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Dunaj jako ogniwo ∏aƒcucha logistycznego.
Prognoza przewozów1
Prognoza rozwoju ˝eglugi
na Dunaju
W latach 1995 - 2005 praca przewozowa w zakresie przewozów ∏adunków
transportem làdowym w UE zwi´kszy∏a
si´ o 30% (z 1 837 mld do 2 376 mld
tkm)2 i przewiduje si´, ˝e w kolejnej
dekadzie mo˝e nawet ulec podwojeniu.
Dlatego te˝ istnieje koniecznoÊç zapewnienia p∏ynnoÊci wymiany towarowej, ale jednoczeÊnie potrzeba ograniczenia dotychczasowych negatywnych
skutków niezrównowa˝onego rozwoju
transportu w Europie. Jak wynika z rysunku 1, transport samochodowy – wywo∏ujàcy najwi´ksze negatywne skutki
w Êrodowisku naturalnym – obs∏uguje
ponad 70% pracy przewozowej w transporcie làdowym. Tak niezrównowa˝ony
rozwój transportu mo˝e stanowiç powa˝ne zagro˝enie dla konkurencyjnoÊci gospodarki Europy i pomyÊlnego jej
dalszego rozwoju. Stàd te˝ optymalizacja wspó∏pracy ró˝nych ga∏´zi transportu jest aktualnie postrzegana jako istot-
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ny warunek wzrostu wydajnoÊci i trwa∏oÊci rozwoju systemu transportowego
w Europie, a tym samym usprawnienia
logistycznej obs∏ugi podmiotów gospodarczych, i – w efekcie – poprawy konkurencyjnoÊci gospodarki europejskiej.
Po przystàpieniu w styczniu 2007 roku Bu∏garii i Rumunii do Unii Europejskiej, Êródlàdowymi drogami wodnymi
dysponuje 18 krajów UE (39,4 tys. km
dróg wodnych ˝eglownych), w tym 12
z nich ma po∏àczenia z siecià dróg mi´dzynarodowych. Akcesja tych paƒstw
naddunajskich do struktur europejskich, w warunkach problemów zwiàzanych z niezrównowa˝onym rozwojem
transportu, stwarza du˝à szans´ na rozpocz´cie nowego etapu rozwoju ˝eglugi Êródlàdowej w Europie. Oprócz Renu,
istotnà oÊ komunikacyjnà w systemie
Êródlàdowych dróg wodnych w Europie
mo˝e stanowiç w przysz∏oÊci droga
wodna Dunaju, zw∏aszcza w zakresie
usprawnienia wymiany handlowej pomi´dzy Zachodnià i Po∏udniowo-Wschodnià Europà. Perspektywy takie
stwarza otwarty w 1992 roku kana∏ Men
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Rys. 1. Struktura pracy przewozowej wed∏ug ga∏´zi transportu làdowego w 2005 r. w krajach
EU-25. èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: Energy & Transport in Figures 2006. European Commission.
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– Dunaj (dzi´ki któremu mo˝liwa jest
˝egluga od Rotterdamu nad Morzem
Pó∏nocnym do Konstancy nad Morzem
Czarnym), a tak˝e stabilizujàca si´ sytuacja polityczna w regionie Ba∏kanów.
Potrzeba szerszego wykorzystania tej
arterii wodnej w rozwoju mi´dzynarodowych powiàzaƒ gospodarczych zosta∏a dostrze˝ona tak˝e na forum Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu
(ECMT), na której w 1997 roku w Helsinkach zosta∏a zatwierdzona koncepcja
paneuropejskich korytarzy transportowych. Idea ta zrodzi∏a si´ w obliczu problemów infrastrukturalnych w krajach
Europy Ârodkowej i Wschodniej, stanowiàcych istotnà barier´ w kszta∏towaniu
warunków swobodnego przemieszczania towarów i ludnoÊci w relacjach
z krajami Europy Zachodniej. SpoÊród
przyj´tych dziesi´ciu korytarzy transportowych, korytarz VII zosta∏ wyznaczony z uwzgl´dnieniem drogi wodnej
Dunaju jako podstawowego ogniwa infrastrukturalnego (rysunek 2). Dzia∏ania
ECMT sà zatem wyrazem dostrzegania
roli tej drogi wodnej jako wa˝nego sys-

Rys. 2. Dunaj jako element VII paneuropejskiego korytarza transportowego. èród∏o:
Das System Binnenschifffahrt. W: Handbuch
der Donauschifffahrt. Via Donau – Österreichische Wasserstraßen – Gesellschaft mbH.
Wien 2005, s.7.

