim în 

perioada 1954 – 2020 

 

După cum se poate vedea din fig. 1 comertul maritim si, corespunzator, industria 

construcțiilor de nave, au fost marcate de o serie de crize economice severe – 

care au fost aproape todeauna interdependente - imediat dupa caderea 

comertului maritim a scazut si productia industriala (construcțiile de nave noi) și 

invers.   In majoritatea cazurilor, in ultimii 135, ani dupa o crestere exploziva 

(boom) a constructiilor navale, a urmat o recesiune serioasa in comertul maritim, 

desi aceasta nu este o regula generala. 

In fig. 2 se pot observa foarte bine aceste perioade de crestere exploziva a 

constructiilor de nave in ultimii 120 ani, marcand  5 perioade istorice in care s-au 

inregistrat 12 varfuri de livrari de nave noi, cel mai semnificativ fiind in anii 2010 – 

2014 cand Asia (China, Korea si Japonia) au avut o contributie majora. 
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Fig 2.  Evolutia livrarilor de nave noi in ultimii 120 ani 

 

Cresterea livrarilor de nave noi a fost impulsionata de o crestere continua a 

comertului maritim in ultimii ani, precum se poate vedea din fig. 3. Această 

crestere exponentiala a comertului maritim este de asteptat a se pondera in 

urmatoarea perioada de timp, dar asa cum se vede in diagramele din fig. 1, 2 si 3 , 

criza livrarilor de nave din perioada anilor 1979-1980 a marcat sensibil evolutia 

comertului maritim (1982), dar nu semnificativ, daca privim evolutia pe ansamblu 

de crestere continua a comertului maritim (seaborne trade).  

De remarcat – in fig 3- ca 40% din cresterea transportului maritim in ultimii 20 de 

ani este alocata  transportului de combustibili fosili – petrol, minereu/ carbune, 

gaz – volum, care nu putem sti cum va evolua catre anii 2050, cand emisiile de 

carbon vor trebui scazute semnificativ si folosirea combustibilor fosili va fi tot mai 



redusa (issue 2).  De asemennea de remarcat ca 27% din crestere, a fost 

inregistrata imediat dupa criza economica din 2008. 
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Fig.3 Evoluția comerțului maritim în ultimi 60 ani. 

  

Analiza ciclurilor de criza (recesiune) istorica indica doua tipuri de crize: 

1- In ultimii 135 de ani, 4 din cele 6 perioade de recesiune a shippingului au 

constat într-o crestere exploziva (boom) a constructiilor navale, urmata de 

o severa recesiune in shipping. 

2- In celelalte doua cazuri nu a fost semnalat niciun “boom” al construcțiilor 

de nave, dar cererea de transport maritim era redusa din cauza 

problemelor recurente ale economiei mondiale. 



Privind inainte in viitor, mesajul pozitiv atat pentru constructorii de nave, cat si 

pentru shipping, este că industria constructiei de nave intra in aceasta criza  
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(recesiune) economică in urma unei lungi perioade de contractie a economiei – 

deci suntem in cazul tipului 2 de criza.   

Criza climatică din perioada imediat urmatoare, va influenta pozitiv cererea de 

transport maritim: “slow seaming-ul” reduce viteza de croaziera a navelor si deci 

va creste necesarul de capacitati suplimentare de transport.   

Pe termen lung, scenariile dezvoltarii in viitor trebuie sa se concentreze pe 

managementul pandemiei, orientarea catre reducerea emisiilor de carbon, 

evolutia tehnologica a sistemelor de propulsie, tehnologia digitală I4 la nava, 

companie de navigatie si in logistică – ceea ce va crea oportunitati noi pentru 

investitori din industria maritima. 

 

2. Influentele recesiunii viitoare asupra constructiilor de nave. 

Pentru constructorii de nave impactul pandemiei nu va depinde doar de virus, ci 

in special de schimbarile tehnice si tehnologice viitoare, putand marca trei factori 

economici (1,2,3) si doi factori de natura tehnologica (4,5): 

1. Impactul si durata pandemiei Coronavirus, asupra cererii de nave noi. 

2. Impactul reglementarilor actuale privind schimbarile climatice, asupra cererii de 

nave noi. 

