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STRESZCZENIE

Przegląd dotyczy konkretnych kwestii związanych z używanym rodzajem transportu:
kolejowego, drogowego, wodnego śródlądowego, żeglugi morskiej bliskiego zasięgu do i z
portów UE. Badanie obejmuje analizę ruchu w portach morskich, portach śródlądowych
oraz terminalach drogowo kolejowych z podkreśleniem pewnych różnic między państwami
członkowskimi i regionami. Na końcu zamieszczono przydatne informacje na temat wyzwań
stojących obecnie przed portami unijnymi, jeżeli chodzi o wzrost ruchu, jego zagęszczenie i
dostępność.

Cechy portów i infrastruktury łączącej porty z miejscami w głębi kraju, rodzaj
przeładowywanych towarów i wielkość zlewiska portu to właściwości, które mają istotny
wpływ na wybór rodzaju transportu i ewentualną jego zmianę.

W UE występuje wysoka zależność od portów morskich w wymianie handlowej z resztą
świata i na rynku wewnętrznym: 74% towarów wymienianych (przywożonych i
wywożonych) z resztą świata i około 37% wymiany między państwami członkowskimi UE
przechodzi przez porty morskie. Porty gwarantują ciągłość terytorialną UE, obsługując
regionalny i lokalny ruch morski zapewniający połączenie z obszarami peryferyjnymi i
wyspiarskimi. Stanowią węzły, z których można organizować multimodalne przepływy
logistyczne sieci transeuropejskiej z użyciem żeglugi morskiej bliskiego zasięgi, połączeń
kolejowych i śródlądowych, aby zminimalizować zagęszczenie ruchu na drogach i zużycie
energii.

Transport morski w portach unijnych stanowi ponad 3 mld ton rocznie.

W białej księdze w sprawie transportu z 2011 r. stwierdzono, że potrzebna jest większa
liczba wydajnych punktów umożliwiających wprowadzenie towarów na rynki europejskie, co
pozwoli uniknąć niepotrzebnych przewozów przez terytorium Europy. Porty morskie
odgrywają kluczową rolę jako centra logistyczne i wymagają skutecznego połączenia z
lokalizacjami w głębi kraju. Ich rozwój jest konieczny, aby zapewnić przeładunek coraz
większych ilości towarów transportowanych zarówno w ramach żeglugi morskiej bliskiego
zasięgu w UE, jak i do oraz z reszty świata. Żegluga śródlądowa, która oferuje
niewykorzystany potencjał, musi odgrywać większą rolę, zwłaszcza w przewozie towarów w
głąb kraju oraz w połączeniach między europejskimi morzami. Pod względem przepływów
ładunków, w europejskim systemie portów morskich można wyróżnić pięć głównych
rynków: rynek przewozów kontenerowych, rynek ro-ro, rynek ogólnych ładunków
konwencjonalnych, rynek płynnych ładunków masowych i rynek suchych ładunków
masowych. Każdy rynek ma swoją własną dynamikę: wyznaczanie trasy dla różnych
rodzajów morskiego transportu towarowego przez porty europejskie do miejsc w głębi lądu
podlega kompleksowym interakcjom między wieloma czynnikami i uczestnikami. Jednakże
wszystkie porty i rodzaje wymiany handlowej łączą dwa wspólne czynniki, które wpływają
na wyznaczanie trasy do lokalizacji w głębi lądu: możliwość połączenia portu z lokalizacją w
głębi lądu i poziom wydajności samego portu.

Odczytywanie danych dotyczących ruchu portowego komplikują dwa aspekty, które są ze
sobą nierozerwalnie powiązane: to przeładunek i żegluga morska bliskiego zasięgu.

„Żegluga morska bliskiego zasięgu” oznacza przewóz ładunków i pasażerów drogą morską
pomiędzy portami położonymi w geograficznych granicach Europy lub pomiędzy tymi
portami a portami leżącymi w państwach pozaeuropejskich mających linię brzegową na
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morzach zamkniętych graniczących z Europą. Koncepcja żeglugi morskiej bliskiego zasięgu
obejmuje również transport morski między państwami członkowskimi Unii a Norwegią i
Islandią oraz innymi państwami Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego i Morza Śródziemnego.
(KE, 1999)

W przypadku kontenerów udział żeglugi morskiej bliskiego zasięgu jest istotny z
następujących powodów:

 żegluga morska bliskiego zasięgu (która stanowi około 60% ruchu portowego w UE)
obsługuje tereny w głębi kraju znajdujące się w bezpośredniej bliskości portu (lub
jest generowana z takich terenów); porty muszą być zatem odpowiednio
wyposażone, aby zapewnić odpowiednią przepustowość i przesłać kontenery do ich
miejsca przeznaczenia; kontyngenty obejmują przepływy z bliskimi miejscami
przeznaczenia zgodnie z unijną definicją żeglugi morskiej bliskiego zasięgu i
przepływy wynikające z operacji przeładunku;

 kontyngenty dalekomorskie wymagają dalszej analizy, ponieważ można je podzielić
na (i) wpływanie do portu w celu przeładunku oraz (ii) wpływanie do portu w celu
obrania trasy śródlądowej do miejsca przeznaczenia; z tego powodu uwzględnienie
udziału przeładunku jest kluczowe.

