Us∏ugi logistyczne

Prognozy rozwoju
lotnictwa cywilnego1

Ga∏àê pasa˝erska

Zapotrzebowanie na silniki lotnicze
jest nieod∏àcznie zwiàzane z zapotrzebowaniem na samoloty i Êmig∏owce.
Jednak˝e nie zachodzi mi´dzy nimi
proporcjonalna zale˝noÊç. Dostarczenie 18 740 nowych samolotów i Êmig∏owców w ciàgu nast´pnych kilkunastu lat, wymagaç b´dzie 48 100 silników ró˝nych typów, ∏àcznie z silnikami
potrzebnymi na wymian´ do samolotów obecnie funkcjonujàcych. SpoÊród
ca∏ego rynku silników lotniczych, przewa˝ajàcà wi´kszoÊç stanowià silniki
najwi´ksze. Prognozy dla innych grup
silników wyglàdajà równie˝ pozytywnie, jednak najbardziej dynamicznie
b´dzie wzrastaç zapotrzebowanie na
silniki z sektora o najwi´kszej mocy. Ich
udzia∏ w rynku wzroÊnie z ogólnej liczby 7% w poprzednich latach – do 41%
w latach nast´pnych.
Trudno jest tak˝e mówiç o segmentacji zapotrzebowania na okreÊlone typy
silników na tle regionów Êwiata, nawet
jeÊli weêmie si´ pod uwag´ wielkoÊç
silnika lub liczb´ zamówieƒ. Na podstawie bardzo powierzchownych
uogólnieƒ mo˝na powiedzieç, i˝: Azja
i kraje Pacyfiku sà zainteresowane najwi´kszymi z dost´pnych na rynku silników, w Ameryce Pn. oraz Ameryce
¸ac. dominujàcà rol´ spe∏niajà silniki
o ma∏ej mocy, w Europie u˝ywane grupy silników sà bardziej ró˝norodne
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i trudno jest mówiç o przewadze jednej lub kilku z nich nad pozosta∏ymi.
Tak wi´c wi´kszoÊç linii lotniczych
skupi∏a si´ na grupie najwa˝niejszych
funkcji, tote˝ wymagajà one wsparcia
ze strony producentów silników lotniczych. Wytwórcy zobowiàzujà si´, ˝e
wraz z silnikiem dostarczaç b´dà pakiet
us∏ug wspierajàcych obs∏ug´ silnika.
WÊród producentów silników (tak jak
wÊród linii lotniczych) nastàpi∏ podzia∏

Tab. 1.

èród∏o: www.rolls-royce.com

Na podstawie prognozy zamieszczonej na stronach: www.rolls-royce.com
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nie tyle na regiony, co na specjalistyczne obszary wspó∏pracy, takie jak: utrzymanie techniczne silników, wspomaganie informatyczne, us∏ugi finansowe.
Zarówno linie lotnicze, producenci samolotów, jak i dostawcy silników zwracajà coraz wi´kszà uwag´ na wp∏yw
produkowanych i u˝ytkowanych przez
nich wyrobów na Êrodowisko: zanieczyszczenie powodowane spalaniem
paliwa, ha∏as. Szukajà równie˝ no-
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wych rozwiàzaƒ konstrukcyjnych i technologicznych. W konsekwencji potencjalnie obni˝yç si´ mo˝e zu˝ycie surowców naturalnych oraz koszty eksploatacji, co mo˝e prowadziç do obni˝enia
kosztów przelotów, a w dalszej perspektywie ten rodzaj transportu stanie si´
bardziej popularny, powodujàc wzrost
koniunktury na rynku.
W ciàgu minionych 20 lat, transport
powietrzny wzrós∏ o 170%. W zwiàzku
z takimi zmianami oraz wzrastajàcym nat´˝eniem w ruchu powietrznym, oczekuje
si´, i˝ wszystkie systemy funkcjonujàce
przy obs∏udze ca∏ej infrastruktury transportu powietrznego b´dà mog∏y sprostaç nowym zadaniom w skali globalnej.
W tab. 1. przedstawione sà dzia∏anie, jakie sà lub powinny byç podj´te,
aby sprostaç nowym wymaganiom.
Decydujàcà rol´ wÊród klientów producentów lotniczych odgrywajà linie
lotnicze, które kupujàc samoloty okreÊlonych typów, kszta∏tujà rynek silników.
WÊród nich, 4 stowarzyszenia odgrywajà kluczowà rol´:
■ STAR ALLIANCE – skupia 9 linii lotniczych, 18 % udzia∏ w rynku, 760 obs∏ugiwanych tras, 1530 samolotów.
Obecni cz∏onkowie: Air Canda, Air
New Zealand, ANA, Ansett Australia, Lufthansa, SAS, Thai Airways,
United Airlines, Varing.
Przyszli cz∏onkowie: Austrian, British Midland, Mexicana, Singapore
Airlines.
■ ONEWORLD – skupia 7 linii lotniczych, 17 % udzia∏ w rynku, 665 obs∏ugiwanych tras, 1430 samolotów.
Obecni cz∏onkowie: American Airlines, British Airways, Canadian Airlines, Cathy Pacific Airways, Finnair,
Iberia, Qantas Airways.
Przyszli cz∏onkowie: Aer Lingus,
LanChile.
■ „WINGS” – skupia 4 linie lotnicze,
11% udzia∏ w rynku, ponad 500 obs∏ugiwanych tras, 960 samolotów.
Obecni cz∏onkowie: Alitalia, Continentsl
Airlines, KLM, Northwest Airlines.
Przyszli cz∏onkowie: Air Europa.
■ QUALIFLYER – skupia 11 linii lotniczych, 3% udzia∏ w rynku, 329 obs∏ugiwanych tras, 450 samolotów.
Obecni cz∏onkowie: AOM, Air Europa, Air Littoral, Crossair, Lauda Air,
LOT Poland, Sabena, Swissair, TAP
Air Portugal, Turkish Airlines,
Tyrolean Airways.