3. Comenzile de nave noi, preturile si capacitatea de management. 

4. Graficul introducerii sistemelor de propulsie cu emisii “zero carbon”. 

5. Graficul introducerii tehnologiei digitale la nave, companii si in logistica 

transportului marin. 

Revolutia tehnologica este foarte provocatoare, deoarece in ultimii 50 de ani 

tehnologia in constructiile de nave nu s-a schimbat foarte mult, si proiectantii se 

bazau pe solutii existente (last done). In urmatoarea decada insa, santierele 



navale si furnizorii de echipamente navale, vor trebui sa ofere proiecte care sa 

includa noi tehnologii -“zero carbon”, digitalizare etc.  Acest lucru nu va fi usor, 

deoarece shippingul reprezinta o industrie conservatoare din punct de vedere 

tehnic, si fără un motiv bine justificat, nici un armator nu va fi dispus a risca   
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pentru a investi si naviga cu o tehnologie noua, netestata inca pe apele 

mapamondului. 

 

3. Scenariile pandemice si ale revolutiei tehnice. 

Autorul articolului, dr M Stopford, a construit o serie de scenarii care urmaresc 

impactul celor cinci factori enumerati mai sus, pentru a estima perspectiva 

shippingului si a constructiilor de nave in perioada urmatoare, pana in 2050, 

respectiv: 

- Trei scenarii ale evolutiei comertului maritim care trateaza pandemia ca 

factor pe termen scurt și schimbarea climatica, ca factor pe termen lung. 

- Trei scenarii pentru estimarea necesarului de nave noi – pe criteriul 

“cererii de expansiune” a flotei si pe criteriul “înlocuirii” navelor vechi si a 

navelor depășite tehnologic. 

- Trei scenarii tehnologice pentru construirea unei flote de nave noi, care sa 

încorporeze tehnologii capabile a atinge tinta IMO 2050 de limitare a 

emisiilor de carbon. 

Aceste scenarii arată ca in urmatorii 20 de ani, industria maritima trebuie sa-si 

restructureze radical flota. Dacă acest process va fi bazat pe noile tehnologii 

disponibile acum, aceasta va conduce la modificari majore ale proiectelor de nave 

noi – similar cu perioada cand s-a trecut de la propulsia cu vele, la motorul cu 

aburi, la sfarsitul secolului al XIX-lea.  Aceste scenarii acopera comertul si industria 

maritima pentru perioada 2020-2050. 

       

4.  Trei scenarii ale evoluției comerțului maritim (SeaTrade- ST) 



In fig. 4 sunt prezentate cele trei scenarii ale posibilei dezvoltari a comertului 

maritim (Sc ST): 

 - pe termen scurt – datorat pandemiei Coronavirus (Scenariul ST. 1 – Mild 

(moderat); Scenariul ST. 2 – Extended (extins); Scenariul ST. 3 – Severe (critic)); 
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- pe termen lung – datorat reglementarilor climatice între 2020-2050 si a 

tehnologizarii digitale (smart shipping) Sc 1 – Trend (tendință generală);  Sc 2 – 

Soft (moderat);  Sc 3 – Slump (de criză) 

 

Fig 4. Trei scenarii ale evoluției comerțului maritim în perioada 2020-2050 

(influentat de Coronavirus si de reglementari privind schimbarile climatice) 

 

Scenariile Coronavirus prezinta trei viziuni asupra modului in care s-ar putea 

dezvolta pandemia in perioada 2020-2023, acestea fiind direct conectate cu 

scenariile legate de reglementarile climatice.  



 Scenariul ST.1 Mild (moderat) - evolutia mondiala a infectarilor urmareste 

modelul similar al situatiei din China - redresare relativ rapida pana in vara 2020 – 

economiile primesc o lovitura serioasa in perioada 2020-2021, dar in continuare, 

comertul maritim incepe a creste in 2022 cu o rata de 2 %, iar apoi in continuare 

pana in 2050, cu 3,2 %/an, ca urmare si a masurilor fiscale de redresare, urmand 

curba cu tendinta de crestere- Trend. 
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Scenariul ST. 2 Extended – recesiunea pandemica se extinde si in 2022. 