Natomiast transport ro-ro jest zasadniczo transportem współmodalnym obejmującym
śródlądowy odcinek drogowy i transport morski, który, z pewnymi wyjątkami, odbywa się
na krótkich trasach (i z tego względu jest przypisywany żegludze morskiej bliskiego
zasięgu).

Zakres, w jakim różne kraje w UE używają transportu kolejowego i wodnego do przewozu
towarów jest bardzo różny. Powody takiego stanu rzeczy są między innymi następujące:

(i) geograficzne (kraje wyspiarskie zazwyczaj używają transportu kolejowego w mniejszym
zakresie; regiony pozbawione dostępu do morza w środkowej części Europy, używane jako
kraje tranzytowe do głównych portów, wykorzystują transport kolejowy w większym
stopniu);

(ii) ekonomiczne/polityczne (kraje, których rozwój opiera się na przemyśle ciężkim,
zazwyczaj wykorzystują kolej w większym stopniu; kraje bałtyckie i skandynawskie mają
większy udział transportu kolejowego);

(iii) środowiskowe (kraje posiadające długoterminową politykę ochrony środowiska
zazwyczaj wykorzystują kolej w większym zakresie). Chociaż z powodów związanych ze
zrównoważonym rozwojem zmiana transportu na kolejowy jest postrzegana jako korzystna,
ze względów ekonomicznych i politycznych możliwe jest (ppkt (ii) powyżej), że w
niektórych krajach nastąpiła w rzeczywistości zmiana transportu towarowego z kolejowego
na drogowy. W latach 2000–2010 w ośmiu państwach członkowskich wzrósł udział kolei w
działalności transportowej. Jednakże w wielu innych państwach członkowskich
zaobserwowano zmianę transportu na drogowy w znacznym zakresie.

Z wyników poszczególnych portów wynika, że:

 transport drogowy jest najpowszechniej używanym rodzajem transportu w
połączeniach między portami UE a śródlądowymi miejscami przeznaczenia; wysoki
udział żeglugi morskiej bliskiego zasięgu, która zazwyczaj obsługuje mniejszy obszar
w głębi lądu, może częściowo wyjaśniać taki stan rzeczy, jednak transport drogowy
jest wybierany głównie ze względu na lepszą elastyczność i lepsze połączenia oraz
łatwiejszy dostęp do śródlądowych miejsc przeznaczenia;
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 porty wykorzystują żeglugę śródlądową w sposób ekstensywny tam, gdzie
dostępność i standardy infrastruktury umożliwiają przewóz dużych ilości towarów;
taki jest przypadek portów położonych w delcie Renu i Skaldy (Antwerpia,
Rotterdam i Amsterdam), gdzie udział żeglugi śródlądowej utrzymuje się na stałym
poziomie powyżej 30%; inne przykłady to rumuński port Konstanca, francuskie
porty Le Havre i Marsylia, a w mniejszym stopniu niemieckie porty Brema i
Hamburg;

 wiele portów wykazuje wysoki udział transportu kolejowego; szczególnie wysoki
udział tego rodzaju transportu odnotowano w bałtyckich portach w Tallinie i Rydze
(przy niskiej przepustowości bezwzględnej), które charakteryzują się przewagą
masowych przepływów tranzytowych; jeżeli chodzi o porty o większych przepływach
bezwzględnych, najlepiej prezentują się porty w Niemczech (Brema i Hamburg,
które przyjmują do 250 pociągów dziennie), porty w delcie Renu i Skaldy
(Rotterdam, Antwerpia i Zeebrugge) oraz inne porty, które obsługują znacznie
niższą liczbę pociągów w ujęciu ogólnym (Koper w Słowenii, Gdańsk w Polsce, Triest
i La Spezia we Włoszech, Felixstowe i Southampton w Zjednoczonym Królestwie).

W sumie w portach uwzględnionych w niniejszym badaniu stwierdzono zadowalający
poziom udziału transportu kolejowego i żeglugi śródlądowej.