Wzrost ruchu lotniczego pociàga za
sobà potrzeb´ skumulowania wi´kszej
liczby przewiezionych pasa˝erów
w tej samej iloÊci maszyn transportowych. W zwiàzku z tym, konieczne
jest stosowanie wi´kszych samolotów
na liniach mi´dzynarodowych wraz ze
wsparciem ze strony linii lokalnych, korzystajàcych z mniejszych samolotów.
Linie lotnicze, obs∏ugujàce loty z brytyjskich portów, zanotowa∏y wzrost
o 6.7% – od roku 1990 do 1998.
45% tego wzrostu zosta∏o zaabsorbowane przez zamian´ samolotów na
wi´ksze, 18% – przez zwi´kszenie obs∏ugi operacyjnej, 37% – przez zwi´kszenie cz´stotliwoÊci lotów. W ciàgu
ostatnich 8 lat nastàpi∏ Êrednio wzrost
iloÊci miejsc w samolotach z 175 do
222 – zwiàzane to jest ze zmianà typów samolotów z A320 na A321.
Szacuje si´, ˝e w przeciàgu nast´pnych 20 lat zostanie dostarczonych
oko∏o 700 nowych samolotów dla europejskich linii lotniczych. Nale˝y odnotowaç, i˝ zmieni∏a si´ te˝ struktura
zamówieƒ: zmniejsza si´ iloÊç transakcji dotyczàcych u˝ywanych samolotów a wzrasta liczba nowych maszyn.
W odniesieniu do okresu sprzed
dwudziestu lat (kiedy rzàdy paƒstw
kontrolowa∏y ruch powietrzny) obraz
dnia dzisiejszego jest ca∏kowicie odmienny. Podà˝ajàc za regulacjami na
prze∏omie lat 1970/1980 w USA,
przenoszàcymi transport powietrzny
stopniowo pod prywatny nadzór, inne
paƒstwa sk∏oni∏y si´ ku temu sposobowi zarzàdzania liniami lotniczymi. KorzyÊci wynikajàce dla pasa˝erów, okaza∏y si´ wprost nieocenione: lepsze dotarcie do pasa˝era oraz konkurencja
na rynku pozwoli∏a na sta∏e podnoszenie standardu us∏ug transportowych
w tym sektorze gospodarki Êwiatowej.
Ga∏àê towarowa

Po wielu latach wysokiego wzrostu
przewozów towarowych, nastàpi∏ nag∏y jego spadek w roku 1998. Kryzys
azjatycki pozwoli∏ na wzrost o jedyne
2%. Od 1999 znów zacz´to odnotowywaç wzrost zainteresowania rynkiem przewozowym towarów.
Nowe zamówienia na samoloty typu 747-400F dla Cathay Pacific
Airways oraz Cina Airlines mogà
Êwiadczyç o koƒczàcym si´ kryzysie.
Przemys∏ Êwiatowy spodziewa si´