Artyku∏ recenzowany (przyp. red.).
Energy & Transport in Figures 2006. European Commission 2006
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Kategoria A

¸adunki
wysokowartoÊciowe
(wyroby chemiczne,
maszyny, urzàdzenia,
pojazdy, drobnica
skonteneryzowana).

Kategoria B

Kategoria C

¸adunki masowe
o wysokiej wartoÊci
(produkty rolne, wyroby
przemys∏owe, surowce
mineralne, wyroby
metalowe, materia∏y
budowlane).

Pozosta∏e ∏adunki
masowe (˝ywnoÊç,
pasze, paliwa sta∏e, ropa
naftowa i jej przetwory,
nawozy sztuczne).

Rys. 3. Kategorie grup asortymentowych ∏adunków. èród∏o: Der Markt der Donauschifffahrt. W: Handbuch der Donauschifffahrt. Via Donau – Österreichische Wasserstraßen – Gesellschaft mbH. Wien 2005, s.13.

temu komunikacyjnego pomi´dzy kraja- tej drogi wodnej wyniosà 14 mln t
mi Europy Zachodniej oraz Po∏udniowo- w wariancie bazowym, a w wariancie
-Wschodniej.
optymistycznym – 27,3 mln t (tabela 1).
W porównaniu z 2000 rokiem – przyj´W Êwietle przedstawionych czynni- tym jako punkt odniesienia – oznacza
ków zarysowujà si´ pozytywne per- to wzrost przewozów o oko∏o 30%
spektywy wykorzystania Dunaju, nie w wariancie bazowym i prawie 2,5-krottylko w tradycyjnej sferze zastosowania ny wzrost – w wariancie optymistycz˝eglugi Êródlàdowej, ale zw∏aszcza jako nym. Prognozowany do 2015 roku tak
wa˝nego ogniwa w systemie przewo- znaczny wzrost przewozów w wariancie
zów multimodalnych. Perspektywy te optymistycznym jest wynikiem przyj´potwierdzajà przeprowadzone w 2004 cia za∏o˝enia modernizacji tej drogi
roku przez Austriacki Instytut Planowa- wodnej oraz implementacji nowoczenia Przestrzennego (ÖIR) badania, któ- snych rozwiàzaƒ logistycznych i technore mia∏y na celu identyfikacj´, w per- logii telematycznych w ˝egludze.
spektywie do 2015 roku, skali popytu
na przewozy tà drogà wodnà w relaZ punktu widzenia ˝eglugowego obcjach z Austrià. Badania te przeprowa- cià˝enia poszczególnych odcinków drodzono dla dwóch wariantów (bazowe- gi wodnej Dunaju, w prognozach Augo i optymistycznego) z uwzgl´dnie- striackiego Instytutu Planowania Przeniem:
strzennego zak∏ada si´, ˝e utrzymany
 struktury asortymentowej ∏adunków
zostanie dotychczasowy rozk∏ad prze relacji przewozowych.
strzenny potoków transportowych. Jak
wynika z tabeli 1, najwy˝sza intensywCià˝àce do drogi wodnej Dunaju ∏a- noÊç przewozów w relacjach z Austrià
dunki zosta∏y sklasyfikowane, wed∏ug utrzyma si´ na odcinku Êrodkowym
stopnia ich zaawansowania technolo- i górnym, mimo ˝e przewiduje si´
gicznego, na trzy kategorie A, B i C (ry- znacznie ni˝szà dynamik´ przewozów
sunek 3). Natomiast badania popytu na tych odcinkach w porównaniu z odw odniesieniu do relacji przewozowych cinkiem dolnego biegu Dunaju. Wed∏ug
na Dunaju przeprowadzone zosta∏y prognozy w wariancie bazowym, przew powiàzaniu odcinka austriackiego wozy na górnym i Êrodkowym odcinku
z przewozami na odcinku:
majà stanowiç 97% przewozów ogó∏em,
– górnym (Niemcy, W´gry z uwzgl´d- a wed∏ug wariantu optymistycznego –
90%.
nieniem powiàzaƒ z Renem),
– Êrodkowym,
Z prognozowanej struktury asorty– dolnym (Chorwacja – Morze Czarne).
mentowej przewozów w odniesieniu
Z badaƒ wynika, ˝e przewozy w rela- do badanych relacji przewozowych na
cjach z Austrià na wszystkich odcinkach tej drodze wodnej wynika, ˝e przede
3

