
Jak bardzo zależny jest brytyjski 
rynek od transportu towarowego?  

Pojazdy samonapędowe :
  liczba naczep zwiększyła 
  się tylko o 2% 

Z tych pojazdów :

2 milliony to pojazdy samonapędowe

600,000 to naczepy

To aż

więcej niż w poprzednim roku

Pojazdów cargo przejechało 
przez brytyjskie porty w 2012 

Porównanie 2 kwartału 2013 (od kwietnia do czerwca) do 2 kwartału 2012

Liczba kontenerów wzrosła zarówno w UK jak i UE o 
poand 1%. Stało się to w pierwszym kwartale po ponad 
dwóch latach. 

Brytyjski
Rynek
Logistyki
Jest
Wart :

Brytyjskie porty w EU obsługują 95% importu 
i eksportu do tych wysp, które produkują 
oraz używają serwisów takich jak handel 
detaliczny, przemysł, rozrywka
czy usługi.

           

Dla brytyjskich portów
promy Ro-ro to drugi 
największy dochód 
zaraz po dostawach
ropy naftowej.

UK jest drugim w Europie krajem  
transportującym pod względem 
tonażu największą ilość towarów
drogą morską.13.4%

Ruch jednostkowy wzrósł w portach w 
UK o 6% (5mln.sztuk)
Porównanie k4 2013 do k4 2012.

Ekonomia Cargo

Dynamika rozwoju rynku cargo

Tonaż

Jednostki

6.8
MILIONÓW

7%

68%

9% 2%

PROMOWE FAKTY
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Wzory tonażu towarowego:

Natężenie ruchu RO-RO 

Top 5 miejsc dla esksportu towarowego UK według tonażu: (mln ton)

1. Holandia - 29.91
2. Irlandia - 18.29
3. Niemcy - 15.09
4. Francja- 14.21
5. Belgia - 12.39

Top 5 miejsc dla importu towarowego UK według tonażu:  (mln ton)

1. Holandia - 24.42
2. Niemcy - 16.03
3. Belgia - 11.91
4. Francja - 11.18
5. Szwecja - 8.82

 wszystkich pojazdów cargo podróżujących do 
Europy kontynentalnej przejechało przez Dover 
oraz kanał La-Manche.

332,000
zarejestrowanych w UK
 

1.63 millionów
zarejestrowanych  w UE

£74.5
Rynku
Cargo

Pod względem tonażu UK było liderem w  
ilości towarów przewożonych na promach 
typu ro-ro w 2012 roku w UE.

94
miliony
TON

Brytyjskie trasy o największym 
natężeniu

ruchu

Brytyjskie porty o 
największym 

natężeniu
ruchu

Londyn do Portów 
korytarza Kent (M20)

Obwodnica w 
Londynie (M25)

Porty Haven do 
Midlands (A14)

Porty południowego 
Wybrzeża   do Midlands 
(A34, M40)

Londyn do 
Zachodnich  
Midlands, 
Północny Zachód 
oraz Szkocki 
Korytarz (M1, M6)

1. Dover

3. Holyhead

4. Belfast

2. Portsmouth

Trans-Pennine 
(M62, M180)

5. Liverpool

Pociagi Eurotunnelu zużywają 
4233Kwh elektryczności lub
197.4Kg  CO2 podczas przeprawy.

To w przybliżeniu

(przy średnim
obciążeniu) 
 8.8Kg  CO2

W ciagu 20 lat komercyjnych serwisów 
Eurotunnel przetransportował To odpowiednik 

1.1 miliona 
 Wież Ei�a!

188Kwh 
elektryczności na pojazd

20 milionów tirów!

188Kwh elektryczności =

6
pełnych

Eurotunnel

Jeśli by postawić pojazd przy pojeździe, to 
wszystkie pojazdy, które przepłynęły przez kanał 
La-Manche w 2013 roku mierzyłyby:

18 990 km

92,210 ton metrycznych

37 

wokół  
obwodnicy M25

lub

100 okrążeń

Paliwo przechowywane przez DFDS w 2013 roku to

to odpowiednik

basenów 
olimpijskich

pokrywając 
odległość 

700,708 km, to tak jak  
polecieć na księżyc i wrócić

porcji panierowanego 
dorsza i frytek na trasie 
Dover-Dunkierka z DFDS

165,716 Pasażerowie
kupili

DFDS Seaways

         Liczba 
pojazdów samo-
   napędowych
   zwiekszyła 
      się o  9%

     Milionów

Brytjskie Porty Obejmują Prowadzenie

po

 
Logistyka jest 
kręgosłupem 
gospodarki 
zapewniającym
efektywny, skuteczny
przepływ towarów,
od których zależy 
komercyjny sektor 
gospodarki.

  W 2013 roku DFDS dokonał
14,524 przepraw na kanale La Manche

zmywarek


