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ÖSSZEFOGLALÓ

Az áttekintés külön-külön foglalkozik az alábbi szállítási módok egyedi vonatkozásaival:
vasúti, országúti, belvízi és rövid távú tengeri fuvarozás az EU kikötőibe és kikötőiből. A
tanulmány elemzést tartalmaz a tengeri kikötők, a belvízi kikötők és a közút-vasút
terminálok forgalmáról, és bizonyos különbségeket állapít meg egyes tagállamok, illetve
régiók között. A tanulmány végezetül hasznos tájékoztatást szolgáltat azokról a
kihívásokról, amelyekkel az EU kikötőinek ma szembe kell nézniük a forgalomnövekedés, a
szűk keresztmetszet és a hozzáférhetőség tekintetében.

A kikötők és a kikötőket a szárazfölddel összekapcsoló infrastruktúrák sajátos jellemzői, a
szállítás tárgyát képező áruk és a vonzáskörzetek kiterjedése – ezek azok a tényezők,
amelyek jelentősen befolyásolják a szállítási mód megválasztását és a modális váltás
potenciális lehetőségeit.

Az EU és a világ többi része között, valamint az EU belső piacán folytatott kereskedelem
erősen függ a tengeri kikötőktől: a világ többi részével folytatott kereskedelem (behozatal
és kivitel) tárgyát képező áruk 74%-a, valamint az uniós tagállamok közötti kereskedelem
tárgyát képező áruk 37%-a halad át tengeri kikötőkön. A kikötők garantálják az EU területi
folytonosságát, a regionális és helyi forgalmat összekapcsolva a peremterületekkel és a
szigetekkel. A tengeri kikötők csomópontok, ahonnan a transzeurópai hálózatok
multimodális logisztikai áramlásai a rövid távú tengeri fuvarozás, a vasút és a belvízi
kapcsolatok igénybevételével megszervezhetők annak érdekében, hogy a közúti szűk
keresztmetszet és az energiafogyasztás a lehető legkisebbre csökkenjen.

Az EU kikötőinek igénybevételével bonyolított tengeri kereskedelem volumene meghaladja
az évi 3 milliárd tonnát

A közlekedésről szóló 2011-es fehér könyv megállapítja, hogy több és hatékonyabb tengeri
árubeléptetési pontra van szükség ahhoz, hogy megszűnjön az Európát feleslegesen átszelő
forgalom. A tengeri kikötők logisztikai központokként fontos szerepet töltenek be, és jól
működő szárazföldi kapcsolatokat igényelnek. Fejlesztésük létfontosságú az áruszállítás
megnövekedett volumenével való megbirkózás szempontjából mind az EU-n belüli rövid
távú tengeri szállítás során, mind pedig a világ többi részével folytatott kereskedelemben. A
belvízi utaknak – amennyiben még kihasználatlan potenciállal rendelkeznek – egyre
nagyobb szerepet kell játszaniuk, főként az áruk szárazföldre szállítása és az európai
tengerek összekapcsolása szempontjából. Az európai tengeri kikötői rendszerben
lebonyolított áruszállítás tekintetében öt fő piac különböztethető meg: a konténerpiac, a ro-
ro piac, a hagyományos általános rakományok piaca, a folyékony ömlesztett áruk piaca és
a száraz ömlesztett áruk piaca. Minden piacnak saját dinamizmusa van: a tengeri fuvarok
különböző típusainak az európai kikötőkön keresztül a szárazföldre történő eljuttatása
tényezők és szereplők széles körét érintő, bonyolult interakciók mentén történik.
Ugyanakkor azonban minden kikötő és a kereskedelem minden válfaja esetében két
alapvető, közös tényező befolyásolja az áruk szárazföldre történő eljuttatását. a kikötő
összeköttetése a szárazfölddel, illetve magának a kikötőnek a teljesítőképessége.

A kikötői forgalomra vonatkozó adatok áttekinthetőségét, két, egymással
elválaszthatatlanul összefüggő vonatkozás teszi bonyolulttá: az átrakodás és a rövid távú
tengeri fuvarozás.

„Rövid távú tengeri fuvarozás”: teher- és utasszállítás a tengeren a földrajzi értelemben
vett Európában található kikötők között, illetve ezen kikötők és az Európán kívüli, de
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Európával határos, a zárt tengerek mentén tengerparttal rendelkező országok kikötői
között. A rövid távú tengeri fuvarozás fogalma tehát kiterjed egyrészt az uniós tagállamok,
másrészt Norvégia, Izland és a Balti-tenger, a Fekete-tenger és a Földközi-tenger mellett
fekvő más országokra is. (Európai Bizottság, 1999)