Consecintele fiscale si logistice de recuperare a businessului la nivel normal devin 

mult mai severe.  Comertul maritim scade cu 1% /an in 2021 și 2022, si ajunge la 

platoul de 0% in 2023, respectiv o stabilizare a declinului.   Apoi redresarea 

economica incepe din 2024 iar in 2025 se estimeaza o crestere de 2,2%/an spre 

anul 2050, curba 2 Soft.  Acest scenariu reflecta un transport mai scump din cauza 

restrictiilor climatice, iar reducerea volumului de transport de combustibili fosili 

(petrol, gaze, carbune) va marca o reducere consistenta a volumului comertului 

maritim.  

Scenariul ST. 3 Severe – prevede o criza pandemica mai lunga si mai severa, 

perioada in care posibile restrictii de lockdown repetate pot crea probleme 

economice persistente, iar bugetele fiscale sunt sub presiune extrema.  

Recesiunea coronavirus, va dura cca 3 ani! 

Pe termen lung – din cauza masurilor limitarii emisiilor de carbon - comertul 

maritim scade continuu (in 2024 cu 15%,) scade comertul cu produse petroliere (-

0,5%/an) si la marfuri in vrac (-4%/an). Continuarea masurilor de sustinere fiscala 

care cresc la peste 15-30% din GDP, sunt tot mai greu de sustinut de către   

guverne pentru a stimula redresarea economica. Cum se va derula in continuare 

aceasta criza -in varianta aceasata pesimista- este greu de precizat, dar se 

considera totusi o crestere foarte usoara, de doar 0,7%/an a comertului maritim 

pana in 2050. 

5. Trei scenarii ale cererii de constructii de nave noi (CN) 



Pe termen scurt (perioada pandemica) toate cele 3 scenarii referitoare la 

construirea de nave noi, prognozeaza ca santierele navale vor avea o cadere 

brusca a comenzilor in urmatorii 2-3 ani – fig 5. 

Pe termen lung, scenariile referitoare la constructia de nave pun in evidenta 

cererea substantiala de nave noi datorita urmatorilor factori: 

- Cresterea volumului comertului, 

- Reducerea vitezei de operare a navelor, 
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- Reproiectarea sau conceptele noi ale sistemelor de propulsie ca raspuns la 

reglementarile schimbarilor climatice si ale revolutiei digitale (smart 

shipping). 

       

 

Fig 5. Cele 3 scenarii cu privire la constructia de nave ce prezinta livrarile actuale 

pana in 2019  si scenariile cererii de livrari necesare pt perioada 2020-2050. 

 



Optimizarea vitezei de croazieră este o chestiune majoră deoarece cu tehnologiile 

actuale reducerea vitezei este cel mai facil mod de reducere a emisiilor dar, cu 

prețul necesarului crescut al capacitatilor de transport (mai multe nave și sau mai 

mari).  

Din acest motiv s-au ales trei scenarii de viteza (14, 12, si 10 Nd), iar marimea 

medie a navelor s-a presupus ca va creste cu 40% in perioada 2020-2050. 
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Scenariul CN.1 – design speed (viteza de proiect 14 Nd).   Acest scenariu are in 

vedere o revenire usoara din criza pandemica, dupa care cererea de nave va 

incorpora noile cerinte tehnologice si cresterea va fi rapida dupa 2022. Flota 

mondiala va opera la o viteza medie de 14 Nd (deja mai mica cu cca 2 Nd decat in 

decada precedenta), iar cererea de nave noi va marca un maxim catre anii de 

dupa 2030.  Aceasta crestere este bazata pe o crestere a comertului cu 3,2%/an  

(vezi fig. 4- Sc ST.1 Mild) si necesitatea de reinlocuire a navelor vechi, de peste 25 

ani,  construite intre 2009-2013. 

