
Constanta a legnagyobb kikötõ a Feke-
te-tengeren. A kikötõ 4000 hektáron te-
rül el, amelybõl 2600 ha vízfelület, a
többi móló, hullámtörõ gát, a hajók ke-
zelését célzó infrastruktúra stb. A régi-
óban itt biztosítható a legnagyobb
mélység, egészen 19,5 méterig, és ez
lehetõvé teszi a legnagyobb hajók ki-
kötését is. Egyetlen korlátozás létezik,
amely a Boszporusz-szoros miatt áll
elõ, amely bár nemzetközi vízi útnak
minõsül, a török hatóságok a maxi-
mum 300 méter hosszú hajók áthaladá-
sát engedélyezik. A Constantai Kikötõ-
ben bármilyen árut tudnak kezelni. A
kikötõ vámszabadterület, ez nagyon
elõnyös, különösen azok számára, akik
termelési-gyártási tevékenységet kí-
vánnak folytatni a területén belül. A
Constantai Kikötõ tiszteletben tartja az
európai uniós és az IMO irányelveket
és elõírásokat, az ISPS (International
Ship and Port Facility Security Code)
elõírásokat. Kapcsolatuk van minden
szállítási módozattal, a kikötõ területén
400 km vasútvonal és több mint 200
km út található.

Közvetlen kapcsolatban állnak a
Dunával, ezáltal a dunai kikötõkkel.
Egyik fõ elõny, hogy nagyon kevés a
zsilip Constanta és Budapest között. A
kikötõ fõ elõnye, hogy közvetlen kap-
csolatot biztosít a Fekete-tengerrel és
Ázsiával, közvetlen átrakást tud bizto-
sítani a tengerjárókról a folyami hajók-
ra és uszályokra. Két évvel ezelõtt si-
került befejezni egy fontos beruházást,
egy uszályokra és folyami hajókra ter-
vezett terminált. 

2009-ben 30%-kal csökkent a forga-
lom az elõzõ évihez viszonyítva, ezt a
válságnak tudják be – mondta a kikötõ
üzemeltetési igazgatója. Az áruforga-
lom 42 millió tonna volt, ebbõl tengeri
forgalom 34 millió tonna, a folyami és
csatornai forgalom majdnem 8 millió
tonna. A hajók száma is csökkent
2008-hoz viszonyítva. Felmérések sze-
rint legalább 3-4 évre lesz szükség ar-
ra, hogy ismét elérhessék a 2008-as év
szintjét. Összesen majdnem 12 ezer ha-
jó fordult meg a kikötõben 2009-ben,

ebbõl majdnem 5000 tengeri hajó és
majdnem 7000 folyami hajó. A hajók
számának csökkentése nem volt olyan
jelentõs, mint az áruforgalom csökke-
nése, „csak” 15%-os volt. Próbáltak
olyan hajókat is idecsábítani, amelyek
nem okvetlenül árut akartak hozni
vagy vinni, hanem egyéb céljaik vol-
tak. 

Ambroziu Duma emlékeztetett arra,
hogy a kikötõi hatóság kezelésében
van még két kereskedelmi kikötõ:
Mangalia és Midia, valamint a Tomis
idegenforgalmi-turisztikai célokat
szolgáló kikötõ is. Ezek a válság elle-
nére komoly fejlõdésen mentek keresz-
tül az utóbbi idõben. 

Bár általában és összességében a
forgalom csökkent, egyes árufajtáknál
látványos növekedésnek voltak tanúi
Constantában. A leglátványosabb nö-
vekedést a gabonaféléknél tapasztal-
ták. Tavaly jó éve volt a mezõgazda-
ságnak. Nagyon nagy forgalmat ta-
pasztaltak, és a tranzit is számottevõen
megnõtt. 2008-ban a tranzitforgalom
gabonafélékbõl 2 670 000 tonna volt,
tavaly viszont már 5 millió tonnánál is
több. Ez mintegy 90%-os növekedést
jelent. Az export is számottevõen nõtt,
de az import is. Ez utóbbi esetében a
szójadara az, amely a legnagyobb for-
galmat érte el, ez lévén a legfontosabb
mezõgazdasági import Romániába. A
part menti hajózás viszont csökkent.

A konténerforgalomban nagyon erõ-
sen érezhetõ volt a válság hatása. 600
ezer konténert kezeltek 2009-ben, ez
50%-os visszaesést jelent az elõzõ év-
hez viszonyítva. Tonnában kifejezve is
csökkenést tapasztaltak, összesen 6
millió tonnát kezeltek. 

Ami viszont örvendetes, hogy a fo-
lyami szállításos konténerek számának
esetében valamelyes növekedést ta-
pasztaltak. Ez csak 5%-os, de azért
szembeszökõ, mert minden egyéb szál-
lítási módozat esetében csökkenést re-
gisztráltak.

Románia és Magyarország között a
tengeri szállításban csökkenést tapasz-
taltak az elõzõ évhez képest, bár kiseb-

bet, mint az általános visszaesés. Ma-
gyarország részaránya viszont nõtt a
folyami hajózás esetében. 2008-ban ez
9,12% volt, de 2009-ben majdnem el-
érte a 12%-ot. A különbözõ árufélesé-
gek között a gabonafélék kiemelkedõ
helyet foglalnak el. A folyami szállítás
a 2008. évi 1,8 millió tonnáról, 2,3 mil-
lió tonnára nõtt 2009-ben, ami 26%-os
növekedésnek felel meg. Bár keveseb-
bet, de a tranzitforgalom is nõtt, ami
pedig a részarányokat illeti, ez körül-
belül 48%-ra nõtt, vagyis a teljes dunai
folyami szállítás majdnem felét Ma-
gyarországgal bonyolítják. A tranzit
esetében a növekedés majdnem elérte a
10%-ot. 

Ambroziu Duma az elõnyök között
említette, hogy a díjaik alacsonyabbak,
mint a többi tengeri kikötõ esetében.
Persze vannak hátrányok is, hiszen ah-
hoz, hogy elérjenek a Constantai Kikö-
tõbe, két török tengeri szoroson kell át-
haladni, és ez megemeli a hajótulajdo-
nosok költségeit 

2005-ben a kikötõben korszerû
utasterminál kezdte meg mûködését,
amely megfelel minden nemzetközi
elõírásnak. Kapacitásuk évi 100 ezer
utas. A kikötõ hatósága nemzetközi
tendert kíván kihirdetni ennek a termi-
nálnak az üzemeltetési jogáért. Számos
luxushajó fordul meg itt már most is,
de a kapacitás még messze nincs telje-
sen kihasználva.
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Ambroziu Duma

Magyarország nagyon fontos partner
Amennyiben nem létezne a Duna–Fekete-tenger-csatorna,
akkor ez a rendezvényt nem lett volna érdemes megszervez-
ni, hiszen a Constantai Kikötõnek nem volna közvetlen kap-
csolata a Dunával – jelentette ki Ambroziu Duma üzemelte-
tési igazgató, aki bemutatta a létesítményt a konferencia
résztvevõinek.


