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ОБОБЩЕНИЕ

Прегледът е насочен конкретно към специфичните проблеми на използвания вид
транспорт: железопътен, автомобилен, вътрешноводен транспорт и морски
транспорт на къси разстояния (МТКР) до и от пристанища на ЕС. Проучването
включва анализ на трафика в морски пристанища, вътрешни пристанища и
железопътно-автомобилни терминали и очертава някои различия между държави
членки/региони. Накрая в проучването се предоставя полезна информация относно
предизвикателствата, пред които са изправени пристанищата на ЕС понастоящем по
отношение на увеличаването на трафика, претоварването и достъпността.

Характеристиките на пристанищата и на инфраструктурните съоръжения, които
свързват пристанищата с вътрешността, видът транспортирани стоки, както и
размерите на обслужваните от пристанищата области са елементи, които значително
влияят на избора на вида транспорт и на възможността за преминаване към друг вид
транспорт.

ЕС е силно зависим от морските пристанища за търговия с останалата част от света
и в рамките на своя вътрешен пазар: 74% от стокообмена (внос и износ) с
останалата част на света и около 37% от търговския обмен между държавите –
членки на ЕС, преминават през морските пристанища. Пристанищата гарантират
териториалната свързаност на ЕС чрез обслужване на регионалния и местния
морски трафик за връзка с периферните и островните области. Те са възлите, от
които могат да бъдат организирани мултимодалните логистични потоци по
трансевропейската мрежа, като се използват връзки  чрез морски превози на къси
разстояния, железопътни линии и вътрешни водни пътища за свеждане до минимум
на натоварването на пътната инфраструктура и на консумацията на енергия.

Морският трафик през пристанищата на ЕС възлиза на над 3 милиарда тона
годишно.

В Бялата книга за транспорта от 2011 г. се посочва, че са необходими повече на
брой ефикасни входни пунктове към европейските пазари, за да се избегне
ненужният трафик, прекосяващ Европа. Морските пристанища играят важна роля
като логистични центрове и за тях се изискват ефикасни връзки с вътрешността.
Тяхното развитие е от жизненоважно значение за поемане на нарасналите обеми от
товари както поради морските превози на къси разстояния в рамките на ЕС, така и
от обмена с останалата част на света. Вътрешните водни пътища там, където
съществува неоползотворен потенциал, трябва да играят все по-важна роля,
особено за превозването на стоки към вътрешността, както и за свързване на
европейските морета. По отношение на товарните потоци в европейската
пристанищна система могат да бъдат разграничени пет основни пазара: пазарът на
транспорт на контейнери, ро-ро пазарът, пазарът на конвенционалните общи
товари, пазарът на течните насипни товари и пазарът на сухите насипни товари.
Всеки пазар има своя собствена динамика: насочването на различните видове
морски товари през европейските пристанища към вътрешността се ръководи от
сложни взаимодействия между широк набор от фактори и участници. Въпреки това,
при всички пристанища и форми на търговия има два общи основни фактора, които
оказват въздействие върху избора на маршрут към вътрешността: връзките на
пристанищата с вътрешността и нивото на показателите от дейността на самото
пристанище.
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Възможността за прочит на данните за трафик на пристанищата се усложнява от два
аспекта, неразривно свързани помежду си: трансбордирането и морския превози на
къси разстояния.

„морски превози на къси разстояния“ означава придвижването на товари и пътници
по море между пристанища, разположени в географската територия на Европа, или
между такива пристанища и пристанища, намиращи се в държави извън Европа,
които имат брегова линия със затворените морски басейни, граничещи с Европа.
Концепцията за морски транспорт на къси разстояния се разпростира и върху
морския транспорт между държавите — членки на Европейския съюз, и Норвегия и
Исландия и другите държави от региона на Балтийско море, Черно море и
Средиземно море. (ЕК, 1999 г.)