wszystkim wzroÊnie popyt na przewozy ∏adunków drobnicowych wysokowartoÊciowych, w tym skonteneryzowanych (uj´tych w kategorii A). Przewiduje si´, ˝e udzia∏ tej grupy asortymentowej – w wariancie optymistycznym –
mo˝e stanowiç nawet 22% przewozów
ogó∏em. Znaczny popyt na przewozy ∏adunków zaawansowanych technologicznie potwierdzajà tak˝e szacunki
Dyrekcji Via Donau odnoÊnie do potencjalnego popytu na przewozy drobnicy
konteneryzowanej. Z szacunków tych
wynika, ˝e potencjalny popyt na przewozy kontenerowe w rejonie cià˝enia
do drogi wodnej Dunaju, w takich paƒstwach naddunajskich, jak Austria, W´gry, S∏owacja, wynosi w skali roku oko∏o 600 000 TEU. Oznacza to potrzeb´
stworzenia w najbli˝szej perspektywie
regularnych linii kontenerowych.
W paêdzierniku 2006 roku przeprowadzone zosta∏o studium wykonalnoÊci
uruchomienia takiego po∏àczenia kontenerowego pomi´dzy Austrià a portem morskim w Konstancy (Rumunia),
a nawet Krymem. Na podstawie przeprowadzonego studium wykazano
znacznà op∏acalnoÊç tego przedsi´wzi´cia w porównaniu z wykorzystaniem innych ga∏´zi transportu do obs∏ugi przewozów kontenerowych w tej
relacji3.
Próbujàc okreÊliç prognoz´ poziomu
przewozów ∏adunków na ca∏ej drodze
wodnej Dunaju mo˝na w uproszczeniu
zastosowaç metod´ ekstrapolacji trendu. Z obserwacji wynika, ˝e w latach
2001-2004 Êrednioroczne tempo wzro-

Dunaj: magistrala transportowa Rumunii i Bu∏garii. W: Biuletyn Informacyjny 2007, nr 3 (http://gbk.net.lp).
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Tab. 1. Prognoza popytu przewozów na Dunaju w relacjach z Austrià wed∏ug asortymentów i odcinków drogi wodnej w tys. ton.

Relacje

Kategoria ∏adunku

Scenariusz bazowy
2015

Scenariusz
optymistyczny
2015

Odcinek

A

00249

02685

górny

B

02942

05178

(Kelheim-Medvedov,

C

01800

03339

d∏. 737,3 km)

Ogó∏em

4991

11202

Odcinek

A

00286

01700

Êrodkowy

B

02621

04001

(Medvedov-Severin,

C

05862

07804

d∏. 864,1 km)

Ogó∏em

8769

13505

Odcinek

A

00018

01551

dolny

B

00247

00981

(Severin-Sulina,

C

00058

00131

d∏. 931 km)

Ogó∏em

323

2663

A

00453

05936

B

05810

10160

C

07720

11274

Ogó∏em

14083

27370

Relacje ogó∏em

èród∏o: W: Handbuch der Donauschifffahrt. Via Donau – Österreichische Wasserstraßen - Gesellschaft mbH. Wien 2005, s.13.

stu przewozów na tej drodze wodnej
wynosi∏o 11,1%. Zak∏adajàc utrzymanie
si´ takiego tempa zmian, to w 2010 roku przewozy na Dunaju osiàgn´∏yby
poziom 80 mln t, a w 2015 roku – 135
mln t. By∏by to poziom, odpowiednio
3,5-krotnie i ponad 2-krotnie ni˝szy,
ni˝ obecnie notowane przewozy na
drodze wodnej Renu.
Jak wczeÊniej stwierdzono, potencja∏
transportowy tej drogi wodnej, szczególnie w sferze przewozów kontenerowych, jest obecnie wykorzystany tylko
w niewielkim stopniu. Niemniej potencja∏ ten jest postrzegany jako znaczàcy
i przewiduje si´, ˝e w przysz∏oÊci ta
droga wodna, podobnie jak Ren, b´dzie
tak˝e jednym z wa˝niejszych ogniw
multimodalnego ∏aƒcucha przewozowego. W prognozach d∏ugookresowych
zak∏ada si´, ˝e przewozy kontenerowe
i ro-ro na Dunaju osiàgnà poziom oko∏o 7% przewozów ogó∏em na tej drodze
wodnej (wzrost 7-krotny w stosunku do
2004 roku), to jest udzia∏ zbli˝ony do
notowanego obecnie na drodze wodnej