wzrostu o 8% w ciàgu najbli˝szych
pi´ciu lat. Konkurencja na Êwiatowym
rynku pociàga za sobà koniecznoÊç
poszukiwania nowych, lepszych produktów, sprawniejszego i szybszego
dostarczania materia∏ów, komponentów i wyrobów gotowych od dostawców do klientów. Szybki transport na
skal´ Êwiatowà zapewniç mo˝e jedynie transport lotniczy, zw∏aszcza gdy
towarem sà artyku∏y spo˝ywcze.
Oprócz Êwiatowej konkurencji, nie
bez znaczenia dla szybkiego i niezawodnego transportu jest Internet. Jest
on obecnie narz´dziem pozwalajàcym na redukcj´ kosztów dystrybucji.
Nale˝y dodaç, i˝ sprawdzi∏ si´ on ju˝
w redukcji kosztów przy obs∏udze
przewozów pasa˝erskich.
Innym dowodem efektywnoÊci wykorzystania Internetu jest jego wp∏yw
(w powiàzaniu z transportem lotniczym) na szybkoÊç dostawy – zamówienia „on-line”.
Takie kompanie jak UPS Logistics
wykorzystujà to powiàzanie w sposób
znakomity.
O rynku transportu towarowego mo˝na powiedzieç, ˝e jest bardziej liberalny ni˝ pasa˝erski. Jednak˝e zawsze b´dzie istnia∏a grupa przewoêników – specjalistów towarowych i grupa przewoêników od czasu do czasu zajmujàcych
si´ przewozami towarowymi (ad-hoc).
Typowe przewozy sà realizowane
w oparciu o takie maszyny jak DC-8s
lub 707s, charakterystyczne dla krajów
Ameryk, Afryki, Ârodkowego Wschodu.
W innych krajach transport towarowy
roz∏o˝ony jest na mniejsze maszyny, nie
zawsze typowo towarowe.
Prognozy zak∏adajà wi´kszy wzrost
dla przewozów towarowych ni˝ dla
przewozów pasa˝erskich. Jednak niektóre nowe samoloty pasa˝erskie oferujà ulepszone, nowoczesne pok∏ady towarowe. W zwiàzku z tym faktem, prognoza wzrostu mo˝e ulec zmianie na
niekorzyÊç przewozów towarowych.
Obs∏uga towarowa i pasa˝erska postrzegana powinna byç jako dwa ró˝ne
systemy. Wi´kszoÊç przewozów towarowych winna byç obs∏ugiwana przez
ca∏odobowe systemy za∏adunku w specjalistycznych terminalach towarowych.
Jednak˝e samoloty posiadajàce luki towarowe muszà staç w kolejce w przecià˝onych portach lotniczych, powodujàc tym samym szereg ucià˝liwoÊci dla
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oczekujàcych na samolot pasa˝erów.
Ponadto takie rozwiàzania samolotów
towarowo-pasa˝erskich, w d∏u˝szej perspektywie czasowej komplikujà planowanie ich lotów, tj. przyj´cie w∏aÊciwego priorytetu – co jest wa˝niejsze: pasa˝erowie czy towary. Spowodowaç to
mo˝e przekroczenie granicy op∏acalnoÊci utrzymywania samolotów pasa˝ersko-towarowych, co w konsekwencji
mo˝e obni˝yç ich popyt na rynku.
Wracajàc do prognozy, trendy d∏ugoterminowe sk∏aniajà si´ na korzyÊç
samolotów du˝ych, w zwiàzku z wi´kszymi korzyÊciami dla przewoêników.
Kierunki w tej grupie maszyn wytyczaç
b´dà takie typy samolotów, jak:
A3XXX oraz 747.

W dniu dzisiejszym szacuje si´, i˝
oko∏o 1510 samolotów obs∏uguje
przewozy towarowe; liczba ta sygnalizuje podwojenie si´ ich w ciàgu
ostatnich 9 lat.
Prognozowany wzrost do 2020 roku
to oko∏o 3420 maszyn ró˝nego typu.
Wed∏ug przewidywaƒ, jasno rysuje
si´ przysz∏oÊç du˝ych samolotów,
mniejszy wzrost zak∏ada si´ w grupie
maszyn o zdolnoÊciach transportowych poni˝ej 30 ton. Nowe, du˝e samoloty sà atrakcyjne ze wzgl´du na
koszt jednostkowy przewo˝onego ∏adunku oraz dlatego, i˝ obs∏uga samolotów towarowych nie jest tak wyrafinowana, jak to jest cz´sto dla samolotów pasa˝erskich.

SpoÊród prognozowanych 3480
samolotów, 820 b´dzie ca∏kowicie
nowych i 2660 b´dzie przystosowanych z samolotów pasa˝erskich. Ponad po∏owa z obecnie funkcjonujàcych maszyn pasa˝erskich b´dzie
w ten sposób zaadoptowana. Oznacza to w praktyce, ˝e w ciàgu najbli˝szych pi´ciu do dziesi´ciu lat, wi´kszoÊç 757, 767, A300 i A310 b´dzie zaadoptowana na potrzeby
transportu towarowego. Nowobudowane samoloty zastàpià te typy maszyn, które sà zbyt ma∏e, aby sprostaç
wzrastajàcemu zapotrzebowaniu na
przewozy lotnicze.
Adam Kowalski

NowoÊci w rozwoju kolei chiƒskich
1.