При контейнерите делът на морските превози на къси разстояния е важен, защото:

 морският транспорт на кратки разстояния (който представлява около 60% от
трафика на пристанищата на ЕС) е предназначен за (или генериран от)
пряката вътрешност на сушата в околността на пристанищата; ето защо
пристанищата трябва да бъдат подготвени да поемат съответните потоци и да
препращат контейнерите до крайната им цел. Тази квота включва потоци,
обменяни с близки дестинации съгласно определението на ЕС за морските
превози на къси разстояния, и потоци, произтичащи от операции по
трансбордиране;

 дълбоководната квота трябва да бъде анализирана по-подробно, тъй като тя
може да бъде разделена на i) трафик, който преминава през пристанището за
трансбордиране, и ii) трафик, който преминава през пристанището за
вътрешно насочване по суша до крайното местоназначение. По тази причина
от ключово значение е да се вземе предвид делът на трансбордирането.

Обратно, ро-ро транспортът по своята същност съвместява различни видове
транспорт, като включва вътрешен сухопътен участък и морски транспорт, който, с
някои изключения, е на къси разстояния (и поради това се включва към морския
транспорт на къси разстояния).

Степента, до която различните страни от ЕС използват железопътен и воден
транспорт за превоз на товари, е твърде различна. Причините за това са, наред с
другото:

i) географски (островните държави по принцип използват железопътен транспорт в
по-малка степен; регионите без излаз на море в центъра на Европа, които са
използвани като транзитни страни за основните пристанища, използват в по-голяма
степен железопътен транспорт);

ii) икономически/политически (държавите, чието развитие е включвало тежка
промишленост, обикновено използват железопътен транспорт в по-голяма степен;
балтийските и скандинавските държави имат по-висок дял на железопътния
транспорт;

iii) екологични (държавите с дългосрочна политика в областта на околната среда
обикновено използват железопътен транспорт в по-голяма степен). Макар поради
причини, свързани с устойчивото развитие, преминаването към железопътния
транспорт да се разглежда като полезно, може би по икономически и политически
причини (подточка ii) по-горе) някои държави на практика са изпитали значително
преминаване на товаропотока от железопътния към автомобилния транспорт. Така
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през периода 2000 – 2010 г. в 8 държави — членки на ЕС железопътният транспорт
е увеличил своя дял. Въпреки това в много други държави членки е налице
значителна промяна на вида транспорт, характеризираща се с  преминаване към
автомобилен транспорт.

Показателите на отделни пристанища подчертават, че:

 автомобилният транспорт е най-широко използваният вид транспорт за
свързване на пристанищата на ЕС с вътрешни дестинации. Това може
частично да се обясни с високия дял на морския транспорт на къси
разстояния, който по принцип обслужва по-малък дял от вътрешността, но
автомобилният транспорт се избира главно заради по-голямата гъвкавост и
надеждност, съчетани с по-лесен достъп до всички вътрешни дестинации;

 Вътрешните водни пътища са широко използвани от пристанищата навсякъде,
където наличието и стандартът на инфраструктурата са подходящи за превоз
на големи обем от стоки. Такъв е случаят по отношение на пристанищата,
разположени в делтата на река Рейн — Шелт (Антверпен, Ротердам и
Амстердам), за които делът на вътрешните водни пътища като вид транспорт
е трайно над 30%. Други примери включват румънското пристанище
Констанца, френските пристанища Хавър и Марсилия и в по-малка степен
германските пристанища Бремен и Хамбург;

 Редица пристанища вече са с висок дял на железопътния транспорт. Особено
висок дял на този вид транспорт се наблюдава в балтийските пристанища
Талин и Рига (макар и с ниска абсолютна стойност на преминаващия
товаропоток), която се характеризира с мнозинство на насипните транзитни
потоци. Що се отнася до пристанищата, управляващи по-големи като
абсолютната стойност потоци, най-добрите примери са в Германия (Бремен и
Хамбург, които обслужват до 250 влака на ден), в района на делтата на река
Рейн — Шелт (Ротердам, Антверпен и Зеебрюге) и в други пристанища, които
управляват значително по-нисък брой влакове като цяло (Копер в Словения,
Гданск и Гдиня в Полша, Триест и Ла Специя в Италия, Феликстоу и
Саутхемптън в Обединеното кралство).

В резюме, пристанищата, разгледани в рамките на настоящото проучване в много
случаи показват задоволителни нива на дела на железопътния транспорт и на
транспорта по вътрешни водни пътища.