Scenariul CN.2 – slow speed (slow steaming- 12Nd). Practica actuala de reducere 

a emisiilor prin regimul de navigatie “slow steaming” creaza o reducere cu 14% a 

capacitatii de transport si o reducere a consumului de carburant si respectiv a 

emisiilor cu 38%,  față de scenariul Sc CN1.  Pe termen scurt, acest scenariu are in 

vedere o criza pandemica mai lunga, de peste 2 ani, similar Sc ST 2 Extended, cand 

cererea de nave cade brusc.   Dupa terminarea acestei perioade o crestere a 

comertului de 2,2%/an va duce la obtinerea unui maxim de livrari la inceputul 

anilor 2030, justificata de reinlocuirea navelor vechi, livrate in perioada de 

“boom” – 2010-2015 si a vitezei de croaziera scazută.  Alura acestei curbe poate fi 

alta daca in perioada pandemica se va intensifica casarea prematura a navelor 

batrane sau depasite tehnologic.   

Scenariul CN.3 – eco speed (viteza eco- 10Nd). Flota reduce viteza de croaziera la 

10 Nd, ceea ce reprezinta o reducere cu inca 17% a capacitatii de transport si o 

reducere de inca 40% a consumului de carburant față de Sc CN 2.  La aceasta 

viteza este posibil ca cererea de transport sa creasca peste capacitatea de 



transport!  Criza pandemica se extinde si cererea de nave noi scade dramatic, o 

revenire marcandu-se deabia in 2025.  Aceasta revenire continua dupa 2030, si 

este pe seama “reinlocuirii” de nave vechi si a necesarului de nave mai mari, 

pentru a acoperi necesarul capacitatii de transport la viteza redusa de 10 Nd.  In 

perioada crizei pandemice – a gropii 2020-2025 – este posibil ca o serie de 

investitii “contra ciclice” de politica sociala si strategica, sau comenzi speculative, 

sa schimbe alura evolutiei livrarilor de nave noi. 
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In concluzie, toate cele 3 scenarii Sc CN, scot in evidenta riscul scaderii comenzilor 

in perioada crizei pandemice si demonstreaza necesitatea dezvoltarii capacitatii 

industriei constructoare de nave pentru reinoire a flotei in urmatoarea decada, 

pentru compensarea reducerii capacitatii de transport, ca urmare a reducerii 

vitezei si pentru constructia de nave moderne care sa corespunda  obiectivelor  

climatice viitoare. 

 

6. Trei scenarii (Valuri) ale dezvoltării tehnologice 

In fig. 5 sunt prezentate provocarile carora industria constructoare de nave va 

trebui sa le faca fata in urmatoarea decada, plecand de la o ipoteza definita de 

Scenariul ST 2  (Slow) si respectiv  Scenariul CN 2 (slow speed).  In aceste ipoteze 

constructia de nave cade puternic in urmatorii doi ani si apoi creste vertiginos 

spre 2035, cand va atinge un maxim din nou. 



 

Fig. 5 Scenariile tehnologice (Valuri) ptentru atingerea tintei IMO 2050 de 

reducere a emisiilor de carbon. 
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Problema cheie în decada urmatoare este cum va fi realizat sistemul de propulsie 

al navelor noi.  Astazi, 99% din flota mondiala de nave de peste 5000 GT, este 

propulsată cu combustibili fosili, din care: 

- 78% motoare diesel in 2T, 

- 17% motoare diesel in 4T, 

- 4% - sistem diesel – electric, 

- 1% - turbine cu abur, 

si singurele nave propulsate nefosil sunt 7 spargatoare de gheață atomice. 

Problema principală a armatorilor este că la ora actuala nu exista sisteme de 

propulsie “zero carbon”, pentru nave comerciale. Probabil, in viitor se vor 

dezvolta solutiile bazate pe “celule de combustibil” (fuel cells) care genereaza 

current electric din Hidrogen (H2) sau Amoniac (NH3), dar acestea vor fi 



disponibile commercial deabia la sfarsitul anilor 2025!  In plus, producerea (fara 

emisii de C) si livrarea lor la nave (bunkering) va fi foarte dificila si scumpa.   