Renu. Przewidywania te oparte zosta∏y
g∏ównie na obserwowanej intensyfikacji obrotów mi´dzynarodowych w UE
w okresie po jej rozszerzeniu. Zak∏ada
si´, ˝e do znacznego o˝ywienia przewozów kontenerowych na Dunaju przyczyni si´ terminal kontenerowy w porcie morskim w Konstancy (o zdolnoÊci
prze∏adunkowej ponad 700 000 TEU
rocznie), dla którego Dunaj stanowi naturalne po∏àczenie z zapleczem.

Warunki i sposoby aktywizacji
˝eglugi na Dunaju
Urzeczywistnienie przedstawionych
prognoz rozwoju ˝eglugi na Dunaju
uzale˝nione jest od licznych przedsi´wzi´ç inwestycyjnych, a tak˝e dzia∏aƒ
natury organizacyjno-prawnej. Zasadniczy problem stanowi przede wszystkim koniecznoÊç modernizacji Dunaju,
a tak˝e toru wodnego na kanale Men Dunaj pod kàtem mo˝liwoÊci eksploatacji nowoczesnych jednostek wiel-

kogabarytowych oraz dostosowania
portów rzecznych do ich obs∏ugi.
Zgodnie z podpisanà w 1948 roku
w Belgradzie Konwencjà o Ustroju ˚eglugi na Dunaju (Konwencja Belgradzka4), poszczególne paƒstwa naddunajskie zobowiàzane sà do zapewnienia
˝eglownoÊci rzeki na w∏asnym terytorium oraz polepszania warunków nawigacyjnych. Z przeprowadzonych
szacunków wynika, ˝e utrzymanie regularnej ˝eglugi na Dunaju od Morza
Czarnego do Ratyzbony wymaga nak∏adów na poziomie 1,2 mld euro.
W Êwietle problemów gospodarczych
paƒstw ba∏kaƒskich oraz utrudnieƒ nawigacyjnych, b´dàcych konsekwencjà
dzia∏aƒ militarnych w tym rejonie, zagospodarowanie tej arterii wodnej
z punktu widzenia wymagaƒ wspó∏czesnej ˝eglugi stanowi istotny problem. Dlatego te˝ w∏adze Austrii
w 2006 roku podj´∏y starania na forum
w∏adz UE, majàce na celu utworzenie
„Europejskiego funduszu dla poprawy
warunków nawigacji na Dunaju”.

4 W oparciu o postanowienia Konwencji Belgradzkiej powo∏ana zosta∏a Komisja Dunaju, której celem jest czuwanie nad przestrzeganiem postanowieƒ
Konwencji przede wszystkim w zakresie przestrzegania zasad wolnoÊci i równoÊci ˝eglugi dla statków wszystkich paƒstw na ca∏ej ˝eglownej d∏ugoÊci Dunaju, od Ulm do ujÊcia Morza Czarnego przez Kana∏ Suliƒski. Siedziba Komisji Dunaju mieÊci si´ w Budapeszcie, a w jej w sk∏ad obecnie wchodzà nast´pujàce paƒstwa: Bu∏garia, Niemcy, Chorwacja, Mo∏dawia, Austria, Rumunia, Rosja, Serbia, Czarnogóra, S∏owacja, Ukraina oraz W´gry.

