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Edward Mendyk

Euroazjatyckie kolejowe przewozy kontenerowe i szanse
ich wzrostu przez Polsk´ (cz. 2)
Ponadto projekt ten przewiduje, przy
wwozie ∏adunku do Rosji, skrócenie czasu trwania procedur celnych do 24 godzin, podj´cie przygotowaƒ do wprowadzenia w tych przewozach nowej technologii, systemu samoczynnej zmiany
szerokoÊci rozstawu kó∏ na osi taboru
„SUW 2000” oraz systemu monitorowania przesy∏ek na ca∏ej drodze przewozu.
Celem nadrz´dnym tych czterostronnych przedsi´wzi´ç jest podwojenie do
2006 r. obecnego poziomu przewozów
tranzytowych, w tym kontenerowych na
magistrali C-E 20 w II paneuropejskim
korytarzu transportowym.
Rozwojowi euroazjatyckich przewozów kolejowych, tak˝e kontenerowych
sprzyja treÊç Deklaracji VI mi´dzyresortowej narady przedstawicieli organów celnych, granicznych, kolejowych i ministerstw
transportu krajów – cz∏onków Organizacji
Wspó∏pracy Kolei (OS˚D), która odby∏a si´
w dniach 21-23 paêdziernika 2003 r.
w Soczi (Federacja Rosyjska). Cz∏onkami
tej Organizacji sà ministerstwa transportu i centralne organy paƒstwowe zarzàdzajàce kolejami w 27 krajach Europy
i Azji, w tym Bia∏orusi, Chin, Kazachstanu, Rosji, Ukrainy i Polski. Uczestnicy tej
narady zwrócili si´ do rzàdów swych
krajów w sprawie:
• uznania rezolucji nr 50 EKG ONZ o wykorzystaniu listu przewozowego
SMGS w charakterze celnej deklaracji
tranzytowej oraz wsparcia procesu ratyfikacji konwencji o procedurze mi´dzynarodowego tranzytu celnego przy
przewozie towarów transportem kolejowym, opracowanej równie˝ przez
EKG ONZ w Genewie,
• przyczynienia si´ do przyj´cia i realizacji wspólnych kompleksowych Êrodków organów granicznych, celnych
i kolejowych ukierunkowanych na
skrócenie czasu za∏atwiania formalnoÊci zwiàzanych z przekraczaniem gra-

nic kolejami, w pierwszej kolejnoÊci
w ramach korytarzy transportowych
OS˚D,
• wspierania utworzenia jednolitego informacyjnego obszaru systemów
transportowych krajów – cz∏onków
OS˚D w∏àczajàc struktury organów
granicznych i celnych.
Do organów granicznych i celnych
swych krajów zwrócono si´ odnoÊnie
m.in:
• podj´cia wspó∏pracy z kolejami
w sprawie skrócenia czasu przekraczania granic w ramach korytarzy kolejowych OS˚D,

cesu technologicznego przekraczania
granicy z uwzgl´dnieniem norm czasowych, danego przejÊcia granicznego
oraz podejmowania efektywnych Êrodków w celu niedopuszczenia do zatrzymywania przesy∏ek z przyczyn eksploatacyjnych.
Deklaracja ta zawiera równie˝ katalog
kilkunastu szczegó∏owych propozycji
dotyczàcych wspó∏pracy mi´dzy resortami i wspó∏dzia∏ania na szczeblu rzàdowym krajów-cz∏onków OS˚D, dalszego
usprawnienia organizacji pracy kolejowych przejÊç granicznych oraz szerokiej
wspó∏pracy organizacji mi´dzynarodo-

Euroazjatyckie drogi przewozów kontenerowych. èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie
mapki zamieszczonej na www.railship.de

• wzajemnego zaufania i rozwijania sto- wych (Zwiàzku UIC, Komitetu OS˚D,
sunków mi´dzy organami celnymi kra- EKG ONZ).
Przedstawionym przedsi´wzi´ciom
jów przez które przebiega dany koryczterech kolei sprzyja wprowadzona
tarz transportowy.
z dniem 1 stycznia 2004 r.11 liberalizacja
Natomiast w adresie do resortów kie- rosyjskich przepisów celnych. Przepisy
rujàcych transportem kolejowym te przewidujà m.in. krótsze terminy oduczestnicy narady zwrócili si´ w spra- praw celnych (3 dni zamiast 10), zakaz
wie wspólnej realizacji z organami gra- przetrzymywania ∏adunków na granicy,
nicznymi i celnymi uzgodnionego pro- a tak˝e udogodnienia w postaci tzw. zie-

11 Szerzej – Rosja liberalizuje przepisy celne – Mniej urz´dniczej samowoli, Rzeczpospolita, Dobra Firma, 2004, nr 238 / 22, s. F 2 oraz J.J. Olszewski, Krótsze
odprawy, mniej instrukcji, op. cit., nr 240 / 28, s. F 9.
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lonego korytarza dla solidnych klientów urz´dów celnych. Nowe postanowienia tego˝ kodeksu wskazujà dane,
które przewoênik kolejowy
musi dostarczyç urz´dowi celnemu, a mianowicie:
a) nazw´ i adres nadawcy
i odbiorcy towaru,
b) nazw´ stacji nadania oraz
stacji przeznaczenia ∏adunku,
c) liczb´ sztuk przesy∏ki, ich
oznakowanie i rodzaj opakowania,
d) nazw´ towaru i kody nomenklatury towarowej,
e) mas´ brutto towaru (w kg),
f) numer identyfikacyjny kontenera (art. 76 kodeksu).
Dane te przewoênik przekazuje organowi celnemu przedk∏adajàc dokument
przewozowy, np. list SMGS i dokumenty obrotu towarowego, np. rachunek
czy faktur´ handlowà.
Kodeks celny przewiduje równie˝
mo˝liwoÊç z∏o˝enia deklaracji wst´pnej
przed przyjazdem pociàgu z okreÊlonymi ∏adunkami na obszar celny Rosji lub
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,