W ramach programu 5-letniego
przewiduje si´ stworzenie dwóch
mi´dzynarodowych po∏àczeƒ transportowych mi´dzy Chinami i Azjà
Centralnà. W ten projekt przedsi´wzi´ç infrastrukturalnych do 2005
roku zamierza si´ zainwestowaç 100
mld juanów. Do wielkoÊci 14 860 km
linii kolejowych eksploatowanych
w zachodniej cz´Êci Chin, cz´Êciowo
rekonstruowanych zostanie dodane
wi´cej ni˝ 3 000 km linii nowych.
Dwie nowe linie kolejowe powinny
polepszyç po∏àczenie z Xinjiang Uygur, autonomicznym rejonem w pó∏nocno – zachodniej cz´Êci Chin, odcià˝ajàc magistral´ w kierunku Urumchi – Dru˝ba – Aktogaj (Kazachstan)
z szybko rosnàcymi przewozami euroazjatyckimi. Pierwsza linia pobiegnie od stacji koƒcowej Kashi, niedawno zbudowanej linii kolejowej
South Xinjiang do Andi˝an (Uzbekistan) przez Irkisztam i Osz (Kirgizja).
Druga linia kolejowa rozpocznie si´
na stacji Kujtun, na linii Urumchi –
Dru˝ba i przez Dzincho, Yining i Korgos po∏àczy Chiny z A∏ma – Atà
w Kazachstanie.
Priorytetowymi zosta∏y równie˝
uznane projekty utworzenia korytarza
transportowego Zachód – Wschód
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d∏ugoÊci 1 129 km z Hsi-an do Nanjing (Nankin), w Êrodkowej cz´Êci
Chin (kierunek port Shanghai) oraz
przyÊpieszenia prac dla u∏o˝enia drugiego toru na linii Baoji – Lanzhou.
W∏adze prowincji Hebei (na po∏udnie od Pekinu) opublikowa∏y
plany budowy 1 900 km nowych linii
kolejowych. Plan nak∏adów 26 mld juanów ustalony na 10 lat polepszy obs∏ug´ transportowà rejonu kraju na Zachód od gór Taihang Shan. Wprowadzona do eksploatacji linia kolejowa
d∏ugoÊci 466 km od Shenmu do Suning na kierunku Pekin – Jiulong oraz
otwarcie przed∏u˝enia linii z Suning do
portu Huang Xua d∏ugoÊci 166 km
przewidziane na 2002 r. usprawni
obs∏ug´ transportowà portu.
Opracowane zosta∏y równie˝
projekty po∏àczeƒ promowych
dla przeprawy przez cieÊnin´ Qiongzhou na wysp´ Hainan oraz na pó∏nocy Chin przez zatok´ Bohai Wan.
Statki d∏ugoÊci 156 m b´dà posiada∏y 4 tory mieszczàce 40 wagonów
z obcià˝eniem po 80 ton, a tak˝e 50
samochodów ci´˝arowych i 1 400
pasa˝erów. Oczekiwane jest zamówienie na pierwsze dwa promy, które
powinny wejÊç do eksploatacji w cieÊninie Hainan w koƒcu 2001 roku.

2.

3.

4.

Fabryka lokomotyw i wagonów
w Dalian, prowincja Liaoning
(na pó∏nocy) przekaza∏a pierwszà
z dwóch doÊwiadczalnych lokomotyw
spalinowych z przetwornicami na bipolarnych tranzystorach. Lokomotywa
6 – osiowa dla pr´dkoÊci maksymalnej 145 km/h opracowana przy
udziale specjalistów Siemens’a jest
pierwszà z nap´dem pràdu zmiennego w Chinach. Lokomotywy te sà wyposa˝one w silnik diesel o mocy
2 983 kW oraz nowe trakcyjne, elektryczne urzàdzenia Siemens’a. Próby
odbiorcze tej lokomotywy przeprowadzane sà na torze doÊwiadczalnym
Narodowej Akademii Kolejnictwa
w pobli˝u Pekinu.
Rozwój infrastruktury kolei chiƒskich
jest ukierunkowany na stworzenie
sprawnych po∏àczeƒ z nowymi oÊrodkami gospodarczymi oraz uzupe∏niajàcych z istniejàcymi centrami przemys∏owymi w kraju, jak i nowych po∏àczeƒ mi´dzynarodowych z Kazachstanem, Uzbekistanem i Kirgizjà w celu usprawnienia mo˝liwoÊci sàsiedzkiej wymiany handlowej oraz dalszej,
z krajami europejskimi.
Na podstawie „Biulletienu OSZD” nr
1/2001 opracowa∏ Edward Mendyk