Grafton Recruitment poszukuje dla swojego Klienta osob´ na stanowisko: Senior Sales Coordinator
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Przysz∏a pozycja drogi wodnej Dunaju jako ∏aƒcucha logistycznego uzale˝niona jest tak˝e od dostosowania floty,
zw∏aszcza do przewozów kontenerowych. Z tego punktu widzenia zak∏ada
si´, ˝e optymalny dla tej drogi wodnej
b´dzie zestaw pchany, z∏o˝ony z pchacza i 4 barek o zdolnoÊci przewozowej
nawet do 576 TEU (144 TEU na jednostk´ p∏ywajàcà, po 48 TEU w 3 warstwach)5.
Wzmocnieniu pozycji Dunaju w kszta∏towaniu ∏aƒcuchów logistycznych nie
sprzyja obecnie zró˝nicowanie w zakresie istniejàcych przepisów ˝eglugowych
na Dunaju oraz Renie. Stàd te˝ istnieje
pilna potrzeba ich zharmonizowania.
W tej sprawie od kilku lat prowadzone sà
wspólne rozmowy w ramach Centralnej
Komisji ˚eglugi na Renie oraz Komisji
Dunaju.
Przysz∏oÊç ˝eglugi na Dunaju warunkuje tak˝e zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych,
umo˝liwiajàcych zwi´kszenie bezpieczeƒstwa w ˝egludze, ograniczenie negatywnego oddzia∏ywania na Êrodowisko naturalne, a tak˝e optymalizacj´
wspó∏pracy mi´dzy armatorami oraz
u˝ytkownikami transportu. Kluczowà
rol´ w tym procesie powinno odegraç
wdro˝enie zaleceƒ dyrektywy dotyczàcej us∏ug informacji rzecznej (RIS) na
Êródlàdowych drogach wodnych6. Sys-

tem ten ma umo˝liwiç przede wszystkim realizacj´ takich us∏ug, jak: dostarczanie informacji o stanie dróg wodnych i ruchu ˝eglugowym, ∏agodzenie
skutków katastrof rzecznych, dostarczanie informacji dla potrzeb statystycznych, celnych oraz w zakresie
op∏at ˝eglugowych i portowych. Kluczowym elementem tego systemu sà
technologie pozycjonowania satelitarnego, pozwalajàce na elektroniczny
nadzór jednostek p∏ywajàcych, które
automatycznie sà rejestrowane na elektronicznej tablicy informacyjnej. Rozwiàzanie takie pozwala na precyzyjne
sterowanie ∏aƒcuchem dostaw oraz na
sprawnà komunikacj´ pomi´dzy armatorami, innymi przewoênikami, producentami i dystrybutorami.
Zalecenia dyrektywy odnoszà si´ do
dróg wodnych mi´dzynarodowego
znaczenia klasy IV i wy˝szej paƒstw
cz∏onkowskich, które sà po∏àczone
drogami wodnymi o tej lub wy˝szej
klasie z drogami wodnymi innego paƒstwa cz∏onkowskiego7. Paƒstwa cz∏onkowskie, dysponujàce tego rodzaju
Êródlàdowymi drogami wodnymi, zobowiàzane by∏y do 20 paêdziernika
2007 r. wprowadziç w ˝ycie na swoim
terytorium niezb´dne przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne,
niezb´dne do wdro˝enia zaleceƒ tej
dyrektywy.

Dunaj spe∏nia warunki drogi mi´dzynarodowej, dlatego te˝ szersze zastosowanie systemu us∏ug informacji
rzecznej i jednoczeÊnie poprawa standardu technicznego na tej drodze
wodnej stanowià obecnie podstawowe
determinanty wzrostu niezawodnoÊci
i wydajnoÊci przewozowej Dunaju,
a tym samym jej szerszego wykorzystania w logistycznych ∏aƒcuchach dostaw.

STRESZCZENIE
W Êwietle tendencji integracyjnych w Europie, dostrzegana jest potrzeba przystosowania Dunaju do standardów europejskich.
Mo˝na wi´c zak∏adaç, ˝e w przysz∏oÊci droga ta b´dzie stanowiç, obok drogi wodnej
Renu, jedno z podstawowych ogniw mi´dzynarodowego ∏aƒcucha logistycznego.

SUMMARY
The Danube as the tool of logistic chain.
Prognosis of the transport.
In respect of the integration tendencies in
Europe, a need for adapting the Danube River to European standards is observed. Therefore it may be assumed that in future, this
waterway, along with the Rhine waterway,
will remain one of the basic elements of international logistic chain.

Das System Binnenschifffahrt…op.cit., s.42; Via_donau. Donauschifffahrt (www.donauschifffahrt.info/).
Dyrektywa 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie zharmonizowania us∏ug informacji rzecznej (RIS) na Êródlàdowych drogach wodnych we Wspólnocie. Dziennik Urz´dowy Unii Europejskiej L255/152.
7 Systemem informacji rzecznej (RIS) nie muszà byç obj´te krajowe drogi wodne, niepowiàzane z siecià dróg innego paƒstwa.
5
6

Twoje adresy internetowe

www.e-fakty.pl
najÊwie˝sze informacje, ciekawe czaty
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