De aceia atingerea tintei  IMO 2050 de reducere a emisiilor de CO2 va presupune 

o trecere graduala in trei faze numite “Valuri tehnologice” , prezentate in fig.5. 

Valul tehnologic 1.  Acest val incepe cu o “prapastie” in cerinta de nave noi in 

perioada 2021-2024.   Apoi evolutia trebuie sa se bazeze pe continuarea 

productiei de nave propulsate diesel, solutie viabila si deocamdata fara 

alternativa zero carbon, dar cu masuri majore de modernizarea si digitalizarea 

solutiilor de propulsie existente. 

O alta provocare a acestui val este de a convinge armatorii ca vor putea opera in 

continuare navele propulsate diesel pana la amortizarea lor, astfel ca în aceasta 

perioada de tranzitie sa se poata crea conditiile trecerii la Valul 2 (sisteme de 

propulsie cu gaz si hibride) si respectiv la Valul 3 (propulsia electrica – fuel cells si 

baterii). 

Valul tehnologic 2. Acest val, implica promovarea propulsiei cu gaz si hibrida 

(utilizand baterii), care va incepe imediat, in prima perioada a anilor 2020-25 cu 

extindere spre 2035 - solutie sofisticata, dar ieftina si fezabila pentru nave bulk si  
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port container). Desi solutia este mai scumpa, reducerea emisiilor cu 20-30% se 

spera  a atrage rate de inchiriere (charter rates) mai mari, pentru a compensa 

investitia armatorilor in aceste sisteme de propulsie.     

  

Valul tehnologic 3.  Valul 3 reprezintă era sistemelor de propulsie “zero carbon” 

care, din pacate, deocamdată este doar pe planșeta proiectantilor.  Primele celule 

de propulsie (fuel cells) si baterii vor fi disponibile deabia la sfarsitul anilor 2020-

2025. Dezvoltarea rețelei de distributie (bunkering) va fi o alta problemă dificilă 

din punct de vedere tehnic si al sigurantei acestor produse periculoase. Costurile 

acestor solutii vor fi mult mai mari decat solutia bazata pe hidrocarburi și viitorul 

acestor investiții pentru armatori este foarte dificil de anticipat. 



Partea pozitivă este că acest Val 4 va reduce emisiile de carbon cu 328 milioane 

tone în 2050, sub ținta IMO 2050 de 450 milioane tone, ceea ce reprezintă o 

perspectivă promițătoare, dar greu de atins.   In 2050 toata flota de nave 

propulsate diesel va fi eliminată, deoarece încă din 2030–2035 nu se vor mai 

livra nave cu acest tip de propulsie.  

Vor fi totusi încă în operare nave cu propulsie cu gaz sau hibridă, pentru a permite 

amortizarea navelor comandate in Valul 1 si 2 si va constitui terenul de incercare 

pentru dezvoltarea proiectelor pe aceste soluții, care deși mai sofisticate decat 

solutia clasică diesel, sunt oricum mai ieftine si mai realiste pentru propulsia 

navelor comerciale mari.   

In ceea ce priveste prețurile de achiziție a acestor tipuri de nave cu solutii noi de 

propulsie si costurile de operare, rămane o problemă deschisa, greu de estimat. 

Oricum, reducerea vitezelor de operare a navelor și reducerea volumului 

comerțului maritim vor juca un rol important în viitor, acestea fiind aproape 

certitudini. 

 

În loc de concluzie, putem aprecia că perioada urmatoare va fi cu adevarat 

revoluționară in proiectarea și construirea de nave și instalații specifice, similară 

perioadei istorice în care s-a trecut de la propulsia cu vele la propulsia cu abur si 

apoi, cu motor cu ardere internă, care a durat aproape 90 de ani.  

Și atunci, și mai ales acum, această tranzitie implică eforturi de inteligență umană 

și de resurse materiale și energetice, care vor face ca industra construcțiilor de 

nave să rămână în continuare de mare interes, nu numai pentru șantierele din 

Asia, ci si a șantierelor din Europa și, desigur, în țara noastră, dacă vom ști să 

ținem pasul cu progresul tehnic si tehnologic. 

 

Galati 21.02.2022 

IMO compliant) 


