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A constantai konténerterminál üzemel-
tetését 2004-ben vette át a DP World,
forgalma 386 ezer TEU-ról gyorsan
felfutott, 2007-re elérve az 1,4 millió
TEU-t. A nyaktörõ fejlõdést drámai
visszaesés követte 2009-ben, ami csak
részben volt a gazdasági válságnak kö-
szönhetõ; ennél is nagyobb érvágás
volt, hogy Ukrajna és Oroszország ek-
korra felfejlesztette a maga mélytenge-
ri konténerterminálját, így a tranzitfor-
galom 800 ezer TEU-ról 200 ezerre
csökkent.

A DP World nem az egyetlen konté-
nerterminál-üzemeltetõ Constantában,
de a legnagyobb, piaci részaránya 96
százalékos, amit jó felszereltségének
és elhelyezkedésének köszönhet. A DP
Worldnél tisztában vannak azzal, hogy
a forgalmuk sosem lesz a válság elõtti
milliós szinten, hiszen a kelet-európai
tranzitforgalom sosem tér már vissza,
ám Kelet-Közép-Európában, ahol 46
millióan élnek, még van piaci poten-
ciál, így növekedésüket nem csak a ro-
mániai gazdaság növekedésére építik –
közölte a konferencián Christina
Petrariu, a cég képviselõje.

A terminál a 2010-es 520 ezer TEU
után újra növekedésnek indult, 2011-es
forgalma meghaladta a 600 ezer TEU-t.
A kikötõben három vasúti iparvágány
felett is van bakdaru, így akár három,
egyenként 30 kocsis szerelvényt is ké-
pesek rakodni, de a dunai hajókra is át
tudják rakni a konténereket. A terminál
1,2 millió TEU-s kapacitása és a 31
hektáros területe mellett beépíthetõ to-
vábbi 39 hektár garancia arra, hogy az
év 364 napján éjjel-nappal mûködõ ter-
minál nem lesz szûk keresztmetszete a
konténerforgalomnak.

Jelenleg három 14,5 méteres és két
16,5 méteres merülési mélységû rako-
dóhelyen köthetnek ki a hajók, ame-
lyek méretének csak a Boszporusz át-
eresztõképessége szabhat gátat. A ter-
minálon 5 ezer négyzetméteres fedett
tárolókapacitás is elérhetõ, vagyis a
konténerek ki- és berakása, vámolása
megtörténhet a kikötõ területén. Direkt
hajójáratokkal Constanta elérhetõ a
Távol-Keletrõl, és átrakással a világ
összes pontjára eljuthatnak innen a
konténerek. Andó Gergely

Christina Petrariu

Van piaci potenciál
Kelet-Közép-Európában

A dubai hátterû DP World konténerterminálokat üzemeltetõ
társaság hat kontinensen 60 terminált üzemeltet, ezek egyike
a constantai konténerterminál. Globális nagyvállalatként a
DP World 30 ezer embernek munkát adva tavaly 55 millió
TEU-t kezelt, amelyet a gazdasági növekedés és a piaci keres-
let függvényében 100 millióra szeretnének növelni 2020-ra.