przed obj´ciem towarów celnà procedurà tranzytu (art. 130 kodeksu). Istotnym
u∏atwieniem w przewozie ∏adunków euroazjatyckich mo˝e byç stosowanie rzeczywiÊcie uproszczonych procedur celnych, majàc na uwadze, i˝ klientem rosyjskiego urz´du celnego jest bezpoÊrednio kolej rosyjska R˚D, zapewniajàca gwarancj´ celnà o uregulowaniu
ewentualnego d∏ugu celnego.

Röhlig & Co zwi´ksza zyski
Röhlig & Co, globalny dostawca us∏ug
logistycznych, podsumowa∏ wyniki
ostatniego roku finansowego, z których
wynika, ˝e skonsolidowany zysk brutto
wzrós∏ o 1,9% – z 41,7 mln euro do blisko 42,5 mln euro w porównaniu
z okresem poprzednim, a zysk brutto
grupy Röhlig wzrós∏ o 4,6% do poziomu
64,7 mln euro. Przy wzroÊcie sprzeda˝y
o 36% i wzroÊcie dochodu netto o 16%
(w PLN), polski oddzia∏ znaczàco przyczyni∏ si´ do wzrostu zysku brutto grupy Röhlig (skonsolidowanego i spó∏ek
powiàzanych).
Skonsolidowane przychody przed
opodatkowaniem (EBIT) wzros∏y w tym
czasie z 3,3 mln euro do 3,4 mln euro.
Jednak skonsolidowany dochód netto
spad∏ z poziomu 1,5 mln w 2002 r. do
1,25 mln euro w 2003 r. Spadek wynika∏
z negatywnych zmian, jakie odnotowa∏y
niektóre rynki lokalne – szczególnie we
W∏oszech i Holandii – oraz z dodatkowych kosztów jednorazowych. Wià˝e
si´ to g∏ównie z wi´kszymi obcià˝eniami podatkowymi niektórych spó∏ek gru-

py oraz z integracjà spó∏ki Transfair Luftfracht GmbH nabytej przez Röhlig w
2000 r. Wskaênik kapita∏u wzrós∏
z 24,8% do 26,5%. Liczba pracowników
firmy wzros∏a z 672 do 717, zaÊ w ca∏ej
grupie wzros∏a z 1.269 do 1.358.
Tak˝e w pierwszym pó∏roczu 2004r.
Röhlig zwi´kszy∏ zysk brutto o 5% do
poziomu 32,6 mln euro, w porównaniu
z ubr.
Jak wynika z analiz firmy, oprócz Polski, Australia oraz region Azji i Pacyfiku
okaza∏y si´ rynkami zyskownymi w 2003
r. W Australii Röhlig osiàgnà∏ wskaêniki
wzrostu zysku brutto na poziomie 18,7%
i 10,4%, odpowiednio w sektorach transportu morskiego i powietrznego. Spó∏ki
azjatyckie osiàgn´∏y Êredni wskaênik
wzrostu zysku brutto na poziomie 17%
(w walutach lokalnych). Ogó∏em, udzia∏
Niemiec w zysku brutto wyniós∏ 26%,
udzia∏ pozosta∏ych krajów europejskich
– 27%, Australii i Nowej Zelandii – 15%,
Azji – 10%, a RPA – 21%. Po raz pierwszy
od roku 1999 wzrós∏ udzia∏ operacji
morskich w skonsolidowanym zysku

Mo˝na wi´c wyraziç nadziej´, ˝e podejmowane wielostronne dzia∏ania organizacyjne i legislacyjne czterech kolei, Komitetu OS˚D oraz postanowienia
nowego rosyjskiego kodeksu celnego
b´dà sprzyjaç rozwojowi przewozów
kontenerowych, realizowanych w II paneuropejskim korytarzu transportowym, w tranzycie przez Polsk´.

brutto. Podczas gdy obecnie transport
morski stanowi 54% (w 2002r. – 50%) ca∏oÊci, udzia∏ transportu powietrznego
spad∏ z 39% do 36%. Udzia∏ transportu làdowego i logistyki magazynowej równie˝ spad∏ – z 11% do 10%.
W czwartym roku swojej dzia∏alnoÊci,
spó∏ka joint–venture Weiss-Röhlig China Limited (za∏o˝ona przez Röhlig
i Gebrüder Weiss) zwi´kszy∏a sprzeda˝
o 34%, a wartoÊç dodanà o 36%, do poziomu 2,68 mln euro. Ju˝ w 2003 r. Weiss-Röhlig by∏ jednym z najwi´kszych
zagranicznych dostawców us∏ug logistycznych, którzy otrzymali licencj´
A na prowadzenie bez ograniczeƒ dzia∏alnoÊci w Chinach.
W odpowiedzi na rosnàce znaczenie
importu do Niemiec i Europy, Röhlig
wprowadza nowe instrumenty, m.in.
system „key trade lane”, który ma wesprzeç koordynacj´ dzia∏aƒ pomi´dzy
poszczególnymi biurami Röhlig na ca∏ym Êwiecie. „Po Niemczech, Polska staje si´ dla nas najwa˝niejszym rynkiem
w Europie i pozostanie dla naszej Grupy
jednym z najwa˝niejszych celów” –
twierdzi jej prezes Thomas W. Herwig.
Anna ¸abuda
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