A konténerek esetében a rövid távú tengeri fuvarozás részaránya jelentős, aminek okai a
következők:

 a rövid távú tengeri fuvarozás (ami az EU kikötői forgalmának 60%-át képviseli)
célja (vagy kiindulópontja valamely kikötő hátországa; a kikötőket ezért fel kell
szerelni a megfelelő forgalom lebonyolításához és a konténerek végső rendeltetési
helyére történő továbbításához szükséges eszközökkel. Ez a kvóta tartalmazza a
közeli rendeltetési helyszínekkel folytatott kereskedelmi forgalom tárgyát képező
áruk mozgását, az uniós meghatározás szerinti rövid távú tengeri fuvarozást és az
átrakodási műveletekből származó árumozgásokat is;

 a mélytengeri kvóta további elemzésre szorul, mivel megosztható az alábbiak
között: 1) a kikötőt átrakodás céljával igénybe vevő forgalom, és 2) a kikötőt a
végső rendeltetési helyre irányuló szárazföldi szállítás céljával igénybe vevő
forgalom. Ebből az okból kulcsfontosságú az átrakodás arányának figyelembevétele.

A ro-ro fuvarozás ezzel szemben főként komodális szállítás, amely részben közúton,
részben pedig – néhány kivételtől eltekintve rövid szakaszon – a tengeren történik (és
ezért sorolják a rövid távú tengeri fuvarozás kategóriájába).

Az EU egyes tagállamai rendkívül vegyes arányban használják a vasúti és a vízi
teherfuvarozást. Ennek okai többek között a következők:

i) földrajzi fekvés (szigetországok általában kevésbé élnek a vasút kínálta lehetőségekkel; a
tengerparttal nem rendelkező közép-európai országok, amelyek a nagyobb kikötőkbe
irányuló forgalom tranzitországai, nagyobb mértékben használják a vasutat);

ii) gazdasági/politikai tényezők (a fejlett nehéziparral is rendelkező országok általában
nagyobb mértékben használják a vasutat; a balti és a skandináv államok esetében a vasúti
szállítás részaránya magasabb;

iii) környezetvédelmi megfontolások (a hosszú távú környezetvédelmi politikával
rendelkező országok általában nagyobb mértékben használják a vasutat). Jóllehet a
fenntarthatóság szempontjából a vasútra való áttérésben megnyilvánuló modális váltást
előnyösnek tekintik, talán gazdasági és politikai okokból (lásd a fenti ii) pontot) egyes
országok jelenleg jelentős szakaszokon a teherfuvarozást a vasútról a közutakra helyezik
át. A 2000 és 2010 között időszakban az EU 8 tagállamában a vasút növelte a szállítási
módok közötti részarányát. Számos más tagállamban azonban jelentős modális váltás
történt a közúti fuvarozás javára.

Az egyes kikötők forgalmának alakulása az alábbiakról tanúskodik:

 az EU kikötőinek szárazföldi rendeltetési helyszínekkel való összeköttetése
tekintetében legszélesebb körben alkalmazott szállítási mód a közúti fuvarozás, az
általában kisebb szárazföldi hátországhoz kapcsolódó rövid távú tengeri fuvarozás
magas részaránya részben magyarázatot adhat erre, de a közúti fuvarozást főleg
azért választják szívesebben, mert nagyobb rugalmasságot és megbízhatóságot
biztosít, és egyúttal valamennyi szárazföldi célállomás könnyebb elérhetőségét;

 a belvízi szállítást kiterjedt mértékben használják azok a kikötők, amelyeket
rendelkezésre álló alapvető infrastruktúrájuk alkalmassá tesz nagy mennyiségű áru
szállítására. Ezt figyelhetjük meg Rajna–Scheldt deltájában fekvő kikötők
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(Antwerpen, Rotterdam és Amszterdam) esetében, ahol a belvízi szállítás modális
részaránya tartósan 30% felett van. Más példák: Constanta kikötője Romániában,
Le Havre és Marseille francia kikötők, valamint kisebb mértékben Bréma és
Hamburg német kikötők.

 Számos kikötő esetében már magas a vasúti szállítás részaránya. Különösen
érvényes ez Tallinn és Riga balti-tengeri kikötőkre (jóllehet abszolút forgalmuk
alacsony), főleg az ömlesztett áruk átmenő forgalma tekintetében.  A magasabb
abszolút forgalommal rendelkező kikötőket illetően a legjobb példák Németországból
származnak (Bréma és Hamburg, ahol naponta 250 vonatot rakodnak meg), a
Rajna–Scheldt deltája (Rotterdam, Antwerpen és Zeebrugge), valamin egyéb
kikötők, amelyekben azonban a berakodott vasúti vagonok száma jelentősen kisebb
(Koper Szlovéniában, Gdansk és Gdynia Lengyelországban, Trieszt és La Spezia
Olaszországban vagy Felixstowe és Southampton az Egyesült Királyságban).

Összességében, a tanulmányban vizsgált kikötők számos esetben kielégítő képet mutatnak
a vasúti és belvízi fuvarozás modális részaránya tekintetében.


